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алтера Академика е сезонно теоретично 
списание за философия, хуманитаристика и 
социални науки. Всеки брой има тематично 
обособени ядра, чиято цел е да стимулират 
дискусии и дебати по въпроси, важни с оглед 
на онова, което бива наричано „съвременна 
ситуация”. В списанието се отрежда място 
и за необвързани с темата на броя текстове, 
които представят разнообразните насоки в 
българските и международните теоретични 
изследвания. Списанието осигурява място за 
среща на различни  теоретични направления, 
научни школи и изследователски стилове и 
се стреми да насърчава диалога между тях. 
Включен е и раздел за рецензии върху наскоро 
излезли български и чуждестранни книги, 
както и върху проблеми на българските научни 
преводи.

altera Academica publishes articles covering 
a wide range of theoretical and critical work 
in philosophy, the social sciences, and the 
humanities. Each issue focuses on specific topics 
in order to provoke discussions and debates on 
questions concerning what is commonly called 
„the contemporary situation.” The journal also 
publishes texts not connected to the thematic 
focus of the issues but which represent important 
developments in Bulgarian and international 
theoretical research. It provides a meeting-place 
for different theoretical orientations, scientific 
schools and styles of thinking, and encourages 
interdisciplinary dialogue and exchange. Book 
reviews are included in each issue. Frequency: 
quarterly.
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Дарин Тенев

Люблянска лаканианска школа

Малко неща от деветдесетте години на двадесети век насам са успявали 
не просто да впечатлят, но да разтърсят онова поле на хуманитаристиката, 
което все по-неясно и уморено беше назовавано с общото име “теория”, 
покриващо всичко от литературознание, културна антропология и 
психоанализа през феминизъм, неомарксизъм и джендър изследвания 
до философия. Едно от тези малко неща, едно хубаво изключение от 
отегчението, превърнато в правило, е определена мисловна нагласа, 
появила се в самия край на осемдесетте и развила се през следващите две 
десетилетия, мисловна нагласа, свързвана с конкретно място и с имена, 
станали вече световноизвестни. Мястото е Любляна, столицата на Словения, 
но представителите на това, което днес може основателно да бъде наречено 
люблянска школа, са тясно свързани с поне още три държави – Франция, 
Германия и САЩ. И тук не става дума, както читателят може да предположи, 
само за география, а за онова странно сплитане на концептуални нишки, 
което в крайна сметка стои в основата на новата мисловна нагласа. Кое 
характеризира нагласата? Какво се сплита в люблянския възел? От Франция 
идва нишката на високата теория от втората половина на двадесети век 
– Алтюсер, Дельоз, Дерида, Лиотар, Фуко, Бадиу, Рансиер. Но пак оттам 
идва и един от най-определящите елементи, несъмнено вдъхновител на 
изходната позиция на люблянските мислители – психоаналитичното учение 
на Жак Лакан, и наистина малко хора могат да се похвалят с толкова добро 
и детайлно познаване на това учение. Германия се свързва с подчертания 
интерес към немската идеалистическа философия, към Кант, Шелинг, 
Хегел. От САЩ пък е взет примерът на попкултурата, с особен акцент 
върху киното, при което, разбира се, разглежданите филми далеч не могат 
да бъдат ограничени до американското кино. Взривоопасното смесване на 
тези елементи, при което Лакан и Хегел, Лакан и Кант, Лакан и Хичкок, 
Дейвид Линч и Хегел и т.н. се четат взаимно, позволява на “светата троица” 
на люблянската школа – Славой Жижек, Младен Долар и Аленка Зупанчич 
– не просто да обяснява на достъпен език и с увлекателен стил сложните 
теории на Лакан, но и да променя нагласи и да критикува възприети гледища 
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за неща като идеологията, политиката, любовта, етиката, постмодернизма, 
както и да предлага оригинални нови решения по въпросите за субекта, 
събитието, гласа, Другия, толерантността, нихилизма.

Всеобхватността на теоретичния танк Жижек, която засяга всичко от 
Кант и Хегел през Ленин, Дельоз и Джордж Лукас до когнитивните науки и 
Балканите; прецизната изтънченост на внимателния Долар, която насища с 
прозрения всеки негов анализ, бил той на видовете обекти при Лакан или на 
парадоксите на скъперничеството; задълбочеността в усмихнатите текстове 
на Зупанчич, която дарява с оригиналност всяка нейна интерпретация, на 
Кант, на Ницше или на комедията, те по странен начин изграждат една 
вдъхновяваща нова нагласа както към изследваните от тях обекти, така и 
към начина на мислене, към метода на изследване, нагласа, с която човек 
може да не е съгласен, но не може да подмине. Това разрешава да се говори 
за събитие, защото с появата на люблянската лаканианска школа редът на 
нещата не може да не изглежда различно, невъзвратимо пренареден.
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Славой Жижек

Бой се от ближния си 
като от себе си!

Преобладаващият днес политически модел е политиката на страха, той прибягва до 
страха като свой основен принцип за мобилизация: страх от имигрантите, страх от 
престъпността, страх от безбожната сексуална поквара, страх от самата прекомерна 
държава с бремето й от високи данъци, страх от екологична катастрофа, страх от тормоз 
– все версии на страх от Ближния.  Тъкмо това отличава радикалната еманципаторна 
политика от нашето политическо статукво. Не става дума за разликата между две визии 
или два набора от аксиоми, а по-скоро за разликата между политиката, базирана върху 
набор от универсални аксиоми, и политиката, която отрича самото конститутивно 
измерение на политическото.

поЛиТикиТе нА сТрАХА

Преобладаващият съвременен вид политика е постполитическата 
биополитика1. Тук има тавтология: постполитиката обозначава редуцирането 
на политиката до експертното администриране на социалния живот. Такава 
политика е най-вече политика на страха и е фокусирана върху защитата от 
потенциална виктимизация или тормоз. Тъкмо това разделя радикалната 
еманципаторна политика от нашето политическо статукво. Тук не говорим 
за различието между две визии или два набора от аксиоми, а по-скоро за 
различието между политиката, базирана върху набор от универсални 
аксиоми, и политиката, която отрича самото конститутивно измерение на 
политическото, тъй като прибягва до страха като свой главен мобилизиращ 
принцип: страх от имигранти, страх от престъпност, страх от безбожна 
сексуална поквара, страх от прекомерното вмешателство на Държавата с 
наложеното от нея бреме на високи данъци, страх от екологична катастрофа, 
страх от тормоз (политическата коректност е съответната либерална 
форма на политиката на страха). Такава (пост)политика винаги разчита 

 1 За понятието биополитика вж. Дж. Агамбен, Homo	Sacer, прев. С. Михайлова, София: КХ , 
2004; за понятието постполитика вж. J. Rancière, Disagreement, trans. J. Rose, Minneapolis: Uni-
versity of Minnesota Press, 1998.

�

алт
ера А

кадем
ика I / 2 / 2007  Л

ю
Б

Л
я

н
С

к
А

Т
А

 Л
А

к
А

н
и

А
н

С
к

А
 ш

к
о

Л
А



на манипулацията на един параноичен охлос – ужасяващото скупчване на 
ужасени мъже и жени. 

Нулевото ниво на политиката днес е деполитизирано, обществено 
обективно експертно администриране и координиране на интереси. 
Единственият начин да се въведе страстта в тази област и да се мобилизират 
активно хората е чрез страха, основна съставна част на днешната субективност. 
Ето защо голямото събитие на 2006 г. беше, че антиимиграционните политики 
се превърнаха в норма и най-сетне срязаха пъпната връв, която ги свързваше с 
крайнодесните партии. От Франция към Германия, от Австрия към Холандия, 
в новия дух на гордост от собствената културна и историческа идентичност, 
главните партии сметнаха за приемливо да кажат, че имигрантите са гости 
и трябва да се приспособят към културните ценности, които дефинират 
обществото домакин – „това е нашата страна, обичайте я, или я напуснете“.

Днешната либерална толерантност към другите, уважението към 
другостта и откритостта към нея се неутрализират от обсесивния страх 
от тормоз. Накратко, Другият е супер, само неговото присъствие да не се 
натрапва, само този Друг да не е наистина Друг... В стриктна хомология с 
парадоксалната структура на шоколада-лаксатив толерантността съвпада 
със своята противоположност. Дългът ми да бъда толерантен към другия на 
практика означава, че не трябва да се приближавам твърде много към него 
и да се натрапвам в личното му пространство. С други думи, аз трябва да 
уважавам неговата нетолерантност към моето прекалено приближаване. 
Това, което все повече изплува на преден план като главно човешко право в 
обществото на късния капитализъм, е правото да не бъдеш тормозен, което 
е право да бъдеш държан на безопасна дистанция от другите.

Постполитическата биополитика има също така два аспекта, които 
неминуемо изглежда като да принадлежат на две противоположни 
идеологически пространства: пространството на редуцирането на 
човешките същества до оголен живот, до homo sacer като обект на грижите 
на експертното знание2; и пространството на доведеното до крайност 
уважение към уязвимия Друг, на отношението на нарцистична субективност, 
която преживява себе си като уязвима, постоянно изложена на множество 
видове потенциален „тормоз“. Съществува ли по-силен контраст от този 
между уважението към уязвимостта на Другия и редуцирането на Другия 
до „оголен живот“, регулиран от административното знание? Но какво ако 
тези две позиции, независимо от всичко, имат един и същ корен, какво ако 
те представляват два аспекта на едно и също базово отношение, какво ако те 

 2 Вж. Агамбен, Homo	sacer.
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• Славой Жижек, философ и психоаналитик, съдиректор на Международния център за 
хуманитарни науки към колежа Бъркбек в Лондонския университет. Сред най-новите му 
книги са Паралаксната гледна точка (The Parallax View, MIT Press 2006) и Как да четем 
Лакан (How to Read Lacan, Granta 2007). От многобройните му, превеждани на десетки 
езици книги на български се е появила само Понеже не знаят какво правят, прев. М. 
Русков, София: Критика и хуманизъм, 2001.



съвпадат в това, което се изкушаваме да определим като съвременен случай 
на Хегеловото „безкрайно съждение“, което утвърждава идентичността на 
противоположностите? Общото между двата полюса е именно дълбинното 
отричане на каквито и да било висши каузи, представата, че пределната цел на 
нашия живот е самият живот. Ето защо не съществува противоречие между 
уважението към уязвимия Друг и готовността да се оправдае измъчването, 
крайният израз на третирането на индивидите като homini sacer.

В Края	 на	 вярата Сам Харис основава защитата на мъченията върху  
различието между непосредственото ни впечатляване от страданията на 
другите и нашата абстрактна представа за страданието на другите: за нас е 
по-трудно да измъчваме един човек, отколкото да хвърлим бомба от голямо 
разстояние, която би причинила дори по-мъчителна смърт на хиляди хора. 
По този начин биваме уловени в един вид етическа илюзия, паралелна на 
перцептивните илюзии: основната причина за тези илюзии е, че макар и 
силата на нашето абстрактно мислене да се е развила безкрайно много, 
нашето емоционално-етическо поведение остава обусловено от стотици 
хиляди години на инстинктивни реакции на съчувствие към страданието 
и болката, на които сме преки свидетели. По тази причина да застреляш 
някого лице в лице е далеч по-отвратително за повечето от нас, отколкото да 
натиснеш едно копче, с което ще убиеш хиляди отсъстващи хора: 

Като се има предвид, че мнозина от нас са убедени в абсолютната необходимост от война 
срещу тероризма, в определени условия прибягването до мъчения би трябвало да изглежда 
не само допустимо, но и необходимо. Въпреки това то не изглежда по-приемливо в 
етическо отношение, отколкото преди. По мое мнение причините за това са точно толкова 
неврологични, колкото и тези, които пораждат лунната илюзия. (...) Може би е време да 
извадим линийките си и да ги насочим към небето.3

Не е чудно, че Харис се позовава на Алън Дершовиц и неговата легитимация 
на мъчението.4 За да се прекрати тази еволюционно обусловена уязвимост 
към физическата изява на страданието на другия, Харис си представя 
едно идеално „хапче на истината“, ефективен еквивалент, що се отнася до 
измъчването, на безкофеиновото кафе или диетичната кола: 

лекарство, което ще бъде инструмент както за мъчение, така и за съвършеното му 
прикриване. Действието на хапчето ще предизвиква временна парализа и временно 
усещане за нещастие, на което нито едно човешко същество не би пожелало да се подложи 
повторно. Представете си как ние, мъчителите, бихме се почувствали, ако, след като дадем 
това хапче на заловени терористи, всеки от тях си легне, като че ли да подремне, а след 
като се събуди, веднага признае всичко, което знае, за делата на своята организация. Не 
бихме ли се изкушили да го наречем „хапче на истината“?5

Още първите редове - „лекарство, което ще бъде инструмент както 
за мъчение, така и за съвършеното му прикриване“ - въвеждат типично 

 3 S. Harris, The	End	of	Faith, New York: Norton 2005, 199.
 4 Пак там, 192-193.
 5 Пак там, 197.
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постмодерната логика на шоколада лаксатив: мъчението, което си представяме 
тук, е като безкофеиновото кафе – постигаме резултат, без да изпитваме 
неприятните странични ефекти. Първа реакция: в печално известния Институт 
“Сербски” в Москва (психиатричната клиника на КГБ) вече е било изобретено 
подобно лекарство за измъчване на дисиденти – инжекция, която се поставя 
в зоната на сърцето на затворника, забавя сърдечния ритъм и причинява 
ужасяваща тревожност – погледнато отстрани, затворникът изглежда 
задрямал, докато в действителност преживява кошмар... Проблемът е и в това, 
че тук Харис нарушава собственото си правило при фокусирането си върху 11 
септември и в критиката си към Чомски: Чомски изтъква именно лицемерието 
в това да се толерира абстрактното анонимно убийство на хиляди хора, а да 
се осъждат индивидуалните случаи на нарушаване на човешките права – защо 
Кисинджър, който нареди масирани бомбардировки над Камбоджа, довели 
до смъртта на десетки хиляди хора, да е по-малко престъпник от отговорните 
за разрушаването на кулите-близнаци? Не е ли причината в това, че ние сме 
именно жертви на “етическата илюзия“? Ужасът на 11 септември беше подробно 
представен от медиите, докато – да вземем друг случай – когато телевизия Ал 
Джазира показва кадри с последствията от американските бомбардировки над 
Фалуджа, тя е обвинена в съучастничество с терористите...

Тук обаче действа и една много по-обезпокоителна перспектива: близостта 
(на измъчвания субект), която причинява съчувствие и прави мъчението 
неприемливо, е не просто физическа близост, а в най-фундаментален план 
близостта на Ближния (с цялата юдейско-християнско-фройдистка тежест на 
този термин), на Нещото, което независимо колко далеч се намира физически, 
по дефиниция е винаги “твърде близо“. Следователно онова, което цели 
Харис със своето въображаемо “хапче на истината“, е всъщност премахване 
на измерението на Ближния: измъчваният субект вече не е Ближен, а обект, 
чиято болка е неутрализирана, редуцирана до качество, с което трябва да се 
справим посредством рационално утилитарно изчисление (толкова болка е 
поносима, ако предотвратява много по-голяма болка). Онова, което изчезва 
тук, е бездната на безкрайността, свойствена на субекта. Така се оказва важно 
книгата, която подкрепя мъчението, да е също така книгата, озаглавена 
“Краят на вярата“, не обаче в очевидния смисъл на “Виждате ли, само нашата 
вяра в Бог, божественото плюс това да обичаме ближния си, в крайна сметка 
ни предпазва от това да измъчваме хора!“, а в много по-радикален смисъл. 
Другият субект (и в крайна сметка субектът като такъв) е за Лакан не нещо 
непосредствено дадено, а “предположение“, нещо предпоставено, обект на 
вяра – как изобщо мога да бъда сигурен, че онова, което виждам пред себе си, 
е друг субект, а не плоска, лишена от дълбочина биологична машина? 

бЛиЖноТо нещо

Този предположен субект не е друга личност с богат вътрешен живот, 
изпълнена с истории, които тя разказва на себе си за себе си, за да придобие 
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значим опит за своето съществуване, тъй като такава личност в крайна сметка 
не може да бъде враг. „Врагът е някой, чиято история не сте чували.“6 Какъв 
по-добър пример за тази теза от Франкенщайн на Мери Шели. Шели прави 
нещо, което един консерватор никога не би направил. В средата на книгата тя 
дава възможност на чудовището да говори за себе си, да разкаже историята от 
собствената си гледна точка. Нейният избор изразява либералното отношение 
към свободата на словото в най-радикалната му форма: гледната точка на всеки 
трябва да бъде чута. Във Франкенщайн чудовището не е Нещо, ужасяващ обект, 
с който никой не смее да се срещне; то е напълно субективирано. Мери Шели 
влиза в ума му и задава въпроса как се чувстваш, ако си дамгосан, дефиниран, 
угнетен, отлъчен и дори физически деформиран от обществото. По този начин 
на абсолютния престъпник се дава възможност да се представи като абсолютна 
жертва. Чудовищният убиец разкрива себе си като дълбоко наранен и отчаян 
индивид, жадуващ да не бъде сам и да бъде обичан. 

Съществува обаче ясна граница за тази процедура: готови ли сме да твърдим, 
че и Хитлер е враг, защото историята му не е чута? В „Гробницата на Ленин“ 
Дейвид Ремник пише за своите опити по време на посещението си в Москва 
през 1988 г. да се срещне с Лазар Каганович, последният останал жив от най-
близкия кръг на Сталин, който ръководи колективизацията през 1929-1933 г. 
и е отговорен за безпрецедентна разруха и страдание. Тогава, на възраст над 
деветдесет години, той води изолиран живот в самотен апартамент. Ремник е 
очарован от възможността да види един истински зъл човек:

Дали Каганович още вярваше? Исках да зная. Чувстваше ли вина, срам? Какво мислеше за 
Горбачов, сегашния генерален секретар? Но това всъщност не беше най-важното. Аз най-
вече исках просто да седна в една и съща стая с Каганович, да видя как изглежда един зъл 
човек, да разбера какво е извършил, какви книги държи вкъщи.7

Това, което най-вероятно Ремник би видял, ако беше успял, щеше да бъде 
един крехък, благ старец, потънал в мислите си. Когато през 1960 г. Светлана 
Сталина емигрира в САЩ през Индия и написа своите мемоари, тя представи 
Сталин „отвътре“ като любящ баща и грижовен лидер, а повечето от масовите 
убийства представи като приписани му от неговите зли съратници, главно 
от Берия. По-късно синът на Берия написа мемоари, представяйки своя 
баща като човек привързан към семейството си, който просто е изпълнявал 
заповедите на Сталин и тайно се е опитвал да ограничи нанасяните вреди. 
Синът на Маленков също разказа историята на своя баща, описвайки го 
като честен и трудолюбив човек, живеещ в постоянен страх за живота си. 
Хана Арент е права: тези личности не са персонификации на възвишено-
байроновското демонично зло: съществува огромна пропаст между техния 
интимен опит и ужаса на извършеното от тях. Опитът, който имаме от своя 

 6 Епиграф към “Диалози от всекидневната за Близкия изток”, цитиран по W. Brown, Regulat-
ing	Aversion, Princeton: Princeton University Press, 2006, 1.
 7 D. Remnick, Lenin’s	Tomb, New York: Random House 1993, 11.
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вътрешен живот, историята за нас, която ние разказваме сами на себе си, за 
да оправдаем това, което вършим, е в основата си лъжа – истината се намира 
отвън, в онова, което вършим.8

Един от фактите, които не престават да учудват наивното етическо 
съзнание, е как същите онези хора, които извършват ужасни актове на 
насилие по отношение на своите врагове, могат да изпитват топла човечност 
и нежна грижа към членовете на собствената си група. Не е ли странно, че 
същият онзи германски войник, който е избивал невинни граждани, е готов 
да жертва живота си за своите другари по оръжие? Че командирът, който 
е наредил разстрела на заложници, е способен същата вечер да напише 
писмо до семейството си, изпълнено с искрена любов? Това ограничаване на 
нашата етическа загриженост до един тесен кръг изглежда в противоречие с 
нашето спонтанно вътрешно усещане, че всички ние сме човешки същества, 
изпитващи едни и същи основни надежди, страхове и болка, и следователно с 
еднакви основания претендиращи за уважение и достойнство. Следователно 
онези, които ограничават обсега на своята етическа загриженост, са до 
голяма степен непоследователни и дори “лицемерни“. Нека го кажем с 
хабермасианска терминология, те са въвлечени в прагматично противоречие, 
тъй като нарушават етическите норми, които поддържат собствената им 
дискурсивна общност. Да се отказват на хората извън общността същите 
основни етически права, каквито имат вътрестоящите, не е естествено за 
човешките същества. Това е против нашите спонтанни етически наклонности. 
То предполага брутална репресия и самоотричане. 

Когато след падането на комунизма източногерманският умерен 
дисидент, писателят Стефан Хермлин, е укорен за това, че е писал текстове и 
стихотворения през 1950-те години, в които възхвалява Сталин, той отговаря 
с яростно възмущение, че по онова време в Европа името „Сталин“ означава 
вдъхновение за свобода и справедливост и няма нищо общо с ужасните неща, 
които „тайно“ са се случвали в Съветския Съюз. Това извинение, разбира се, 
е доста хлъзгаво и лесно: не е необходимо да знаеш истината за сталинисткия 
терор, за да заподозреш, че в сталинизма има нещо ужасно погрешно. Повече 
от достатъчно би било да прочетеш публикуваните текстове – официалните 
доклади от показните съдебни процеси, нападките срещу враговете, 
официалните панегирици за Сталин и другите лидери. В известен смисъл 
всичко, което е необходимо да се знае, вече е ясно в тези източници. Ето 
защо истински учудващото лицемерие е готовността на наблюдателите от 
западните комунистически партии да възприемат сталинистките обвинения 
като верни психологически факти по отношение на обвинените. В писмо до 
Бенямин от 1938 г. Адорно пише за разговор, който е провел с Ханс Айслер 
в Ню Йорк:

 8 Ето защо всеки, който се интересува от темата за злото, трябва да прочете Нацисткото	
съзнание на Клаудия Кунц (C. Koonz, The	Nazi	Consciencе, Cambridge: The Belknap Press, 2003), 
подробно описание на нацисткия дискурс, който дава обосновка на техните престъпления.
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С немалко търпение изслушах неубедителната му защита на процесите в Москва и с 
голямо отвращение – шегата, която пусна за убийството на Бухарин. Той твърдеше, че 
познавал Бухарин в Москва и че съвестта на Бухарин била вече толкова нечиста, че той 
дори не можел да погледне него, Айслер, честно в очите.9

Психологическата слепота на Айслер тук е стряскаща: ужасът на Бухарин 
– неговият страх от контакт с чужденци, тъй като знае, че е под наблюдение 
и близо до арест – е погрешно интерпретиран от Айслер като гузност поради 
престъпленията на сталинизма. Как да разбираме това редом с факта, че 
културните продукти на високия сталинизъм са били възприемани от много 
хора на Запад като най-автентичен израз на автентичен морал, който излъчва 
топъл хуманизъм и вяра в човека (спомнете си как е бил приет на Запад филмът 
на Марк Донской „Трилогията на Горки“)? Може би трябва да преминем от 
укоряването на наивността на западните пътешественици по отношение на 
ужасите на сталинисткия Съветски Съюз към една по-дельозианска представа 
за случайни поредици, които се пресичат и генерират тотално несъвместими 
значения, както в научнофантастичен разказ, в който учените откриват, че 
експлозията, която в Библията е знак за божествено послание, всъщност е 
била видимата следа от ужасна катастрофа, разрушила процъфтяваща чужда 
цивилизация. С други думи, трудно за приемане е, че ужасите, от които 
произлиза „Трилогията на Горки“, по никакъв начин не подриват нейното 
въздействие върху западните и дори върху руските зрители. 

Когато самолетът на Юнайтед с полет 93 и другите три самолета бяха 
отвлечени на 9/11, основното в телефонните разговори на пътниците, които 
са знаели, че ще умрат, с техните най-близки роднини е била фразата „обичам 
те“, и това е от голямо значение. Мартин Еймис подчертава в духа на св. 
Павел, че това, което в крайна сметка се оказва важно, е любовта: „Любовта е 
абстрактно съществително, нещо неясно. И все пак тя се оказва единствената 
част от нас, която е стабилна, когато светът се преобърне и видим черен 
екран.“10 Все пак тук остава едно подозрение: не е ли това отчаяно признание 
за любов в същото време донякъде преструвка, по същия начин фалшиво, 
както внезапната молитва към Господ на някой, който изведнъж се е изправил 
пред близостта на смъртта, не е ли лицемерен опортюнистки ход, породен от 
страха, а не от истинско убеждение? Защо да има повече истина в това, което 
ние правим в такива отчаяни моменти? Дали всъщност в такива моменти 
нашият инстинкт за самосъхранение не ни кара да извършим предателство 
спрямо нашите собствени желания? В този смисъл в разговорите на смъртно 
легло и в такива обяснения в любов ние жертваме нашето желание. Според 
голям брой мемоари много от осъдените на сталинистките показни процеси 
са посрещали взвода за разстрел, заявявайки своята невинност и своята 
любов към Сталин, един жалък жест, целящ да очисти техния образ в очите 

 9 T. W. Adorno and W. Benjamin, The	Complete	Correspondence	1928-1940, Cambridge (Ma): Har-
vard University Press. 1999, 252.
 10 Вж. M. Amis, “All that survives is love”, Times	2, 1 June 2006, 4-5.
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на големия Друг. В същия дух Етел и Юлиус Розенберг в своята интимна 
кореспонденция отричат, че те са съветски шпиони, играят ролята на невинни 
жертви на заговор на ФБР и независимо от това, за разочарование на техните 
защитници,  скорошните документи доказват, че поне Юлиус е бил шпионин 
(наистина шпионин от ниво по-ниско, отколкото обвинението е заявило). 
Странното е това, че когато четем техните интимни документи сега, след 
като сме научили, че той е бил шпионин, все пак не можем да се освободим 
от впечатлението за абсолютна искреност, като че ли той сам е убедил себе 
си в своята невинност. Този факт е още по-странен, ако се замислим за друго: 
ако той наистина е вярвал в Съветския Съюз, тогава защо, щом е шпионирал 
за него, не е бил горд от това. (Това също така ни навежда на мисълта кое би 
било истинско етическо действие: представете си една жена, която се обажда 
на своя съпруг в последната секунда на своя живот и му казва: „Просто исках 
да знаеш, че нашият брак беше лъжа и че не мога да те понасям...“)

Нека си спомним друг трагичен образ от епохата на Студената война: 
онези западни левичари, които героично и крайно искрено се опълчваха на 
антикомунистическата истерия в техните собствени страни. Те бяха готови дори 
да отидат в затвора заради своите комунистически убеждения и защитавайки 
Съветския Съюз. Нима тъкмо илюзорната природа на тяхната вяра не прави 
тяхната субективна позиция така трагично възвишена? Злощастната реалност 
на сталинисткия Съветски Съюз прави вътрешната крехка красота на тяхното 
убеждение още по-възвишена. Това води до радикално и неочаквано заключение: 
не е достатъчно да кажем, че тук имаме работа с трагично изкривено етическо 
убеждение, със сляпо доверие, което отказва да види нещастието, с ужасяваща 
реалност от етическа гледна точка. Какво ако се окаже тъкмо обратното, ако 
такава слепота, такъв насилствен жест на изключване и на отказване-да-се-види, 
такова отхвърляне-на-реалността, такова фетишистко отношение от типа „Аз 
много добре знам, че положението в Съветския Съюз е ужасно, но независимо 
от това аз вярвам в съветския социализъм“, всъщност е най-базовият формиращ 
елемент на всяка етическа позиция? Кант е бил вече доста наясно с този 
парадокс, когато излага своето понятие за ентусиазма от Френската революция 
в Спорът	на	факултетите (1795). Истинското значение на революцията не се 
състои в това, което всъщност е станало в Париж – повечето от станалото е било 
ужасяващо и е включвало изблици на убийствени страсти, – а в ентусиазирания 
отглас, който събитията в Париж са предизвикали у съпричастни наблюдатели 
по цяла Европа, в него е значението на Френската революция: 

Революцията на един духовно богат народ, която днес протича пред очите ни, може 
да успее или да се провали. Тя може да е изпълнена със страдания и зверства […] тази 
революция – казвам аз – все пак среща съчувствие (Teilnehmung dem Wunsche nach) в 
душите на всички зрители (значи самите те не са замесени в играта), което почти граничи 
с ентусиазъм, но изразяването му е свързано с някои опасения, нямащи следователно 
никаква друга причина, освен моралното начало в човешкия род.11 

 11 И. Кант, Спорът	на	факултетите.	Педагогика, прев. В. Канавров, София: Христо Ботев, 
1994, 100.
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Ако преведем това на лаканиански език, реалното Събитие, самото 
измерение на реалното, не се състои в непосредствената реалност на 
насилствените събития в Париж, а в това как тази реалност изглежда на 
наблюдателите и в надеждите, събудени в тях. Реалността на това, което се 
е случило в Париж, се отнася към темпоралното измерение на емпиричната 
история; възвишеният образ, който е предизвикал ентусиазъм, принадлежи 
на Вечността. И, mutatis mutandis, същото се отнася за западните почитатели 
на Съветския Съюз. Съветският опит на „построяване на социализма в една 
страна“ със сигурност е „предизвикал нещастия и зверства“, но независимо 
от това е породил ентусиазъм в сърцата на наблюдателите (които не са 
участници в него)... Въпросът тук е дали всяка етика трябва да разчита на 
такъв жест на фетишистко отхвърляне. Ние залагаме на следното: всяка етика, 
с изключение на етиката на психоанализата (която е един вид антиетика: тя 
се фокусира именно върху това, което стандартният етически ентусиазъм 
изключва, върху нещастието, което е обратно на нашия ентусиазъм). Да се 
учудваме на този факт не е правилно философско отношение. С други думи, 
какво ако това, което изглежда като непостоянство, като провал да се изведат 
всички последствия от собствената етическа позиция, се окаже, напротив, 
позитивното условие за възможност на тази етическа позиция? Какво ако 
такова изключване на някаква форма на другост от обсега на нашата етическа 
загриженост е косубстанциално на самия основополагащ жест на етическата 
универсалност, така че колкото по-универсална е нашата експлицитна етика, 
толкова по-брутално е залегналото в основата й изключване? Това, което 
включващото всички християнско схващане предполага (припомнете си 
известната фраза на св. Павел „няма мъже или жени, няма евреи и гърци“), 
е пълно изключване на тези, които не приемат включването в християнската 
общност. В други „партикуларистични“ религии (дори в исляма, независимо 
от неговия глобален експанзионизъм) има място за другите: те са толерирани, 
макар и разглеждани със снизхождение. Християнският постулат „Всички 
хора са братя“ обаче също така означава, че тези, които не приемат да бъдат 
наши братя, не са хора. В ранните години на Иранската революция Хомейни 
е заигравал със същия парадокс, когато заявил в интервю пред западната 
преса, че Иранската революция е най-хуманната в цялата история: нито един 
човек не е бил убит от революционерите. Когато учуденият журналист го 
запитал за смъртните наказания, оповестени в медиите, Хомейни спокойно 
отговорил: „Тези, които убихме, не бяха хора, а престъпни кучета!“

Християните обикновено се хвалят с това, че са преодолели еврейската 
ексклузивистична представа за избрания народ и обхващат цялото човечество. 
Уловката е в това, че настоявайки, че са избран народ с привилегирована 
директна връзка с Бога, евреите приемат човешкостта на другите хора, които 
почитат своите фалшиви богове, докато християнският универсализъм 
тенденциозно изключва неверниците от самата универсалност на 
човечеството. 

А как стои въпросът с противоположния жест, този, направен от френския 
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философ Емануел Левинас, жестът на изоставяне на претенцията за Същост, 
която е в основата на универсалността и заменянето й с уважение към 
Другостта? Както Слотердайк посочва, съществува друго, обратно и много 
по-обезпокоително измерение на левинасианската фигура на Ближния 
като немислим Друг, който заслужава нашето безусловно уважение. Това е 
немислимият Друг като Враг, Врагът, който е абсолютният Друг и вече не 
е „достойният враг“, а някой, чието мислене само по себе си ни е чуждо, 
така че е невъзможна една истинска среща с него в битка. Макар че Левинас 
не е имал предвид това измерение, поради радикалната двусмисленост и 
травматичния характер на Ближния е лесно да се разбере как представата 
на Левинас за Другия подготвя почвата (открива пространството) за него по 
начин, стриктно хомологичен на начина, по който Кантовата етика подготвя 
почвата за представата за диаболичното Зло. Може да звучи ужасно, но 
левинасианският Друг като бездна на Другостта, от която се излъчва 
етическата повеля, и нацистката фигура на евреина като по-малко-човек 
Друг-Враг произлизат от един и същ източник.

Когато Фройд и Лакан настояват на проблематичния характер на 
юдео-християнската заповед „Обичай ближния си“, те не правят просто 
стандартната критико-идеологическа забележка за това как всяка представа 
за универсалност е оцветена от нашите специфични ценности и по този начин 
имплицира скрити изключвания. Те правят една много по-силна забележка 
за несъвместимостта на ближния със самото измерение на универсалността. 
Това, което се съпротивлява на универсалността, е едно доста нечовешко 
измерение на ближния. По тази причина да се озовеш в положение на 
обичан е толкова насилствено, дори травматично: да бъда обичан ме кара да 
чувствам директно пропастта между това, че аз съм определено същество, 
и необяснимия Х в мен, който предизвиква любов. Дефиницията на Лакан 
за любов (“Любовта е да дадеш нещо, което нямаш...“) трябва да бъде 
допълнена с “... на някой, който не го желае“. Наистина осъзнаваме ли, че 
добре известните редове на Йейтс описват една от най-клаустрофобичните 
констелации, които някой може да си представи:

Ако	имах	избродираните	небесни	дрехи,
украсени	със	златна	и	сребърна	светлина,
сините,	и	сивите,	и	тъмните	дрехи
на	нощта	и	светлината	и	полуздрача,
бих	разпрострял	тези	дрехи	под	нозете	ти:
Но	аз,	тъй	като	съм	беден,	имам	само	своите	мечти;
Разпрострял	съм	своите	мечти	под	нозете	ти,
стъпвай	леко,	защото	стъпваш	върху	моите	мечти.

Накратко, както казва Дельоз, si vous êtes pris dans le rêve de l’autre, vous 
êtes foutu, или както Нийл Гайман, изобретателят на графичния роман 
“Пясъчният човек“, го е изразил в знаменития пасаж:
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Бил ли си влюбен някога? Не е ли ужасно? Това те прави толкова уязвим. Това отваря 
твоите гърди и сърцето ти и означава, че някой може да влезе вътре и да те обърка. Ти 
изграждаш всички тези защити, изграждаш си цяла броня, така че нищо да не може да 
те нарани, и тогава една глупава личност, не по-различна от която и да е друга глупава 
личност, влиза в глупавия ти живот... Ти им даваш част от себе си. Те не са го искали. Един 
прекрасен ден те са направили нещо тъпо като да те целунат или да ти се усмихнат и след 
това животът ти престава да бъде твой. Любовта взима заложници. Тя влиза в теб. Изяжда 
те и те оставя да плачеш в мрака и така една проста фраза като “може би можем да бъдем 
просто приятели“ се превръща в стъклено парченце, което прорязва своя път към твоето 
сърце. Боли. Не само във въображението. Не само в ума. Това е болка, нараняваща душата, 
истинска влизаща-в-теб-и-разкъсваща-те-на-части болка. Аз мразя любовта.12

През последните години от живота си Андрей Тарковски е живял в 
Стокхолм и е работил върху “Жертвоприношението“. Бил му е даден офис 
в същата сграда, в която Ингмар Бергман, който по това време все още е 
живеел в Стокхолм, е имал офис. Макар че двамата режисьори дълбоко са 
се уважавали и се възхищавали един на друг, те никога не са се срещнали, 
а внимателно се избягвали, като че ли директната среща би била твърде 
болезнена и обречена на провал поради самата близост на техните вселени. 
Те изобретили и уважавали своя код на дискретност.

 
нАсиЛиеТо нА еЗикА

Откъде се взема днес този страх от свръхблизостта на Другия като субект 
на желание? Откъде се взема необходимостта да декофеинизираме Другия, 
да го/я лишим от суровата субстанция на насладата? Предполагам, че това е 
реакция на дезинтеграцията на защитните символни стени, които са държали 
другите на точното разстояние. Това, което ни липсва в нашата култура, 
където на бруталните изповеди се противопоставя политически коректният 
страх от тормоз, който държи другия на разстояние, е духът, най-добре 
изразен от Гор Видал. Видал дал перфектен отговор на вулгарен и натрапчив 
журналист, който го запитал директно дали първият му сексуален партньор 
е бил мъж или жена. Видал каза: „Бях достатъчно възпитан, за да не питам“.

Защитните стени на гражданското не са никъде толкова осезаеми, колкото 
при сблъсък на различни култури. През есента на 2005 г. Западът беше обхванат 
от взрив на насилие, който заплашваше да премине буквално в сблъсък на 
цивилизации: често срещаните демонстрации в арабските страни срещу 
карикатурите на Мохамед, публикувани в “Юландс-Постен”, датски вестник 
с малък тираж. Първото нещо, което трябва да отбележим и което е толкова 
очевидно, че по принцип не му се обръща внимание, е, че по-голямата част от 
хилядите хора, които се почувстваха обидени от карикатурите на Мохамед и 
демонстрираха срещу тях, никога дори не ги бяха виждали. Този факт ни изправя 
пред друг, по-малко привлекателен аспект на глобализацията: „глобалното 
информационно село“ е условието нещо, което се е случило в един незначителен 

 12 Достъпно онлайн на адрес http://thinkexist.com/quotes/neil gaiman.
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ежедневник в Дания, да причини насилствени вълнения в далечни мюсюлмански 
страни. Изглежда като че ли Дания и Сирия, Египет, Ирак, Ливан и Индонезия 
са действително съседни страни. Тези, които разбират глобализацията като 
възможност за целия свят да бъде унифицирано пространство на комуникации, 
такова, което сплотява цялото човечество, пропускат да забележат тази тъмна 
страна на тяхното съждение. Тъй като Ближният, както Фройд отдавна е 
предположил, е преди всичко Нещо, травматичен натрапник, някой, чийто 
различен начин на живот (или по-скоро начин на наслаждаване, материализиран 
в неговите социални практики и ритуали) ни безпокои и дебалансира нашия 
начин на живот, когато той се приближи твърде много, това също може да 
предизвика агресивна реакция с цел освобождаване от този безпокоящ ни 
натрапник. Както го формулира Петер Слотердайк: „Повече комуникации 
означава преди всичко повече конфликти.“13 Ето защо той е прав в твърдението 
си, че нагласата „да-се-разбираме-един-друг“ трябва да се допълни с нагласата 
„да-не-пресичаме-пътищата-си“, като поддържаме правилна дистанция, като 
въведем нов „кодекс на дискретност“. За европейската цивилизация е по-лесно да 
толерира различния начин на живот тъкмо поради това, което нейните критици 
обикновено отричат като нейна слабост или пропуск, а именно алиенацията на 
обществения живот. Едно от значенията на алиенацията е, че в самата социална 
тъкан на ежедневния живот се включва дистанция. Дори ако живея с други 
хора в непосредствена близост, в нормалното си състояние аз ги игнорирам. 
На мен ми е разрешено да не се приближавам твърде много до другите. Аз се 
движа в социално пространство, където взаимодействам с други хора, като 
се подчинявам на определени „механични“ правила, без да споделям техния 
вътрешен свят. Вероятно урокът, който трябва да научим, е, че понякога една 
доза алиенация е абсолютно необходима за мирното съвместно съществуване 
на начините на живот. Понякога алиенацията не е проблем, а решение.

Тълпите мюсюлмани не реагираха на карикатурите на Мохамед като такива. 
Те реагираха на комплексната фигура или образ на Запада, който те схващаха като 
отношението зад карикатурите. Тези, които предлагат термина „оксидентализъм“ 
като съответен на термина на Едуард Саид „ориентализъм“, са прави в следното: 
това, което срещаме в мюсюлманските страни, е определена идеологическа визия 
за Запада, която изопачава западната действителност не по-малко, отколкото 
ориенталистката визия изопачава Ориента, макар и по различен начин. Това, 
което експлодира като насилие, беше сложна мрежа от символи, образи и 
отношения, която включва западния империализъм, безбожния материализъм, 
хедонизма и страданията на палестинците и която се прибави към датските 
комикси. Ето защо омразата се разпростря от карикатурите към Дания като 
държава, към скандинавските страни и към Запада като цяло. В карикатурите 
се концентрира поток от унижения и фрустрации. Трябва да се има предвид, че 
тази концентрация е базов факт по отношение на езика, на конструирането и 
налагането на определено символно поле. 

 13 Peter Sloterdijk, “Warten auf den Islam“, Focus 10/2006, 84.
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Това просто и твърде очевидно разсъждение за начина, по който действа 
езикът, прави проблематична доминиращата идея за езика и символния ред 
като медиум на помирение и общуване, на мирно съвместно съществуване, и 
като противопоставен на насилствения медиум на непосредствената и рязка 
конфронтация.14 В езика, вместо да упражняваме пряко насилие един върху 
друг, се предполага да дебатираме, да разменяме думи, и такъв обмен, дори 
когато е агресивен, предполага минимум признаване на друтия. Влизането в 
езика и отричането на насилието често биват разбирани като два аспекта на 
един и същ жест: “Говоренето е основата и структурата на социализацията и се 
характеризира с отричане на насилието“15, както ни казва един текст от Жан-
Мари Мюлер, писан за ЮНЕСКО. Тъй като човекът е “говорещо животно“, 
това означава, че отричането на насилието дефинира самата същност на това 
да си човек: “всъщност принципите и методите на ненасилие са тези ... които 
съставляват човешката природа на човешките същества, кохерентността и 
релевантността на моралните стандарти, базирани на убеждения и чувство 
за отговорност“, така че насилието е “действително радикална перверзия на 
човешката природа“.16 Дотолкова доколкото езикът бива заразен от насилието, 
това се случва под въздействието на евентуални “патологични“ обстоятелства, 
които изкривяват присъщата на символната комуникация логика. 

Ами ако човешките същества надминат животните в способността си 
за насилие именно защото говорят?17 Както Хегел вече много добре е знаел, 
в самата символизация на вещта има нещо насилствено, което е равно на 
нейното осмъртяване. Това насилие действа на множество нива. Езикът 
опростява обозначеното нещо и го свежда до една характеристика. Той 
разчленява вещта, унищожавайки органичното й единство и третирайки 
нейните части и качества като автономни. Той въвежда вещта в поле на 
значение, което в крайна сметка й е външно. Когато наречем златото „злато“, 
ние насилствено извличаме метала от неговата текстура и инвестираме в 
него нашите мечти за богатство, власт, духовна чистота и др., които нямат 
изобщо нищо общо с непосредствената реалност на златото. 

Лакан изразява този аспект на езика в неговото понятие за означаващото-
Господар, което зашива символното поле и по този начин запазва целостта 
му. С други думи за Лакан, или поне за неговата теория за четирите дискурса, 
разработена в края на 1960-те години18, човешката комуникация в своето най-
основно съставляващо измерение не включва пространство на егалитарна 
 14 Идеята, лансирана от Хабермас (вж. J. Habermas, The	Theory	of	Communicative	Action, Vol. 
1 and 2, trans. T. McCarthy, New York: Beacon Press 1985), но също така не съвсем чужда и на 
Лакан (вж. Jacques Lacan, “The Function and Field of Speech and Language in Psychoanalysis”, 
Ecrits, trans. B. Fink, New York: Norton 2006).
 15 J.-M. Muller, “Non-Violence in Education“, достъпно онлайн на адрес http://portal.unesco.
org/education/en/file_download.php/fa99ea234f4accb0ad43040e1d60809cmuller_en.pdf.
 16 Muller, пак там.
 17 Вж. Cl. Rosset, Le	reel.	Traite	de	l’idiotie, Paris: Les Editions de Minuit 2004, 112-114. 
 18 За понятието за четирите дискурса виж Жак Лакан, „Другата страна на психоанализата“ 
(J. Lacan, L’	envers	de	la	psychanalyse, Paris: Seuil, 1991). 
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интерсубективност. Тя не е „балансирана“. Тя не поставя участниците в 
симетрични позиции на взаимна отговорност, където всички трябва да 
следват едни и същи правила и да подкрепят твърденията си с разумни 
доводи. Тъкмо обратното, това, което Лакан показва със своето понятие за 
дискурса на Господаря като първата (първична, конститутивна) форма на 
дискурс, е, че всяко конкретно, „реално съществуващо“ пространство на 
дискурс в крайна сметка се основава на насилствено налагане на означаващо-
Господар, което е в строг смисъл „ирационално“: то не може да бъде повече 
основано на разумни доводи. Това е моментът, в който можем само да кажем: 
„не можем повече да си прехвърляме топката“; момент, в който, за да спрем 
безкрайния регрес, някой трябва да каже: „Това е така, защото аз казвам, че 
е така“. Тук Левинас е прав, като поставя ударението върху фундаментално 
асиметричния характер на интерсубективността: никога няма балансирана 
реципрочност, когато срещна друг субект. Появата на égalité е винаги 
дискурсивно удържана от асиметричната ос на опозицията господар	-	слуга, 
опозицията на носителя на университетски знания срещу неговия обект, на 
перверзния срещу истеричния и т.н. Това, разбира се, е в противоречие с 
преобладаващия идеологически подход към темата на насилието, който го 
интерпретира като „спонтанно“, подход, подкрепен добре с примери в текста 
на Мюлер за ЮНЕСКО, който придоби полуофициален програмен статут.19 
Мюлер започва, като отхвърля всички опити да се направи разграничение 
между „добро“ и „лошо“ насилие:

От съществено значение е да се дефинира насилието по такъв начин, че то да не може да 
бъде квалифицирано като „добро“. В момента, в който заявим, че можем да разграничим 
„доброто“ от „лошото“ насилие, ние губим правилната употреба на думата и се объркваме. 
Преди всичко, щом заявим, че разработваме критерии, по които да дефинираме едно 
предполагаемо „добро“ насилие, за всеки от нас ще е лесно да се възползва от тези 
критерии, за да оправдае собствените си насилствени действия.

Но как би могъл човек напълно да отхвърли насилието, при положение 
че борбата и агресивността са част от живота? Лесният изход е в 
изработването на терминологично разграничение между „агресията“, която 
е напълно равна на „сила-на-живота“, и „насилието“, което е „сила-на-
смъртта“: „насилието“ тук не означава агресивността като такава, а неин 
ексцес, който смущава нормалния ход на нещата, постоянно желаейки все 
повече и повече. Сега задачата е да се отървем от този ексцес: „Да се желае 
имущество и власт е законно, доколкото това дава възможност на индивида 
да постигне независимост от другите. Противниците в един конфликт 
обаче имат естествената нагласа винаги да изискват повече. Нищо не им е 
достатъчно и те никога не са удовлетворени. Те не знаят как да се възпрат; 
не знаят граница. Желанието изисква повече, много повече от нуждата. В 
желанието винаги има усещане за безграничност”20, както пише Симон Вейл. 
 19 Muller, пак там.
 20 S. Weil, Œuvres	complètes, Volume VI, Cahiers, Vol. 2, Paris: Gallimard 1997, 74.
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Като начало индивидите се стремят към власт, за да не бъдат доминирани 
от други. Но ако не са внимателни, те скоро могат да се окажат в положение 
да престъпят границата, отвъд която те всъщност се стремят да доминират 
над другите. Съперничеството между човешките същества може да бъде 
преодоляно само когато всеки индивид постави граница на своите желания. 
„Ограничените желания, отбелязва Вейл, са в хармония със света; желанията, 
които съдържат безкрайното – не са.”21

Този подход остава твърдо в рамките на предмодерните аристотелиански 
координати: задачата е да се запази точната мяра в желаенето. Модерността 
обаче е дефинирана от координатите на Кантовата философска революция, 
при които абсолютният ексцес е този на самия Закон. Законът се намесва 
в “хомогенната“ стабилност на нашия ориентиран към удоволствия живот 
като разтърсващата сила на абсолютно дестабилизираща “хетерогенност“. 
Дж. К. Честъртън изразява същото мнение в известния си труд “Защита на 
детективските истории“, където отбелязва как детективският разказ

в известен смисъл ни кара да не забравяме факта, че самата цивилизация е най-
сензационната промяна и най-романтичният бунт. ... Всъщност агентът на социалната 
справедливост е оригиналната и поетичната фигура, докато крадците и разбойниците са 
само кротки стари космически консерватори, щастливи в непреходното достойнство на 
маймуни и вълци. [Криминалният роман] се базира на факта, че моралът е най-тъмната 
и смела конспирация.22

Тук е налице елементарната матрица на хегелианския диалектически 
процес: външната опозиция (между Закона и престъпната трансгресия) се 
трансформира в опозиция, която е вътрешна на самата трансгресия, между 
частната трансгресия и абсолютната трансгресия, която се явява като нейна 
противоположност, като универсален Закон. И, mutatis mutandis, същото 
се отнася и за насилието: когато схващаме нещо като акт на насилие, ние го 
измерваме посредством предварително положения стандарт за “нормална” 
ненасилствена ситуация, а най-висшата форма на насилие е налагането на този 
стандарт, по отношение на който някои събития се явяват като “насилствени”. 
Ето защо самият език, медиумът на ненасилието, на взаимното признаване, 
включва безусловно насилие. С други думи самият език е този, който тласка 
нашето желание отвъд правилните граници, трансформирайки го в “желание, 
което съдържа безкрайното”, издигайки го до абсолютен стремеж, който никога 
не може да бъде удовлетворен. Това, което Лакан нарича objet petit а, е точно 
този етерен „не-мъртъв“ обект, обектът остатък, който предизвиква желанието 
в неговия ексцесивен и дерайлиращ аспект. Човек не може да се отърве от този 
ексцес: той е косубстанциален на човешкото желание като такова.

И така, ако перифразираме Вейл, в модерността „ограничените желания 
в хармония със света“ са истинският източник на нашата опортюнистка 
 21 S. Weil, Œuvres	complètes, Volume VI, Cahiers, Vol. 1, Paris: Gallimard 1994, 325.
 22 G. K. Chesterton, „A Defense of Detective Stories”, The	Art	of	the	Mystery	Story, ed. H. Haycraft, 
New York: The Universal Library, 1946, 6.
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антиетическа позиция, те поддържат инерцията на егоизма и търсенето на 
удоволствия, докато нашата връзка с Доброто се поддържа от „желания, 
които съдържат безкрайното“, които се стремят към Абсолюта. Това поражда 
нередуцируема двусмисленост: източникът на Доброто е сила, която 
разтърсва координатите на нашето крайно съществуване, деструктивна 
сила, която, от гледна точка на нашата ограничена стабилна жизнена форма, 
не може да не изглежда като Зло. Същото се отнася и за връзката между 
смъртност и безсмъртие. Според традиционното идеологическо общо място 
безсмъртието е свързано с Доброто, а смъртността – със злото: това, което ни 
прави добри, е съзнанието за безсмъртие (за Бог, за нашата, за възвишените 
етически стремежи ... ), докато коренът на злото е примирението със 
смъртността (ние всички ще умрем, така че грабни каквото можеш, отдай 
се на най-мръсните си капризи). Какво обаче ако човек преобърне това 
общо място и изведе хипотезата, че първичното безсмъртие е това на Злото: 
злото е нещо, което заплашва да се завръща винаги, призрачно измерение, 
което магически оцелява при своето физическо унищожаване и продължава 
да ни преследва. Точно по тази причина победата на Доброто над злото е 
способността да умреш, да си възвърнеш невинността на природата, да 
намериш покой, като се отървеш от неприличната безкрайност на Злото. 
Спомнете си класическата сцена от старите филми на ужасите: когато едно 
човешко същество, което е обладано от някаква зла сила – това обладаване се 
сигнализира от уродлива деформация на неговото тяло, – бъде освободено 
от не-мъртвия призрак, който го е колонизирал, човекът си възвръща 
ведрата красота на своето ежедневно тяло и умира в мир. Ето защо Христос 
трябва да умре – езическите богове, които не могат да умрат, са въплъщение 
на неприличното Зло. Доброто срещу Злото не е Духът срещу Природата. 
Първичното Зло е самият Дух с неговото насилствено изкривяване на 
природата. Заключението, което следва да направим, е, че истински 
човешкото Добро, Доброто, издигнато над естественото Добро, безкрайното 
духовно Добро е в крайна сметка маска на Злото. 

Може би това, че думите разум (рацио) и раса имат един и същ корен, 
иска да ни каже нещо: езикът, а не примитивните егоистични интереси, е 
първият и най-голям разделител. Поради езика ние и нашите ближни (можем 
да) “живеем  в различни светове“ дори когато живеем на една и съща улица. 
Това означава, че вербалното насилие не е вторично изкривяване, а основно 
проявление на всяко специфично човешко насилие. Да вземем примера 
с антисемитските погроми, пример, който покрива всякакво расистко 
насилие. Това, което извършителите на погромите намират за нетърпимо 
и провокиращо ярост, това, на което те реагират, не е непосредствената 
реалност на евреите, а образът/фигурата на “евреина“, който циркулира и е 
изграден в тяхната традиция. Уловката, разбира се, е, че един отделен индивид 
не може по някакъв прост начин да направи разграничение между реалните 
евреи и техния антисемитски образ: този образ свръхдетерминира начина, 
по който аз възприемам самите реални евреи,  и още повече, той въздейства 
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върху начина, по който евреите възприемат сами себе си. Това, което прави 
“непоносим“ един реален евреин, който антисемитът среща на улицата, това, 
което антисемитът се опитва да унищожи, когато напада евреина, истинският 
обект на неговата ярост е това фантазматично измерение.

Същият принцип важи и за всеки политически протест: когато 
работниците протестират срещу експлоатацията, те не протестират срещу 
проста реалност, а срещу едно преживяване на тяхното реално затруднено 
положение, станало значимо чрез езика. Самата действителност в глупавата 
й наличност никога не е непоносима: именно езикът, нейната символизация, 
я правят такава. И именно когато разглеждаме сцената на разярена тълпа, 
която напада горящи сгради и коли, линчува хора и др., ние никога не 
трябва да забравяме плакатите, които протестиращите носят, и думите, 
които поддържат и оправдават действията им. Хайдегер беше този, който 
разработи тази тема на формално-онтологично ниво, когато в своя прочит 
на “есенция или Wesen” като глагол (“essencing”) (осъщностяване – бел. 
прев.) той даде лишено от есенциалност понятие за есенция. Традиционно 
“есенция” се отнася за едно стабилно ядро, което гарантира идентичността 
на едно нещо. За Хайдегер “есенция” е нещо, което зависи от историческия 
контекст, от епохалното разкриване на съществуването, което става във и 
чрез езика. Той нарича това “къщата на битието”. Неговият израз “Wesen der 
Sprache” не означава “есенция на езика”, а “осъщностяване”, създаването на 
есенции, което е работа на езика:

езикът, който свежда нещата до тяхната есенция, езикът, който ни движи така, че нещата 
да имат значение за нас по особен начин, така че да бъдат създадени пътеки, по които да 
можем да се движим между обектите и така, че обектите да са свързани помежду си като 
такива... Ние споделяме един общ първичен език, когато светът бива артикулиран по един 
и същ начин за нас, когато ние “слушаме езика“, когато “го оставим” да ни каже каквото 
има за казване.23

Нека поразнищим малко това. За средновековните християни “същността“ 
на златото се състои в невъзможността да се развали и в божествения му 
блясък, което го прави “божествен метал“. За нас то е или гъвкава суровина, 
която се използва за индустриални цели, или материал, подходящ за 
естетически цели. Или, за католиците, гласът на кастрата е бил някога самият 
глас на ангелите преди грехопадението. За нас днес той е чудовищен – тази 
промяна в нашата чувствителност е удържана от езика, тя зависи от подмяната 
в нашата символна вселена. В тази способност на езика за “осъщностяване“ 
съществува фундаментално насилие: нашият свят е частично изкривен, един 
определен цвят дава тон на Цялото. Операцията, обозначена от политическия 
мислител Ернесто Лакло като хегемония, е изначално присъща на езика. И 
така, когато в своя прочит на известния хор от “Антигона“, съсредоточен 
върху “обезпокоително-странния/демоничния“ характер на човека във 

 23 M. Wrathall, How	to	Read	Heidegger, London: Granta, 2005, 94-95.
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“Въведение в метафизиката“, Хайдегер въвежда понятието “онтологично“ 
насилие, което се отнася за всеки жест, основополагащ за нов обществен 
човешки свят, жест, извършван от поети, мислители и държавници, човек 
трябва винаги да има предвид, че това “обезпокоително-странно/демонично“ 
измерение е всъщност самият език:

Насилието обикновено се разглежда според областта, в която съчетанието между 
компромис и взаимопомощ налагат стандарт за Dasein и съответно всяко насилие 
по необходимост се разглежда само като обезпокояване и обида. ... Насилникът, 
изобретателният, който навлиза в неизказаното, който нахлува в немисленото, който 
предизвиква това, което никога не се е случвало и изважда наяве това, което никога не се 
вижда, този насилник е винаги смел. ... Затова насилникът не познава милост и помирение 
(в обикновения смисъл на думите), никакво успокоение и усмиряване от успех или 
престиж и от тяхното признаване. ... За него бедствието е най-дълбокото и най-ясното Да 
към Съкрушителното. ... Есенциалното раз-решение, когато то бъде изпълнено и когато се 
противопоставя на постоянно притискащото впримчване в ежедневното и обичайното, 
трябва да използва насилие. Този акт на насилие, това решително нахлуване в начина на 
Битие на съществата, изважда човечеството от домашността на това, което е в директна 
близост и е обичайно.24 

Като такъв Създателят е “hupsipolis apolis” (“Антигона”, ред 370): той стои 
извън и над полиса и неговия етос; той не е обвързан от никакви правила 
на “морал” (които са само дегенеративна форма на етос); само като такъв 
той може да обоснове нова форма на етос, на общностно битие в полис. ... 
Разбира се, това, което отеква тук, е темата на “незаконното” насилие, което е 
в основата на управлението на самия закон.25 Хайдегер, естествено, бърза да 
добави, че първата жертва на това насилие е самият Създател, който трябва да 
бъде унищожен с идването на новия ред, основан от него. Това унищожаване 
може да приеме различни форми. Първата е физическото унищожение – от 
Моисей и Юлий Цезар нататък знаем, че основоположникът трябва да бъде 
убит. Съществува също и изпадането в лудост, като в случая на велики поети 
от Хьолдерлин до Езра Паунд, които са били заслепени от самата сила на 
тяхната поетическа визия. Интересно е да се отбележи, че в „Антигона“ 
моментът, когато хорът оплаква човека като „най-демоничното“ от всички 
същества, като ексцесивно същество, същество, което нарушава всички 
правила, следва непосредствено след като е разкрито, че някой се е опълчил 
срещу заповедта на Креон и е извършил погребалния ритуал върху тялото.26 
Именно този акт се схваща като „демоничен“ ексцесивен акт, а не забраната 
на Креон. Антигона е далеч от въплъщение на умереност, на респект към 
правилните граници, срещу светотатствения хюбрис на Креон; напротив, 
истинското насилие е нейното. Това, което придава смразяващ характер 
на цитирания пасаж, е, че Хайдегер не дава просто нов вариант на неговата 

 24 M. Heidegger, Introduction	to	Metaphysics, trans. G. Fried/ R. Polt, New Haven: Yale University 
Press, 2000, 115-128.
 25 Темата за това насилие е развита от Валтер Бенямин и Карл Шмит. 
 26 Вж. Cl. Rosset,	Le	reel.	Traite	de	l’idiotie, 22-23.
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стандартна риторическа фигура на инверсията („Същността на насилието 
няма нищо общо с онтичното насилие, страданието, войната, разрушението 
и др.; същността на насилието се намира в насилствения характер на самото 
налагане/основаване на нов модус на Същност – разкриване на общностното 
Бъдене-себе-си.“); имплицитно, но ясно, Хайдегер чете есенциалното 
насилие като нещо, което основополага – или поне открива пространство за 
– експлозиите на самото онтично насилие. Следователно не трябва да даваме 
имунитет на насилието, за което говори Хайдегер като „само“ онтологично: 
независимо че то е насилствено като такова, налагащо определено разкриване 
на света, тази светова констелация включва също така и обществени 
властови отношения. В своята интерпретация на фрагмент 53 от Хераклит 
(„Конфликтът (polemos) е баща на всички неща и крал на всички. Някои 
той посочва като богове, а други – като хора; някои прави роби, а други – 
свободни”) Хайдегер, за разлика от онези, които го обвиняват, че не обръща 
внимание на “жестоките” аспекти на живота на древните гърци (робство и 
др.), открито обръща внимание на това как “ранг и господство” се коренят 
директно в разкриването на битието и по този начин предоставят директна 
онтологическа основа на социалните отношения на господство:

Ако днешните хора от време на време се занимават много ентусиазирано с полиса на 
гърците, те не би трябвало да потискат тази негова страна; в противен случай представата 
за полиса лесно става безвредна и сантиментална. Това, което е с по-висок ранг, е по-
силното. Така Битието, логосът, като достигната хармония, не са лесно достъпни за всеки 
човек на една и съща цена. Те са скрити като противопоставени на тази хармония, която е 
винаги просто изравняване, елиминиране на напрежението.27

Следователно съществува директна връзка между онтологичното насилие 
и текстурата на социалното насилие (на удържането на връзки на наложено 
господство), която се отнася до езика. В Америка	ден	след	ден (1948) Симон дьо 
Бовоар отбелязва: „много расисти, пренебрегвайки строгата наука, настоятелно 
твърдят, че макар и да не са установени психологическите основания за 
това, факт е, че черните са по-низши. Достатъчно е да пътувате в Америка, 
за да се убедите в това.“28 Нейната идея за расизма е често недоразбирана. В 
неотдавнашен коментар например Стела Сандфорд твърди, че „нищо не 
оправдава приемането на „факта“ на тази малоценност от Бовоар“: 

При нейната екзистенциалистка философска рамка ние по-скоро бихме очаквали от Бовоар 
да говори за интерпретацията на съществуващи физиологически разлики с термините 
малоценност и превъзходство ... или да изтъкне грешката, заложена в използването на 
ценностните определения „низш“ и „висш“ за назоваването на измислени качества на 
човешки същества, с които сякаш се „утвърждава даден факт”.29

 27 Heidegger, Introduction	to	Metaphysics, 102.
 28 В America	Day	by	Day, цитирано от S. Sandford, How	to	Read	Beauvoir, London: Granta Books, 
2006, 42.
 29 Sandford, пак там, 49.
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Ясно е какво притеснява Сандфорд тук. Тя знае, че твърдението на Бовоар 
за фактическата малоценност на чернокожите цели нещо повече от простия 
социален факт, че в американския Юг по това време, а и не само тогава, черните 
са били третирани като по-низши от бялото мнозинство, и в известен смисъл 
те действително са били по-низши. Но нейното критическо решение, тласкано 
от грижата да се избягват расистки твърдения относно действителната 
малоценност на черните, има за цел да релативизира тяхната малоценност, 
като я представи като област на интерпретация и преценка от страна на 
белите расисти, и да дистанцира тази малоценност от въпроса за самото 
битие на черните. Но онова, което това смекчаващо разграничение изпуска, е 
истински осезаемото измерение на расизма: „битието“ на черните (както и на 
белите, а и на всеки друг) е социосимволично битие. Като биват третирани от 
белите като по-низши, това наистина ги прави по-низши на нивото на тяхната 
социосимволична идентичност. С други думи, расистката идеология на белите 
е перформативно ефикасна. Това не е просто интерпретация на онова, което 
черните са, а е интерпретация, която детерминира самото битие и социално 
съществуване на интерпретираните субекти.

Сега можем точно да определим кое кара Сандфорд и другите критици на 
Бовоар да се противопоставят на нейната формулировка, че чернокожите са 
по-низши в действителност: съпротивата е сама по себе си идеологическа. В 
основата на тази идеология стои страхът, че ако се съгласим с това мнение, 
ще сме загубили вътрешната свобода, автономията и достойнството на 
човешкия индивид. Ето защо такива критици настояват, че черните не са по-
низши, а просто са „представени като по-низши“ чрез насилието върху тях 
от страна на расисткия дискурс на белите. С други думи, те са повлияни от 
нещо, наложено върху тях, което не ги засяга в самата сърцевина на тяхното 
битие и на което те, следователно, могат (и го правят) да се противопоставят 
като свободни автономни личности чрез своите постъпки, мечти и проекти. 

Това ни връща към началото на този текст, бездната на ближния. 
Независимо че може би изглежда, че съществува противоречие между 
начина, по който дискурсът конституира самото ядро на идентичността на 
субекта и представата за това ядро като неразгадаема бездна отвъд „стената 
на езика“, има просто решение на този привиден парадокс. „Стената на езика“, 
която завинаги ме отделя от бездната на друг субект, е същевременно тази, 
която отваря и поддържа тази бездна – самото препятствие, което ме отделя 
от Отвъдното, е това, което създава неговия мираж.

Превод: Георги Илиев
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Младен Долар
 

Гласът и камъкът–
от Хегел до Бекет

Камъкът е чиста външност, гласът е чиста вътрешност, той извира от и свидетелства 
за необхватна вътрешност, надарена с душа или дух. Така метафоричността на 
двете, също както и тяхното противопоставяне, са силно натоварени със значения, 
те неминуемо имат дълга и многообразна история с много разклонения – историята 
на метафизиката, знакът, който предателски сочи към нея. Но самият свят е толкова 
силно натоварен, че е започнал да наподобява черна дупка. Има нужда да бъде 
разказана историята на гласа и камъка.

Гласът и камъкът, както и да бъдат разглеждани, очевидно се намират 
на два противоположни края, формират се като максимални крайности. 
В много езици се казва „тих като камък“, на английски се казва „глух като 
камък“, така че битието на камъка предполага неговата неспособност да 
издава глас и да приема друг глас. Камъните нито могат да говорят, нито да 
чуват. Нещо повече, камъкът съдържа инертна материалност, безжизненост 
и неподвижност (казва се „неподвижен като камък“), докато гласът е сигурен 
знак за живот и всъщност негов първи знак, той е самата подвижност, 
трептение на въздуха, което никога не може да бъде установено, то не 
би могло да присъства като нещо, то е най-изплъзващото се присъствие 
(а затова, предполагам, и най-упоритото). Ако гласът е материален, значи 
той е най-леката форма на материалност, просто вибрация, трепет, той е 
почти нематериален. Хората казват „написано във въздух“, което означава 
нещо, което изчезва в момента, в който бъде излъчено. От друга страна, ако 
нещо е написано на камък, то е направено така, че да пребъде, да остане, 
предполага се за добро, да устои на превратностите и опустошителното 
въздействие на времето. И двете са тясно свързани с времето, но в 
противоположен смисъл: гласът епитомизира времето като отлитащо, 
той е преходният аспект на времето, ефимерният момент, който убягва 
в момента на своята поява. Отминаването на гласа, неговото чезнене, 
неговото мигновено изпаряване е метафората на изтичането на времето. 
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Камъкът е времето като устойчивост, постоянност, трайност, непреходност, 
той е тази материалност, която от всички материални неща е най-близо 
до вечността. Връзката на гласа и камъка с живота е също максимално 
различна при двете: камъкът е не-живот par	excellence, най-мъртвото нещо, 
метафора на смъртта; докато гласът не само представлява живот, извирайки 
от живо същество и служейки за доказателство за живот, той е повече 
от живот – когато става дума за човешки глас, той епитомизира живота 
в най-изчистения му вид, тоест да бъдеш етерен, най-неуловимият вид 
материалност. Този глас е предопределен към това да епитомизира живота 
на духа, квинтесенциалния живот на духа, който е нередуцируем до материя, 
неосезаемата материя отвъд материята, точно както се предполага, че духът 
е отвъд материалните форми на живот, тяхната тайна движеща сила, по-жив 
от самия живот, като материална трансценденция на материалността. Така, 
взето в обратен ред, гласът в самата си мимолетност се явява като носител 
на духа, който би могъл да бъде предвестник на вечността, истинната 
вечност като противопоставена на простата трайност на камъка. Камъкът 
е чиста външност, гласът е чиста вътрешност, той извира от и свидетелства 
за необхватна вътрешност, надарена с душа или дух. Така метафоричността 
на двете, също както и тяхното противопоставяне, са силно натоварени 
със значения, те неминуемо имат дълга и многообразна история с много 
разклонения – историята на метафизиката, знакът, който предателски сочи 
към нея. О, но самият свят е толкова силно натоварен, че е започнал да 
наподобява черна дупка. Има нужда от по-прецизни средства, за да бъде 
разказана историята на гласа и камъка. 

И върху двете има философски дискурс, който включва тяхното 
противопоставяне, т.е. тяхната необходима йерархия. Ако има философски 
дискурс върху камъка, той епитомизира най-ниската област на битието, 
безжизненото, безличното, инертното, най-мъртвата, най-глухата, най-
безсловесната, най-безчувствена обективност, без какъвто и да било 
принцип на движение или действие в себе си. Хегел, във Феноменология	на	
духа, когато разглежда етическото действие, вината и съдбата (в контекста 
на древна Гърция), твърди, че деянието, доброволното действие, съдържа 
загуба на невинността, то предполага вина. То предполага последствия, 
към които човек не се е стремил. Поемането на този риск обаче за Хегел 
е единственият път към етическо действие. „Ето защо невинно е само 
пълното бездействие, каквото е например битието на камъка, не е невинно 
дори битието на детето.“1 И така камъкът има привилегията на невинността 
чрез своята лишеност от каквото и да било възможно действие, той е 
винаги равен на себе си и може да бъде изместен само отвън. Невинен като 
камък, никакво отместване от самоидентичността, никакво неравенство, 

 1 Хегел, Феноменология	на	духа, прев. Г. Дончев, София: ЛИК, 1999, 388.
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• Изследователските интереси на Младен Долар са в областта на немската класическа 
философия, структурализма, теоретичната психоанализа и философията на музиката. По-
следната му книга е A	Voice	and	Nothing	More, Cambridge, Massachusetts : MIT, 2006.



никакво разделение между вътрешност и външност. Хайдегер, в друго 
забележително и много коментирано място от Grundbegriffe	der	Metaphysik, 
казва, че камъкът е weltlos, без свят, лишен от свят, противопоставен  на 
животното, което е weltarm, с беден свят, и накрая противопоставен на 
човека, който е weltbildend, формиращ свят, конструиращ свой собствен 
(негов или неин?, човек се колебае при Хайдегер) свят2. Камъкът винаги е 
епитома на неодушевеното, бездуховното, безсветовото3.

На философския дискурс върху гласа му е придадена такава важност, най-
вече от Дерида, че няма нужда да се дават примери за него. Наистина този 
дискурс е толкова изтъкван, че това е породило термина „фоноцентризъм“ 
като синонимен на метафизиката, стигнало се е дотам, че самото понятие 
за метафизика съвпада с определено разбиране за битието на гласа. От тази 
гледна точка той също така се съчетава с редица други понятия, като се 
започне с понятието за съзнание (s’entendre	parler, да се чуеш как говориш), 
автоафекцията, изначалното присъствие, неопетнено от материалността, 
другостта или следата. Ако има фоноцентризъм, то не изглежда някой да 
има каквито и да било претенции за камъкоцентризъм, независимо че 
съществува традиционният образ на философския камък, lapis	philosophorum, 
квинтесенцията на мъдростта, концентрирана измежду всички неща в един 
камък. Той е без съмнение образ, управляван от принципа на максималната 
отдалеченост. Духът се въплъщава в нещо най-отдалечено от него. Именно 
камъкът на алхимиците е това, което би превърнало всички първични метали 
в злато, философската мъдрост бива магически използвана максимално 
практично, епитома на философската магия, която може да превръща всичко 
в злато, каменната мъдрост като източник на златна добавена стойност4. 
И така, опозицията между камък и глас е положена като дидактическа, 
маркираща крайните точки на една йерархия, най-ниското и най-високото.

Могат ли двете да се пресекат? Могат ли най-високото и най ниското да 
се припокриват. Имаме любопитен пример у Хегел. Във Феноменология	на	
духа това е моментът на онова, което Хегел нарича „твореца“, der	Werkmeister 
(занаятчията – бел. прев.), създател на начални обекти, който все още не 
е художник: “Следователно тук духът се проявява като творец и неговата 
дейност, чрез която той поражда самия себе си като предмет, но все още не 

 2 Това място е широко коментирано от Дерида в De	l’esprit, cf. Heidegger	et	la	question, Paris: 
Flammarion 1990, 60-71.
 3 Има и други философски разглеждания на камъка, които като че ли не съвпадат с този 
прост образ. Най-забележително от тях е статуята на Кондияк, където материализмът се 
среща с фантазията, чистата материалност, одушевена от чистата фантазия. Заради насто-
ящите ми цели аз също така ще оставя настрана и митичните образи на Пигмалион, статуя-
та на Дон Жуан и т.н. Може да се каже, че тъкмо защото е епитома на безжизнената инерция, 
камъкът би могъл да служи като най-добрия екран за фантазии.
 4 Изглежда, търсенето на философския камък през Средновековието е довело до изобретя-
ването на барута като страничен ефект. Така това търсене на злато, което винаги е минавало 
за смъртоносно, съвсем буквално довежда до най-мащабно смъртоносната субстанция. Ко-
гато треската за злато среща философията, резултатът е барут.
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е схванал мисълта за себе си, е инстинктивен труд, както пчелите строят 
своите килийки” (541). Този инстинктивен дух все още без самосъзнание, 
този занаятчия е онзи, който прави пирамиди и обелиски, като кристалите 
на духа с техните абстрактни геометрични линии, без да разбира себе 
си – той произвежда енигматичната фигура на сфинкса, енигматична, 
защото е енигма за самата себе си, – загадките на египтяните, казва Хегел 
в известния си лозунг, са загадки за самите египтяни. Не че ние не можем 
да схванем значението на тяхното изкуство, те самите не биха могли да го 
схванат, техният дух е говорил с гатанки, които самият той не би могъл да 
разгадае, той е бил гатанка за самия себе си. И едно от творенията на този 
нерефлексивен творец е била известната статуя на Мемнон, която, според 
разказваните истории, издавала звук при първите лъчи на слънцето всяка 
сутрин. Камъкът издавал глас, бил е гласовит камък, огласен камък. Така 
това египетско чудо съчетава двете, камъка и гласа, във връзка, която е по 
необходимост стратегическа.

Има няколко описания на това чудо на античността, на благоговението, 
предизвикано от неговия странен глас, а има и съвременно физическо 
обяснение: твърди се, че с първите лъчи на сутрешното слънце в пустинята 
температурата се покачва толкова бързо, че каменните масиви (пустинен 
кварцит от региона на Асуан) при определени условия се разширяват 
при настъпващата изведнъж топлина, влагата, насъбрана през нощта, се 
изпарява и този процес създава звук от каменната маса. Каменната статуя 
издава глас из своите вътрешности, обезпокоително странен нечовешки 
глас, каменният глас5. Било е като проговорил Пигмалион, оживял пред 
очите на смаяните зрители.

Но какво казва този глас? Какво съобщение предава той? За Хегел той казва, 
че дори неподвижният камък има вътрешност, че той не е просто равен  на 
себе си, той се появява като инертна материя, разделена вътре в себе си, той 
е раждането на гласа от духа на камъка, или по-точно обратното: раждането	
на	 духа	 от	 гласа	 на	 камъка. Издаването на глас като че ли одухотворява 
камъка. Този глас няма съдържание, това, което казва, не притежава друго 
значение освен значението като такова, раждането на  значението в неговата 
минималност, минимално движение на вътрешността, която бива овъншнена, 
една неиндивидуална вещ, която произвежда празната форма на една 
индивидуалност. Няма нищо по-лишено от индивидуалност от камъка, и все 
пак той създава една неиндивидуална индивидуалност, едно безсъзнателно 
„Аз“ на вещта, така да се каже. То издава глас не по свое желание и не поради 
вътрешната си природа. То се нуждае от светлината, за да произведе глас, нуждае 
се от един външен фактор, който да донесе одушевяване, да извлече душа от 
неговите недра. Моментът е ключов, това е моментът, в който нещото, така да 
се каже, проговоря. То ражда значението. 
 5 Атаназиус Кирхер създал Мемнонова фигура през 17. в. Тя била една от неговите магиче-
ски машини и имала за цел да покаже, че съществуването на оригиналната статуя е възмож-
но. Той обаче бил убеден, че вътре имало струни, вид Еолова арфа.
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Статуята на Мемнон има любопитна история, на която Хегел никога не 
се позовава. Тя е била построена от фараон Аменхотеп III през 14. в. пр. Хр., 
вероятно около 1350 г., като част от голям комплекс от погребални храмове в 
Тива (близо до Луксор). Храмът е разрушен, има само два големи колоса, които 
стоят и до днес. Те са високи около 60 фута, 20 м, като и двата са доста повредени. 
Самата статуя вероятно е изобразявала фараона и за повече от хиляда години 
не е ставало и дума статуята да издава гласове. Трябва да се спомене, че 
фараон Аменхотеп III е баща на Аменхотеп IV, който влязъл в историята по 
велик начин под името Ехнатон. Той е човекът, “открил” монотеизма, и този, 
който според теорията на Фройд стои в началото на историята за Моисей и 
юдаизма. Ехнатон всъщност управлявал страната съвместно със своя баща 
в последните години от царуването му и участвал в построяването на този 
грандиозен храм. Голямата промяна дошла в 27 г. пр. Хр. с опустушително 
земетресение, което разрушило храма и повредило въпросната статуя6. В 
резултат на тази повреда статуята се напукала и изненадващо започнала да 
издава глас на зазоряване. Следователно гласът не е бил излъчван от самия 
камък, а от пукнатина в него. И тук най-неочаквано се появява Мемнон: 
Мемнон идва от друга история, той е гръцки герой, етиопският цар, който се 
бил храбро на страната на троянците в Троянската война и бил убит от Ахил. 
Този митичен герой се оказва син на Еос, богинята на зората, Аврора, и поради 
този негов произход той бързо е бил асоцииран със статуята, която излъчвала 
глас всяка сутрин, и ето че историята била стъкмена така, че, тринайсет 
века след своето построяване, статуята започнала да изобразява Мемнон, 
който издавал звук всяка заран, когато бил навестяван от лъчите на своята 
майка. Той или ридаел при вида на изгряващата на небосклона своя майка, 
или отвръщал на нейния поздрав. По невероятен начин всичко се свързва 
с висока кондензация в статуята, от Ехнатон и произхода на монотеизма 
(възможно ли е гласът да е призрак на зараждащия се монотеизъм?) до Омир 
и Троянската война – цялата древна история сгъстена и обобщена с лекота. 
Статуята скоро станала голяма знаменитост. Тя била място на гръцката и 
римската начеваща туристическа индустрия, много знатни хора дошли да 
я посетят, включително и императори (Адриан около 130 г. сл. Хр.). Има 
много свидетелства за този феномен, от които най-очебийни са 107 надписа 
върху самата статуя. Те са като графити, но са направени от професионални 
гравьори, на гръцки и на латински, в стих и в проза, за да свидетелстват за 
зрелищните и вдъхващи страхопочитание ефекти на феномена7. Така, съвсем 
буквално, ефектите на този глас са написани върху камък, върху същия този 
камък, който е излъчил гласа. Всичко това продължило около два века, до 
около 200 г. сл. Хр., когато римският император Септимий Север имал лошата 
идея да поправи повредената статуя и вследствие на тези поправки тя спряла 
да издава гласове и останала безмълвна до ден днешен. 
 6 За това разказва Страбон, един от най-значимите географи от античността.
 7 Те са транскрибирани и внимателно проучени от Андре Бернар и други учени. Inscriptions	
grecques	et	latines	du	colosse	de	Memnon, Cairo: IFAO, 1960.
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Хегел използвал този образ за свои собствени цели, за него той бил 
емблематичен за определена теория на знака, теория на означаването, на 
изкуството и движението на духа. Лъчите на слънцето извличат гласа от 
камъка. Светлината, която по своя характер е външна, създава вътрешността 
на одушевеното, тя дава живот на мъртвото, дарява вещта с първична 
рефлексивност. Самата светлина, както Хегел повтаря много пъти, е вече 
рефлексивност на природата, нейната първа рефлексивност. Светлината 
е моментът на явяването на тази рефлексивност, неутрален и абстрактен. 
Тя е медиумът на феноменалността като такава, където природата явява 
себе си, оставя се да бъде видяна и вижда себе си. Природата се отразява 
в светлината, която сама създава, и затова светлината довежда със себе си 
едно първо движение на субективност: светлината е “първата идеалност, 
първата индивидуалност (das	 erste	 Selbst) на природата. В светлината 
природата за пръв път започва да става субективна и сега е общият 
физически „Аз” (das	 allgemeine	 physikalische	 Ich)”8. Още със светлината 
природата престава да бъде равна на себе си, като се явява феноменално, 
така че процесът на рефлексивност, на нещо, което става себе си, като става 
различно от себе си, е винаги вече започнал. (Иначе казано, субстанцията е 
винаги вече субект.) Но в момента, в който лъчите на светлината създават 
звук, рефлексивността достига до нов решителен момент, който се отнася 
до разделянето на външност и вътрешност. Това е така, защото гласът идва 
от едно невидимо, неизмеримо вътрешно и в същото време там е именно 
връзката между пространство и време, защото гласът принадлежи на 
времевото, съвпада с разгъването на времевостта и на нейното протичане. 
Гласът е нарушена феноменалност, срез в камъка, невидимият глас дълбае 
камъка отвътре, той разделя камъка, и това е мястото на началото на духа. 
Гласът не е просто звук както от триене на видими неща, а глас, т.е. нещо, 
извиращо от вътрешността, чийто източник остава структурно скрит. (И 
ние трябва да си спомним, че Мемнон е надгробен камък, за Хегел той е 
мястото (locus) на духа като такъв, който не е подвластен на смъртта, той 
е раждането на значението като нещо, което не се подчинява на смъртта. 
Гласът на този камък одухотворява духа.)

Но тук трябва да си спомним, че камъкът не „заговаря“ сам, той е 
започнал да издава гласове вследствие на един инцидент: нещото, вещта 
„говори“ само ако е счупена, съвсем буквално разцепена. Азът буквално 
извира от процеп – един прекрасен обрат, за който Хегел, изглежда, не 
е знаел. Рефлексивността на Аза съвпада с процепа в камъка. Може би 
това концентрира цялата многозначност на Хегеловото начинание: дали 
диалектиката е гладкият ход на последователни снемания, Aufhebungen9, 

 8 Хегел, Естетика, т.2, прев. Г. Дончев, София: Издателство на Българската комунистическа 
партия, 1969, 250.
 9 Тук трябва да се позова на приносната статия на Миглена Николчина, “Омонимия и хе-
теротопия: сексуалното различие и случаят Aufhebung”, която се заема с превратностите и 
безизходиците при превеждането на този най-хегелиански от всички термини. 
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извиращи от иманентното разгъване на самата вещ, или е по-скоро 
показател и последствие на разцепването на вещта, индикатор на случайни 
пукнатини, която последователните снемания подчертават и определят. 
Вътрешно свързана ли е прословутата телеология със случайността на 
процепа? Дали диалектиката зависи от една пукнатина? Но може би 
тази алтернатива сама е пукната? Това е тема за размисъл: понятието 
и земетресението. Земетресението ли създава процепа, инцидент в 
развитието на понятието (което е печално известно със смазването на 
много индивидуални цветя), или процепът е самото условие на понятието, 
инцидентът, който го е създал, това, което “винаги вече” разцепва нещото, 
това, което не може да бъде поправено от понятието и така предизвикващо 
снемането? Или и двете са сплетени заедно? Дали редицата от снемания, 
Aufhebungen, зависи от съчетаването на камък и глас, артикулирано през 
пукнатина?10 Край на скобата.11

Но доколкото тези колоси са символ, трябва да им дадем това значение, че нямат 
духовната душа свободно в самите себе си и затова, вместо да могат да получат 
оживотворяване от вътрешното, което носи в себе си мяра и красота, се нуждаят 
от идващата отвън светлина, едва която изтръгва от тях тона на душата. Човешкият 
глас звучи, напротив, като изхожда от собственото чувство и от собствения дух, без 
външен импулс, както висотата на изкуството се състои изобщо в това да остави 
вътрешното да се формира, като изходи от самото себе си. Но в Египет вътрешното 
на човешкия образ е още безмълвно и в неговото одушевяване се взема под внимание 
само природният момент.12

 
Така това е изкуството на гласа, който все още не е човешки глас, 

бездушна вътрешност, глас в себе си, който трябва да стане глас за себе си, 
т.е. една вътрешност, която придобива външна форма подтикната от самата 

 10 Трябва да цитирам тук няколко пасажа от необикновената книга на Катрин Малабу върху 
Хегел: “Това, което се случва, не възниква от предварително съществуващо основание, нито 
основанието му е в самата случка. Случайността и необходимостта се подкрепят взаимно 
по такъв начин, че духът не е зависим от тяхното разделение (...). Безплодно би било да 
се опитваме да определим някакво онтологическо предимство на акциденцията над есен-
цията, защото тяхното взаимно имплициране е първично. (...) Всичко започва там, където 
случаят става есенциален и същността става акциденциална, взаимно се имплицират. Няма 
нищо преди това“ (C. Malabou, The	Future	of	Hegel, New York: Routledge, 2005, 163-4). Мемнон 
буквално материализира тази зависимост, той е въплътен случай, удвоен от случая на Хегел 
да пренебрегне този случай.
 11  Скобата трябва да бъде продължена с обяснителна бележка: Дельоз настоява, най-вече в 
“Различие и повторение”, че повторението е постхегелианско, т.е. антихегелианско понятие 
par	excellence. Не е ли обаче то затворено тъкмо в централното хегелианско понятие за Auf-
hebung? Защото какво е Aufhebung ако не повторението на една безизходица, която трябва да 
бъде снета, т.е. поправена от понятието? Поредица от последователни безизходици (същата 
безизходица всеки път с ново понятие) и последователни опити за тяхното концептуално 
поправяне? Поправяне, което се проваля, и затова трябва да бъде повтаряно на все по-ви-
соко ниво? И така излиза, че появата на повторението като постхегелианско понятие би 
довела до това то да бъде отделено от движението на Aufhebung и неговата икономия, което 
би означавало Aufhebung на Aufhebung? Има ли такова нещо?
 12 Хегел, Естетика,
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себе си, поради свой собствен подтик13. Това ще бъде, като следваща стъпка, 
моментът на гръцкото изкуство, където безсъзнателният дух, обитаващ 
камъка, ще придобие съзнание. В известната метафора Едип гъркът ще 
реши гатанката на египетския сфинкс и решението на тази гатанка, както 
е известно, е човекът. Външният несъзнателен дух ще бъде усвоен като 
самосъзнателен дух на класическото изкуство. И фактът, че историята за 
Мемнон е случайно привнесена на египетската статуя, е вече насочващ 
знак, че в египетските камъни почива гръцки дух, който още не е наясно 
със себе си, макар и Хегел никога да не използва това. Нещото говори, но 
то още не знае, че говори гръцки. Ще измине много време, докато то отново 
заговори със своя собствен глас, в поезията, и в крайна сметка ще говори 
немски. 

Така че има една важна стъпка, един критичен пасаж при Хегел, който 
свързва камък и глас и гласът се излъчва от камъка. Това е ключов момент 
в движението към интериоризиране, духът бива придвижен напред и 
навътре, като той става за себе си това, което е бил преди в себе си, той 
възприема гласа, който е бил извлечен от камъка, като свой собствен, в 
движението, което ще доведе в структурата на Естетика до висотата на 
интериорността на гласа, както той свободно се формира в романтическата 
поезия. Това е моментът, в който движението към интериоризиране ще 
намери своето точно съответствие в екстериоризирането на поетическия 
език, но изначалната пукнатина в камъка ще се завърне, за да си отмъсти.

Защото на това място започва друга история, която взема Мемнон за 
свой главен герой и фигура. Във върха на това движение има нещо като 
перфектно съвпадане и там отново е образът на Мемнон, но този път като 
емблема на зараждащия се модернизъм, която съвпада с края на движението 
от Хегеловата Естетика. Това е именно мястото, където историята за 
Мемнон достига до своя хегелиански край, до своето завършване – до края на 
изкуството според хегелианската вулгата. Във върха на интериоризирането 
на гласа Мемнон отново се появява, колосоподобен, слагащ началото на 
нова ера, метафора на едно ново изкуство. 

Историята, независимо че винаги е била известна, придобила 
изненадваща популярност и често се споменавала през романтизма, 
особено при немския романтизъм, където придобила статуса на алегория, 
човек би могъл да си каже „алегория на четенето“, ако използва израза 
на Пол де Ман, актът на четенето като даващ глас на неодушевеното, 
огласяващ безгласното, вливащ дух на бездушното писмо, но в същото 
време и алегория на създаването на поезия – и Де Ман великолепно описва 
нейните романтически механизми. И така Мемнон, шестнайсет века след 
като онемял, станал фигура на романтическата поезия, на определена 
концепция за четенето, писането, гласа и духа, които се съчетават в тази 

 13 Дерида отново подробно е коментирал това, най-вече в: “Le puit et la pyramide”, Marges	de	
la	philosophie, Paris: Minuit, 1972, 79-127, и в: Glas, Paris: Galilée, 1974, 283 и следващите.
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гласова статуя.14 Има дори списание, наречено „Мемнон“, създадено от 
Аугуст Клингеман в Лайпциг през 1800 г. (то имало само един брой, но 
там присъствали текстове от значими фигури като Клеманс Брентано, 
Винкелман и др.). Новалис изразил отношението към фигурата с кратката 
формула „Духът на поезията е светлината на зората, която кара статуята 
на Мемнон да звучи” [Der	Geist	der	Poesie	ist	das	Morgenlicht,	was	die	Statue	
des	 Memnon	 tönen	 macht]. Духът на поезията е тази светлина, която кара 
вътрешността на нещата да издава глас, но в същото време, в сдвояването 
или припокриването на активност и пасивност, той трябва да стане ехо на 
този енигматичен глас, който извира от самите неща, гласът на поезията е 
повторение на гласа на камъка. Усилието на романтическата поезия е било 
да се обоснове като повторение, следа, ехо (Nachklang) на предшестващ глас, 
като някаква халюцинативна прозопопея на вокализация. Да дадеш своя 
глас на камъка и да направиш себе си ехо на гласа на камъка – тези две наща 
са неразличими в един жест на отваряне към ново енигматично значение 
и на даване основание на нова форма на субективност, на даване на заем 
на собствения си глас на безгласното, на неодушевеното, на мъртвото, и в 
същото време заемане на неговия глас, на мистериозния обезпокоително 
странен звук, излъчван от вътрешността. Можем да се сетим също така за 
очарованието от руините, тези говорещи камъни, камъни, обременени от 
мъртви гласове, които някой трябва да слуша и да им заеме своя собствен 
глас. Мемнон може да говори тъкмо като руина, като повредена, влошена 
форма на себе си.15 Лъчите на зората, които извличат гласа от камъка, са 
също в определен смисъл лъчи на зората на модерността, емблематични за 
един силен момент от модерността, когато нещата спират да имат значение, 
грубо казано, когато тяхното значение става неясно и енигматично, но 
все още звучи с обезпокоително странни гласове, които човек трябва да 
подслушва и да им заеме своя глас, като го превърне в ехо, но ехо, което 
едновременно и произвежда гласа, на който то е ехо, ехо, произвеждащо своя 
източник, така да се каже, кръгово движение, което без съмнение включва 
и примамливост, и отхвърляне. Така прозопопеята, невинно изглеждаща 

 14 Тук трябва да се позова на обемната и вдъхваща страхопочитание книга на Бетине Менке 
-  (B. Menke, Prosopopoia, München: Fink, 2000), която изследва това нашироко (800 стра-
ници). Може да се намери по-късна употреба на този мотив в “Пер Гинт” на Ибсен (1867). 
Там присъства важна сцена, в която Пер Гинт при своите пътувания се озовава в краката 
на статуята на Мемнон призори и тя действително започва да пее (статуята, подобно на 
сфинкс, му задава гатанка – „къде спят птиците?“, и ако не може да я реши, той ще умре). 
Самият Ибсен всъщност посетил Египет няколко години след завършването на „Пер Гинт“, 
за да наблюдава отварянето на Суецкия канал. Пътешествието му направило разтърсващо 
впечатление, а по-късно той получил египетски почетен орден.
 15 Оставям настрана романтическото очарование от историята за Ехо, която има някои 
общи черти с Мемнон. Все пак ехото е външно отекване, а не вътрешна вокализация. Мо-
жем да си спомним как нимфата Ехо у Овидий е превърната в камък след смъртта си, а 
отекването на ехото е гласът на мъртвата нимфа – така това, което е останало от нея, са 
тъкмо камъкът и гласът.
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реторическа фигура на олицетворение, персонификация, придобива 
съвсем нови измерения, тя става емблематичен похват: даване на глас на 
заем или заемане на глас като същина на субективността, произвеждане на 
значение, когато значението стане енигматично и несигурно. Романтизмът 
като чуване на говора на камъните, поезията като прозопопея на камъка? 
Мога да добавя тук, че тогава, както и през цялата история на Мемнон, 
е имало спекулации относно това дали Мемнон не е измама, устройство, 
въведено от египетските жреци (религиозна измама?), един обикновен 
механизъм, за да бъдат измамени вярващите. Била е правена връзка с 
известния автомат за игра на шах, използван от Бенямин, и т.н., който е бил 
широко известен по това време. Имало ли е хомунуклус вътре в Мемнон, 
изкуствено приспособление, което да заблуждава, че нещото говори? Ако 
човек чуе камъните да говорят, може ли той да бъде сигурен, че това не е 
нещо техническо, че не е ефект, създаден от човек? И съответно трябва ли 
да смятаме поезията за това джудже, скрито в камъка, технически трик, 
който кара камъните да говорят, докато се преструва, че само записва? 

Мемнон вече не е глас на вещта, който да бъде присвояван, а е 
неразгадаемостта на значението, което трябва да се опитваме да 
дешифрираме чрез своя собствен глас. Сякаш фигурата на Мемнон 
е започнала да фигурира като останка от хегелианското описание на 
историята на изкуството и на неговото развитие в своята внезапна 
повторна поява, която предполага нова конфигурация на гласа и камъка 
и повторната поява на техния процеп. Статутът на вътрешността и на 
външността става несигурен, а фигурата на Мемнон е начин да се запълни 
зевът, който е станал невъзможен за запълване, зевът между вътрешното 
на Аза и света, станал чужд и непроницаем, неразгадаем и непрозрачен, 
фантазията, че гласът на камъка може да намери свой начин да се слее с 
най-съкровеното. Определено модерна фантазия за гласа и камъка и за 
тяхната скрита връзка. Вътрешният глас се нуждае от външен глас като 
своя опора, изглежда сякаш има щастливо съвпадане между двата гласа, 
единият дава основа на другия, единият извлича другия и бива извлечен от 
него, и тогава, в същия този момент, това щастливо съвпадане се превръща 
в най-нещастното несъвпадане, то възпроизвежда процепа между двете, 
значението, излъчвано от камъка, не може да бъде дешифрирано. Двата 
гласа никога не са в абсолютно съответствие, има носталгия по изгубеното 
единство между тях, всяко отекване на гласа възпроизвежда тяхната 
разединеност. Щастливото съвпадане се превръща в най-нещастно 
несъвпадане – опитът на романтизма с две думи. Мемнон се завръща, за 
да си отмъсти, той се завръща като фигура на отмъщението след смъртта. 
Но от самото начало тази фигура се основава на отмъщение след смъртта. 
Възстановяването на мъртвите гласове ги одухотворява само за да стане 
ясно, че те са невъзстановими – гласът на камъка се нуждае от гръцкия 
език, за да предаде своята истина, но той отсъства, няма Гърция, която да 
следва. 
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Без съмнение фантазията за припокриването предизвиква отхвърляне, 
може да се каже отхвърлянето на реторичността, на буквата, както е и в 
тезата на Бетине Менке; преобладаващата фантазия на устното слово около 
1800 г., за която говори Фридрих Китлер. Това, което се случва вътре във 
фантазията обаче, е разцеплението на гласа, който начева модерността, и 
Мемнон може да служи като негов индикатор. Разцеплението не може да 
бъде излекувано от интериоризация, защото то се случва в самата точка на 
завършване на хегелианското движение на изкуството към вътрешността 
(на вътрешността, която заповядва на своята външна форма). Фантазията 
за единство, за взаимно основаване в припокриването, води до опита за 
собствената си невъзможност, опит на разцепване на съществуването, 
което е главното в романтическото преживяване, даващо началото на 
модерността: модерността като непоправимо разцепление на гласа. Като 
идва от разцепена статуя, гласът е самият той разцепен, но той показва 
своята пукнатина, изначалния процеп на снемането, точно в момента, 
когато се очаква той да бъде снет. Счупената статуя, която е, макар и 
несъзнателно, вписана в Хегеловия аргумент, е била накарана да изложи на 
показ своя процеп тъкмо в момента, когато той е трябвало да заздравее. Като 
че ли краят на изкуството, това последно снемане, само изтъква пукнатина, 
своята „основополагаща пукнатина“, за да започне една нова история, 
посмъртната история на изкуството – другото име на модерността. 

Какво казва той, този глас на камъка, на който трябва да подражаваш, 
за да придобиеш свой собствен глас? Какво значение предава? Египетският 
Мемнон в Хегеловата притча предаваше значението като такова, значението, 
все още неразбрано и неясно, което ще трябва да бъде възприето от Аза, за 
да започне да има смисъл. Но тук пътят е тъкмо обратният: от усилието 
да откриеш неясното значение и да му дадеш глас, към осъзнаването, че 
такова значение не съществува и че камъкът, ако долепим ухо до него и 
слушаме внимателно, се оказва доста ням. Неговата немота, неговата 
неразбираемост ще епитомизират самото отсъствие на значение. 

Накрая достигам до двайсети век и ще се обърна само към две върхови 
постижения на модернизма, които и двете имат общо с констелацията на 
гласа и камъка – кратка история на модернизма като разбиране на тези 
две крайности. Има един ключов момент един век по-късно, когато самата 
модерност е извървяла своя път и след един век слушане на камъни е 
открила, че те не говорят: първите страници на Погнусата на Сартр (1938)16. 
Всичко започва с камък: животът на героя, Антоан Рокантен (който има roc 
в името си, камъкът е вписан в името му и това ще определи съдбата му), 
влиза в период на криза на първата страница, застрашен е, има срив, но 
от какво е предизвикан той? От един обикновен камък, намерен на плажа, 
който героят иска да хвърли, но го поглежда и го оставя, обзет от погнуса. 

 16 Ж.-П. Сартр, Погнусата, прев. М. Коева, София: Народна култура, 1988. (Някои от цита-
тите са леко изменени с оглед кохеренността на изложението. – Бел. ред.)
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Трябва да отбележа, че за този каменен обект има привилегировано 
местонахождение, което е брегът, демаркационната линия между 
морето и сушата, стабилното и течното, граничната линия, границата 
(границата между ограниченото и безграничното?). Има обект, намерен 
на разделителната линия, който поставя под въпрос самата разделителна 
линия. Ние ще достигнем скоро до Молой, който намира камъни на плажа, 
а също така бихме могли да мислим и за версията на Пол Валери за Сократ в 
неговия забележителен диалог Eupalinos. В своята младост Сократ намерил 
на плажа l’objet	ambigu, съмнителен обект, за който той не могъл да реши 
дали е природен, или е направен от човека, странно оформено нещо на 
границата между природа и култура, и ако Сократ искал да напредне в 
своята кариера на философ, той трябвало да го хвърли обратно в морето.

И така, героят на Сартр вдига този непривличащ вниманието камък и 
неговият живот спира, той е изхвърлен извън релси, изненадващо тежестта 
на екзистенцията започва да го задушава, погнусата го обзема, като се 
разпростира и извън от камъка. Това е погнусата от ясното преживяване на 
безсмислието на екзистенцията, от отсъствието на значение, епитомизирано 
тъкмо от камък. „Видях нещо и се отвратих, не знам дали при гледката на 
морето или на камъчето. То беше плоско, от едната страна сухо, а от другата 
– влажно и кално. Държах го за ръбовете с широко разперени пръсти, за 
да не се изцапам“ (Погнусата, 32). Създанието от границата, от брега на 
морето, има в себе си вписана граница, сухо от едната страна и влажно от 
другата. То има слузеста долна част, която размива линията между суша и 
вода, както и разделителната линия между субект и обект. Ето началния 
малък епизод, който продължава да се появява нататък в книгата: „Сега 
почвам да проглеждам и по-ясно си спомням онзиденшното усещане на 
морския бряг, докато стисках камъчето. Нещо блудкаво се надигаше в мен и 
ми се гадеше, беше тъй противно! И то идеше от камъчето, сигурен съм, че то 
преминаваше от камъчето в ръцете ми. Да, това е то, именно това – някаква 
погнуса в ръцете“ (42). Обектността на камъка налазва ръката, каменността 
е заразна, прилепчива, тя не може да бъде държана на дистанция. „Аз исках 
да хвърля камъчето, погледнах го и тогава всичко започна: аз почувствах, че 
то съществува. След това имаше и други погнуси; от време на време някои 
обекти започват да съществуват в ръката ти“ (172).

Какво е значението на този камък? Тъкмо това, че няма значение, че 
не разкрива никакви тайни, той не е надарен с таен глас, който да бъде 
възстановен. Глупавата му безсмисленост и инерция по-скоро надаряват 
останалата екзистенция с качество на камъкоподобност, камъкът я 
вкаменява, изправя я пред бездна със самото си безчувствено присъствие. 
Той е нещо, което не може да бъде възстановено от значението, не може да 
бъде впримчено от значението, той е неподатлив на пораждане на значение. 
Камъкът, тази най-ниска област на екзистенцията, това нещо, което е weltlos, 
без свят, не служи като термин, срещу който можем да противопоставим 
човешкото като weltbildend, формиращо свят. Той по-скоро замъглява тази 
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гранична линия, най-драматичната линия, камъкът пречи на човешкия 
герой да бъде weltbildend, той предава инерцията си на цялата екзистенция 
и я прави weltlos, тежка като камък, глуха като камък, няма като камък. 
Много други обекти успешно ще се настанят на мястото на този камък в 
хода на романа, разпространявайки същите качества. Той се метонимизира, 
нещата започват да отвръщат на погледа, но техният поглед е неразгадаем, 
на техния поглед не може да се отвърне, няма разпознаване, няма тайна 
за дешифриране, тишината е оглушителна, нещата заплашват да погълнат 
субекта. Така героят бива завладян от погнуса, от универсално отвращение, 
от което той не може да се възстанови до последната страница. Погнусата 
е като съзнание на камъка, или по-скоро като афект от невъзможността за 
неговата субективация. 

Погнусата е физиологична реакция, но тя е винаги също така и осъждане, 
осъждане, вписано в червата, осъждане към нещо, което йерархически 
стои много под нас, към най-ниските форми на живот, към тинестото, 
към слузестото, мръсотоята, екскремента, вонята. Все пак самата атака 
на погнусата мълчаливо признава, че това, което се намира по-ниско от 
нас, е дошло твърде близо, че то победоносно ни е достигнало, то ни е 
опетнило, ние не сме се измъкнали чисти, а оттам и паническата реакция. 
Това е линията, развита от Уилиам Ян Милър в забележителната му книга 
Анатомия	на	отвращението17 – погнусата е „признанието, че ние не сме 
избегнали замърсяването (...) тя признава своята собствена уязвимост в 
самото утвърждаване на своето превъзходство. Погнусата никога не ни 
дава възможност да се измъкнем чисти“ (204). Точно както когато камъкът е 
дошъл твърде близо до героя и е замърсил цялата екзистенция. Милър обаче 
не оценява високо този вид погнуса, погнусата от екзистенцията, taedium	
vitae и в частност Сартровата погнуса, която той нарича “себеприветствена 
себепогнуса” (29). 

Какво се случва с гласа тогава, при тази универсална, непрозрачна, 
лишена от значение екзистенция? Гласът е до голяма степен в романа, но 
той не се излъчва от камък, от всичко друго, но не и от камък. Той излиза от 
едно техническо устройство, грамофона, той е изкуствено изработен, това 
е гласът на черна джазпевица, свирен от плоча в гнусна кръчма в малък 
град с хладка бира и мръсни чаши. Това е глас, който се разпростира от 
издраскана стара плоча, един рагтайм, вероятно композиран от композитор 
евреин – едно сдвояване между евреина и черната певица, които идват от 
друг свят (по-точно от Новия свят), в провинциалния скучен френски град 
от трийсетте. Гласът има силата да отвори друг свят. „Някой ден ще ти 
липсвам, скъпи!“ Той има странно качество: може да противодейства на 
погнусата от екзистенцията, той е тъкмо обратното на нея – още с първата 
си поява в началото на романа, скоро след епизода с камъка: „Ето какво се е 
случило: Погнусата е изчезнала. Когато гласът се извиси сред мълчанието, 

 17 W. I. Miller, The	Anatomy	of	Disgust, Cambridge: Harvard University Press, 1997.
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усетих как тялото ми укрепва и погнусата се разсейва“ (Погнусата, 56). Той 
отново изплува на повърхността в средата на романа: „Гръдният сипкав 
глас внезапно се извисява и изчезва светът, светът на съществуванията“ 
(149)18. И в края с най-известната си трета и последна поява, когато героят 
е изправен пред “така грозната екзистенция на света”, се появява песента 
със саксофона и гласа на жената: 

Той не съществува. (...) Той се разкрива през плътността и върху плътността на 
съществуването, той е малък и устойчив, и когато някой се опита да го хване, среща 
само съществуващи неща, препъва се в съществуващи неща, лишени от смисъл. 
Той е зад тези неща: аз чувам звуците, вибрациите на въздуха, които го разкриват. 
Той не съществува, защото в него няма нищо излишно: всичко друго е излишно в 
сравнение с него. Той е.

Камъкът съществува, дори не съществува нищо друго освен камъните, 
а гласът не съществува, той е произведен от съществуващи неща и все пак 
ги трансцендира в тяхната заобикаляща среда. „Черната жена пее. Значи 
човек може да оправдае своето съществуване? Поне малко?“ (Погнусата, 
234). „Едно съществуващо нещо не може да оправдае съществуването на 
друго съществуващо нещо“ (пак там), но гласът има магическото качество 
да направи това, поне донякъде. Това е отново появата на значението, 
неуловимо значение, значението като чиста трансценденция на една 
празнота; въпросът не е в изпетите думи, те нямат специфично значение, 
но гласът може от своята несъществуваща празнота да преобрази 
екзистенцията. Ще промени екзистенцията на героя, който на последната 
страница на романа ще реши да напише книга, роман – самата книга, която 
ние четем? Така някой ден той ще може да погледне назад и да каже „Беше 
през този ден, в този час, тогава започна всичко“ (Погнусата, 235). 

Целият роман е много внимателно балансиран между камъка и гласа 
– камъкът епитомизира непоносимата тежест на битието, а гласът, като 
несъществуващ, отвъд съществуването, епитомизира несъществуващата 
трансценденция. Камъкът е отрова, а гласът – лекарство. Дали наистина сме 
оставили романтизма далеч зад нас? Камъните са спрели да издават глас, 
те са все така мистериозни, но няма никаква тайна, която да бъде разкрита 
от гласа на природата. Те са се превърнали в тъпи създания без смисъл и са 
затрупали нашата екзистенция, която е станала подобна на камък. Всички 
материални неща предизвикват погнуса, има ужас от отелесяването като 
такова.19 Има скръб по мъртвото значение, която предизвиква погнуса и 

 18 “Всичко е изпълнено, съществуването е навсякъде, гъсто, тежко и сладникаво. Но отвъд 
всичката сладникавост, недостъпна, толкова близо и толкова далеч, безмилостна и ведра, е 
тази... непреклонност” (Погнусата, 149-150). Безмилостна? Та това е чиста милост. Непре-
клонност? Та това е чиста свобода.
 19 Оттук и пълната лишеност на Сартр от усет за комедията, който е до голяма степен бази-
ран върху несъответствието на отелесяването, защото духът на комедията извира от това 
несъответствие, раждането на духа от несъответствието на тялото. Оттук идва и постоянно-
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която е балансирана от противопоставянето на раждането на гласа, гласа, 
който е все така етерен, но сега е на човек и е технически придобит. Той 
идва от далечна и екзотична страна, Новия свят, но не е нещо първобитно, 
архаично и автентично, не е гласът на природата, а продукт на технологически 
напреднала култура, синтетичен, джазов20, но има неудържимата сила 
на интерпелацията, чудото, чудото на несъществуването в средата на 
каменното съществуване. Единственият начин героят да отговори на този 
глас, който идва от празнотата, е като запълни тази празнота със своя 
собствен проект, а именно реформирането на неговия живот, за който той 
ще бъде способен да мисли „без отвращение“, когато завърши своята книга. 
Гласът има силата да разцепва, да разцепва камъка, има силата, така да се 
каже, да разцепва екзистенцията на субекта, да я изправи пред празната 
трансценденция, където субектът може сам да проектира себе си. Гласът 
като спасение, спасението като изкуство? Изкуството като ехо от гласа, на 
който трябва да дадем на заем нашия собствен глас. 

Нека цитирам, донякъде извън темата, една доста омаловажаваща 
оценка на Дельоз и Гатари от Mille	plateaux: “Френският роман е дълбоко 
песимистичен, идеалистичен, по-скоро критичен към живота, отколкото 
създаващ живот. Той вкарва героите си в дупка, блъска ги в стената. Той 
разбира само от организирани пътувания и от спасение чрез изкуството. 
Това е все още католическо спасение, т.е. спасение във вечността.”21 Най-
креативното нещо, което човек може да направи, е да напише книга и да 
бъде спасен от нея. Сартр не е споменат тук, този контекст някак странно 
препраща към Пруст, който в крайна сметка е героят на забележителната 
книга на Дельоз, където е обрисуван като велик познавач на знаците, който 
обаче независимо от това е намерил спасение в изкуството. Пруст в края на 
краищата се оттеглил от живота като цяло, за да следва своето артистично 
призвание. La	petite	phrase, кратката мелодия, която Суан чува една вечер у 
Вердюренови, този ключ към друго измерение, който епитомизира силата 
на изкуството да преобразява екзистенцията, сега се е превърнал в дрезгав 
глас на джазпевица, но структурата е същата, сякаш е пренаписана “Една 
любов на Суан”. Можем да се замислим и за други ключови примери: 
двадесет години по-късно, в зенита на новия роман, Изменение (1957) от 

то и невероятно чувство за комедията у Бекет, с което е пропито цялото му творчество. Вж. 
работата на Аленка Зупанчич върху комедията, където тя прекрасно демонстрира това.
 20 Има сдвояване, разбира се, между еврейския композитор и черната жена от Новия свят, 
които са максимално противопоставени на потисническото и тесногръдо провинциално 
френско общество от Стария свят. То току-що  е демонстрирало своята потисническа при-
рода в сцената, непосредствено предхождаща тази, където изгонва и порицава хомосек-
суалист. Черните, евреите и гейовете срещу предвзетия морал на френската средна класа, 
много преди времето на политическата коректност. Кой тогава би могъл да си представи, 
че политическата коректност не е ваксинирана срещу това да се превърне в предвзета мо-
ралност?
 21 G. Deleuze/ F. Guattari, Mille	plateaux, Paris: Minuit, 1980, 228.
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Мишел Бютор22, класически случай на книга от това литературно течение, 
има същата структура, независимо че обстановката е доста различна 
(реакция срещу екзистенциализма, анти-Сартр, така да се каже): как героят 
достига до решението да напише книга, вместо да напусне жена си и да 
започне нов живот със своята любовница. Той променя своето решение по 
доста католически начин, на път за Рим.23 Ще оставя встрани другите неща, 
които могат да се кажат за Сартр, за неговите политически ангажименти, 
за неговото по-късно творчество, неговата философска позиция и т.н. Аз 
ще се задоволя с неговия най-влиятелен модернистичен роман и с новата 
констелация на гласа и камъка, която е залегнала в ядрото на този роман. 
Това е все още констелация на проклятие и спасение, романтическо 
начало, продължено в неговите последствия, което постоянства в своята 
преобърнатост.

Нека се отправим към последния обект на изследване тук, творчеството 
на Самюъл Бекет. Човек може да остане с повърхностното впечатление, 
че се намираме сред същия или сходен пейзаж, този на абсурдността на 
екзистенцията. Бекет често е бил напъхван в категорията “театър на 
абсурда”, а абсурдност е всъщност главната дума за героя на Сартр, който 
във важен момент към края на романа пише:

Думата абсурдност сега се появи изпод писалката ми. Абсурдността не беше 
представа или внушение, тя се съдържаше в дългата мъртва змия в краката ми (...) 
И без да прибавям някакво ясно определение, разбрах, че съм намерил ключа към 
Съществуването, ключа към моите Погнуси, към моя собствен живот (...) Аз имах 
преживяване с абсолюта: абсолютното или абсурдното [l’absolu	 ou	 l’absurde]. (...) 
Абсурд, нередуцируемо; нищо – не е дори големият таен делириум на природата – не 
може да го обясни (Погнусата, 179).
 
Изглежда, Бекетовите герои – говоря главно за Трилогията (и Текстове	

за	 нищо) – обитават същия свят на абсурда, каменната екзистенция, 
изоставена от значението, и те действително също са постоянно обземани 
от погнуса, погнуса от техните западащи тела, разпадащи се тела, с техните 
безсмислени занимания, с тяхната човешка спареност. Все пак всичко се 

 22	Изменение на Бютор служи като книга модел в „Различие и повторение“ по отношение 
на работата върху „различие и модификация“. Бютор е бил личен приятел на Дельоз и е от 
същото поколение. 
 23 Дельоз и Гатари  противопоставят на френския роман друг вид спасение, което може 
да бъде открито в англоамериканския роман (техният списък включва Томас Харди, Д. Х. 
Лорънс, Мелвил, Фокнър, Хенри Милър... ), който се опитва “да излезе от черната дупка на 
субективността, на съзнанието и паметта, на двойката и съпружеството. (...) Трябва да се 
измъкнеш, но не в изкуството, т.е. в духа, а в живота, в истинския живот” (G. Deleuze/ F. 
Guattari, Mille	plateaux, 229). Но не можем ли да видим там едно друго лице на романтическа-
та митология? Не е ли намерил още Сартровият герой своята ligne de fuite в американския 
джаз? Дали опозицията френско	-	американско не репродуцира в обърнат вид романтиче-
ската опозиция камък	-	глас?
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е променило, пейзажът на абсурдността е изцяло преобърнат. Това не е 
станало чрез откриване на ново значение (или чрез завръщането на старо), 
а чрез удържане на областта на неговото отсъствие. Ако следваме донякъде 
Дельоз и направим ясна опозиция между значение и смисъл (както прави 
той в Логика	на	смисъла), можем да кажем, че колкото по-малко значение 
има, толкова повече смисъл се произвежда, произвежда се от едно 
изречение към друго24, из нищото, от почти нищо, с безполезни останки, 
от следи, клишета, остатъци от това, което някога е било значение. Липсата 
на значение може да се яви като абсурд само по мярата на изгубеното 
значение, но въпросът е да се отървем от тази мяра, за да може да бъде 
създаван смисъл. Двамата скитници в Годо съвсем  буквално и невъзмутимо 
създават	смисъл, смисъл който продължава безпощадно да ни изненадва, 
хваща ни неподготвени в среда, където значението липсва. И важното във 
В	 очакване	 на	 Годо е именно, че Годо идва, той продължава да идва през 
цялото време и ако на нас ни изглежда, че не идва, това е само защото ние 
сме го очаквали от погрешната страна.

Някои интерпретатори вече са отбелязали, че известната сцена, където 
Молой в първата част на Трилогията25 намира камъни на плажа и създава 
сложна система, за да ги смуче подред, че всъщност тази емблематична 
сцена е един вид отговор на началото на Погнусата на Сартр.26 Сартр 
пренаписва Пруст по въпроса за гласа, Бекет пренаписва Сартр по въпроса 
за камъка? И двамата герои се озовават на плажа и вдигат камък, но 
разликата между двете сцени не би могла да бъде по-впечатляваща. Ще я 
представя в шест точки. Първо, няма един камък, който да епитомизира 
каменността, както това е в Погнусата, а множество камъни. Тяхното 
множество все пак може да бъде подложено на броене, нещо повече, 
на грижливо разработено и сложно комбинаторно пресмятане. Те са 
шестнайсет – първото нещо, което човек трябва да направи с камъни, е да 
ги преброи.27 Второ, ако камъкът непосредствено предизвиква отвращение 

 24 Оттук идва и тенденцията към никога несвършващи изречения у Бекет. Фредерик Джей-
мисън в своята Единствената	модерност (прев. К. Герганова, София: Критика и хуманизъм, 
2005),  полага опозицията между Набоков и Бекет (два противоположни примера на Къс-
ния модернизъм) по следната линия: у Набоков има впечатляващ „императив да се направи 
всяко изречение автономно само по себе си (...) Тук всички отделни изречения означават 
самото Изречение“. При Бекет, от друга страна, има „вид афазия, при който синтактичният 
извод, предварително известен, не трябва да се дава. (...) Незавършеното изречение, което 
първоначално носи целия патос на екзистенциалната тревожност и бележи едно време на 
очакване, на винаги безрезултатно очакване, сега може да получи нова функция, а именно 
да стане носител на структурна и текстуална логика, лишена от всякакви екцзистенциални 
афекти: изречението като време става изречението като текст (...)“ (207).
 25 С. Бекет, Молой, прев. В. Маринов, София: ФАМА, 1994, 77-84.
 26 Трябва да изтъкна следния забележителен текст от Denise Gigante, “The Endgame of Taste: 
Keats, Sartre, Beckett”, Cultures	of	Taste/Theories	of	Appetite:	Eating	Romanticism, ed. T. Morton, 
London: Palgrave Macmillan, 2004, 183-202.
 27 Ако има онтологическа позиция, проявена в това, тя е тази на Бадиу, където математика-
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у героя на Сартр, ако той е причината (causa	 efficiens?) за началото на 
погнусата, която го тормози оттогава нататък, то Молой, от своя страна, 
вдига камъните и ги слага в устата си, за да ги смуче. Ако погнусата 
принадлежи към низшите усещания (според традиционната йерархия), 
към вкуса и обонянието, където нейната сила е най-голяма, тогава Молой 
изразява тъкмо обратното на погнуса, той извършва невъобразимото, що 
се отнася до погнусата: той поставя отвратителното нещо в своята уста. 
Отвратително? Нека видим какъв е вкусът му, нека вкусим екзистенцията 
такава, каквато е, да не се отдръпваме от нея. Не е учудващо, че на героя 
му се е сторила безвкусна. Смучене	на	камъни.	Трето, камъкът е гранично 
създание, намерено на разделителната линия между земята и морето и 
то има странното качество да поставя под въпрос границата, най-вече 
очевидната граница между външно и вътрешно. Камъкът, който е самата 
външност, бива интериоризиран, смукан, систематично, един по един, в 
подходящия ред, смукан, т.е. държан на ръба, в отверстието, в точката на 
преминаване, на границата, като отделима част от тялото, оралния обект, 
като вкаменена гръд. Той е бил орализиран и, още по-важно, поставен на 
мястото, откъдето излиза гласът.28 Камъкът, най-мъртвото нещо, е като че 
ли интегрирано в жизнения цикъл, рециклирано, на ръба между живота и 
смъртта. „Мъгляви неща са животът и смъртта“, казва Малоун в Малоун	
умира.29 Четвърто, камъкът е практика, той предизвиква практика, той не 
е обект на съзерцание някъде там, нито нещо, което вдъхва ужас, когато го 
докоснеш, а нещо, с което да се справиш, да го почувстваш, преработиш, 
преместиш, заместиш, повдигнеш, разместиш, разбъркаш. Цялата сцена 
се крепи на подреждане на камъните в правилния ред, редът на смукане, 
така че всеки един да бъде смукан подред и всеки един да бъде смукан за 
еднакво време. Да	не	остане	камък	върху	камък.	Пето, за героя на Сартр 
камъкът е метонимизиран, той разпростира своите качества върху други 
обекти и в края на краищата върху всички екзистиращи неща, така че 
да екзистираш, е да бъдеш камък. Тук обаче имаме метонимия само от 
камък към камък, от един камък към друг камък, и не можем ли да кажем: 
всеки камък „представя субекта“ за друг камък. Размесването на камъни 
от един джоб в друг, между четири джоба и устата, всичко това изглежда 
като елементарно структуралистко упражнение по диалектика на празното 
място и елементът, който идва да го запълни. И целта на комбинаторното 
упражнение е да изчерпи/изтощи всички възможности на пермутация в 

та е единствената реална онтология. 
 28 Можем да си спомним историята на Демостен, най-изтъкнатия античен ритор, който за-
еквал. Той имал говорен дефект, който излекувал чрез поставяне на камъни в устата си. Така 
се научил да говори правилно и постигнал най-висок професионализъм. Камъните те учат 
как да говориш не като слушаш техните гласове, а като буквално регулират гласа в точката 
на неговото излизане, в устата. 
 29 С. Бекет, Малоун	умира, прев. М. Коева, София: ФАМА, 1996, 62.
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тази метонимия.30 Изтощението е нещо доста различно от изморяването, 
както Дельоз ни учи в своето прекрасно есе върху Бекет, независимо че 
„героят“ на Бекет е винаги уморен до смърт. Да бъдеш уморен, предполага 
да не бъдеш способен да осъзнаваш възможното, но важното в случая е, че 
„той изчерпва/изтощава себе си, като изчерпва възможното, и обратното, 
той изчерпва възможното, като изтощава/изчерпва себе си. Той изчерпва 
това от възможното, което не е осъзнато и осъществено“.31 Не че възможното 
не е осъществено, самото възможно е изчерпано, изтощено и неговото 
изчерпване/ изтощаване е залогът. Шесто, всички камъни имат един и 
същ вкус32, те са безвкусни, безразлични, а тогава защо да смучем единия 
камък вместо другия? Да, камъкът е създание с минимално различие, с 
различието на същото, с различието на неразграничимото, и тъкмо това 
минимално различие, тази безразлична разлика, се брои, съвсем буквално. 
Минималното различие на неразграничимото ще бъде от голямо значение 
за цялото последващо творчество на Бекет. До степен на неразграничимост 
между живота и смъртта.

Човек може да усети, че цялото упражнение, бидейки съвсем безцелно, е 
в същото време есенциално. “Затова в края на краищата ето какво решение 
взех – пратих по дяволите всички камъни, оставих си само един и го държах 
ту в един джоб, ту в друг; накрая и него загубих или го изхвърлих, или го 
дадох някому, или го глътнах” (83-84). Отегчени ли сме от безполезността на 
всичко това? Разбира се, но с лишените от значение камъни беше постигнат 
доста смисъл, сцената е крайно стряскаща и много забавна, едновременно 
делирична и напълно прагматична (нонсенс и ненонсенс, така да се каже), 
значима и тривиална наедно. И Сартровият погнусяващ камък може да 
свърши работа, стига да го разгледаме чрез бързо скицираните шест точки; 
стига да не го превръщаме в субстанция и да не търсим трансценденция. 
Иманентната трансценденция от камък на камък е всичко. (Това ли е 
условният Бекетов смисъл, който можем да придадем на Хегеловата 
сентенция, че субстанцията е субект?)

А какво става с гласа тук? Може да се каже, че за всеки читател на 
Трилогията най-впечатляващият „непосредствен“ ефект е ефектът на гласа, 
ефектът на необикновения глас, който удържа цялото. Това не е личен глас, 
който изразява някаква вътрешност, той прави поразително впечатление 
именно заради своята неутралност, имперсоналност. Бекет прави 
обратното на това, което различни курсове по творческо писане се опитват 
да правят, да те накарат да намериш собствения си глас, да учат хората 

 30 Всяко решение, което човек може да намери, е по необходимост дисбалансирано. Винаги 
е налице “неравномерното разпределение (...) тежестта на камъните, която ме дърпа ту на 
едната страна, ту на другата“ (68).
 31 G. Deleuze, “The Exhausted“, Essays	Critical	and	Clinical, Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1997, 152.
 32 “...пък и ми беше абсолютно все едно дали ще смуча различен или все същия камък, било 
то и векове наред. Те всички имаха точно еднакъв вкус” (83).
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как да намерят техните собствени гласове за писане. Усилието на Бекет е 
изцяло противоположно – как да изгубиш своя собствен глас, как да не 
бъдеш автор. „Какво значение има кой говори“, това е известната реплика, 
която Фуко взема от Бекет в своята лекция, занимаваща се точно с това 
„Що е автор?“33 Това изисква цялостната редукция на стила, редукцията на 
литературните средства, редукцията на самия език. В едно от много редките 
си изказвания относно своето призвание, в писмо на немски до Аксел Каун 
от 1937 г. Бекет казва: „Тъй като не можем да елиминираме езика наведнъж, 
ние трябва да направим всичко възможно, за да допринесем за влошаването 
на неговата репутация. Да пробиваме дупка след дупка в езика, докато това, 
което се покаже зад него, независимо дали то е нещо или нищо, започне да 
се процежда; не бих могъл да си представя по-висока цел за един писател 
днес.“34 Така целта на писателя, който по дефиниция е някой, работещ с 
думи, е да обедни своите средства, да развали своите сечива; ако не изцяло 
да елиминира своите средства на производство, то поне да ги накара да 
работят срещу самите себе си, да противодействат на очарованието от 
думи и значения, да спрат да произвеждат повече и повече значения, 
да направят думите безчувствени (обратно на Джойс, който очарова с 
огромни знания и възможности и винаги прибавя, Бекет е виждал своята 
линия в неспособността и невежеството, той винаги отнема).35 Оттам идва 
и писането на чужд език с намалени сили за „изразяване“, доброволно 
изоставяйки богатите „естествени“ средства, които са на разположение. 

Заедно с редукцията на езика има и редукция на тялото. Героите на Бекет 
постоянно се движат от подвижност към прогресираща неподвижност. 
Средствата за придвижване се провалят и се премахват, краката вече не 
искат да работят, очите ослепяват, тялото се дезинтегрира, все повече 
и повече се взема от него, то е безкрайно свиващо се тяло в безкрайно 
свиващо се пространство. Тялото бива редуцирано в същия процес, в 
който бива редуциран езикът, прогресивно осакатявано и съсухряно, все 
повече се взема и от двете, това е тялото на ръба на умирането, по пътя 
към своето изчезване, към телесното почти-нищо, докато думите стават 

 33 Цитатът е доста интригуващ, ако вземем цялото изречение: “Какво значение има кой 
говори, някой каза, какво значение има кой говори” (Texts	for	Nothing 3, The	Complete	Short	
Prose, New York: Grove Press, 1995, 109). Така утвърждаването на това, че няма значение кой 
говори, е приписано на “някой каза”. Това е изказване, което само по себе си имплицира 
авторова инстанция, независимо от това, че е изсушено до степен на анонимност. “Същият 
жест, който отрича важността на идентичността на автора, все пак утвърждава нейната не-
редуцируема необходимост” (G. Agamben, Profanations, trad. M. Rueff, Paris: Payot, 2005, 76).
 34	Disjecta, New York: Grove Press, 1984, 172.
 35 “Аз осъзнах, че Джойс е отишъл колкото е могъл по-далеч в това да знае повече, да кон-
тролира своя материал. Той винаги добавяше към него; трябва ви само да хвърлите един 
поглед върху неговите чернови, за да го разберете. Аз осъзнах, че моят път е към обеднява-
нето, към липсата на знание и към отнемането, по-скоро към изваждането, отколкото към 
добавянето“ (J. Knowlson, Damned	 to	Fame:	The	Life	of	 Samuel	Beckett, London: Bloomsbury, 
1996, 352).
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„умиращи думи“.36 По несвършващия път натам телесното почти-нищо бива 
епитомизирано от гласа, който постепенно престава да бъде глас на човек 
или на някаква назовима същност, просто неназовим източник. Гласът на 
ръба на бездна, гласът, който е непрестанно на ръба на това да се изгуби, но 
независимо от това упорстващ, слаб, но упорит, винаги възстановяващ се 
в точката на своето изчезване. Без да говори „от свое име“, но неразличим 
от гласа на другия.

Възприети през ухото или изкрещени в ануса, ще възпроизведа досущ подобни думите 
през устата, абсолютно чисти и в същия ред, доколкото е възможно. Неуловимото 
двоумение между финала и старта, едва осезаемото закъснение, ето с какво ще се заема, 
повече не съм в състояние да сторя.37

 
Гласът никога не е просто гласът на повествователя – “не е моят“, казва 

той множество пъти (144), или: “винаги той говори (...) аз никога не съм 
говорил, привидно говоря, то е защото казва, че е аз, и аз за малко да го 
повярвам, сякаш той е аз“ (132). Все пак повествователят само обитава 
това чуждо пространство, това малко закъснение, едновременно негово и 
чуждо, гласът, откъснат от своя собственик, обитаван през цялото време 
от “заместниците” на гласа (Махуд, Уърм и др.). Гласът на всеки е глас 
без собственик. Всички гласове си приличат, както беше с камъните, има 
метонимия от един глас към друг, от гласа на един герой към гласа на друг 
герой, безкрайна подмяна от глас на глас. Гласовете на другите трябва да 
бъдат инкорпорирани, трябва да ги сложиш в устата си, буквално, както 
камъните, те трябва да бъдат смукани и изплюти, това е самото говорене, 
смучене и изплюване на чужди гласове. Гласът е натрапник, чуждо тяло, 
протеза38, екстимното. Можем ли да кажем: гласът е като камък в устата? - 

…ще съм го казал, без уста ще съм го казал, ще съм го чул извън себе си, сетне веднага 
вътре в себе си, може би точно това чувствам, че има и вън, и вътре, а аз съм по средата, 
може би точно това съм, нещото, което разделя света на две, от една страна навън, от 
друга – навътре, това може да е тънко като острие, аз не съм нито от едната, нито от 
другата страна, аз съм по средата, имам две лица и никаква плътност, може би точно 
това усещам, усещам се как вибрирам, аз съм тъпанче, от едната страна е черепът, от 
другата – светът, аз не съм нито от едната, нито от другата страна … (Думи	няма, 109)

Не можем да бъдем по-прецизни: гласът е самият принцип на 
разделението, самият той не е нито от едната страна, нито от другата, и 
все пак е и от двете страни едновременно, в пресичането на вътрешно и 
външно, ала той не може да бъде поместен в това разделение, най-тънкото 

 36 Това всъщност е заглавието на една от най-добрите книги върху Бекет: C. Ricks, Beckett’s	
Dying	Words, Oxford: Oxford UP, 1995.
 37 С. Бекет, Думи	няма, прев. П. Оббов, София: ФАМА, 71-72. (На места преводът е леко 
изменен с оглед кохерентността на изложението. – Бел. ред.)
 38 Вж. Y. Tajiri, Samuel	Beckett	and	the	Prosthetic	Body, London: Palgrave Macmillan, 2006, където 
този проблем е изследван изчерпателно.
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фолио, което свързва и разделя двете. Литературата на Бекет, написана като 
литература, е в същото време литература на гласа колкото никоя друга, не 
просто защото тя е близка до говорения идиом, а защото тя е удържана 
само от гласа, който я тласка напред. Тя няма друга спирачка или ход, 
гласът е по-важен от думите, които произнася. Тъй като думите са кухи, 
противоречиви, незагатващи нищо, отклоняващи се – потокът от думи е 
постоянно отклонение без главна линия, без поет курс, неговият курс е 
дис-курс, той постоянно подрива себе си и все пак продължава. 

Има традиционен начин за справяне с вътрешния глас под наслова “поток 
на съзнанието“. Терминът, който изхожда от Принципи	 на	 психологията 
(1890) на Уилям Джеймс, е бил широко прилаган първо към брата на Уилям, 
после към Джойс, към Улф и към редица други, като така е станал търговска 
марка на модернистичния роман. Що се отнася до Бекет, терминът е много 
подвеждащ и неподходящ. Защото потокът на съзнанието предполага 
съзнанието като област изцяло отделена от външния свят и от писателя се 
очаква да следва неговото вътрешно криволичене и доверчиво да го записва 
като писар, регистрирайки неговите скитания в линейна форма, така както 
те се появяват в съзнанието, преди да бъдат подходящи за представяне и 
кохерентни. Целият проблем при Бекет е, че гласът се държи като невъзможен 
за поместване където и да било, на самия ръб между ума и света, между 
речта и тялото, врязвайки се и в двете и разрязван и от двете. Неговото 
вътрешно разцепление незабавно се превръща във външно разделение и 
обратното. Въпросът не е, че съзнанието е некохерентно, по-скоро самата 
линия, която отделя съзнанието и го конституира като такова, е замъглена 
и неразграничима, а гласът стои на самата разделителна линия. 

Така гласът и камъкът са събрани заедно. Те не формират крайната 
опозиция, която определя цялата традиция и на която Сартр все още е до 
голяма степен жертва. Въпросът не е, че гласът трябва да бъде извлечен 
от камъка и вътрешността на нещата да бъде възстановена, както Хегел е 
постулирал по отношение на зората на изкуството и както романтиците 
напразно са се надявали в здрача на хегелианския “край на изкуството“. 
Сега те са равнопоставени – камъкът само в една ключова сцена, гласът 
постоянно – в регион, който не се намира нито вън, нито вътре, те се 
намират на разделителната линия, в пресичането на инкорпориране и 
изхвърляне. Това е регионът на екстимното и казаното по-горе може да 
служи като негова дефиниция. Камъкът говори, но само ако го поставиш 
в устата си, гласът говори, но само ако го лишиш от вътрешност и израз, 
ако го дъвчеш като камък. Това е гласът, който не идва отвътре, той нито 
изразява вътрешност, нито я посочва. Това, което е пропукано, не е нито 
камъкът, нито гласът, а самото разделение вътре/вън и както камъкът, така 
и гласът обитават този процеп. Последната игра на камъка и гласа. 
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Гласът служи като предвестник на спасението у Пруст и Сартр39, но на 
едно спасение в изкуството – все още “католическо спасение“, както Дельоз 
и Гатари хапливо са отбелязали. Има ли спасение, на което да се надяваме 
от този глас, от този камък, така както те се появяват у Бекет? “Героите“ на 
Бекет са винаги на ръба на смъртта, те продължават да умират през целите 
романи и театрални творби, чакат смъртта да дойде като спасение, те са 
“герои“, които са достигнали края на своето пътешествие още в неговото 
начало40, които са изчерпали възможното и все пак не могат да умрат. 
Краят постоянно се отдалечава, изглежда че смъртта ще ги спаси и че това е 
всичко, което те желаят, но в пространството на отдръпващия се край има 
времева примка. Те са уловени в примка, която в същото време е отваряне 
на пространство, на смисъл без никакво значение, те достигат скала, която 
е биващо на ръба на нищото, те влизат в пространство на “безсмъртие“, 
което им предоставя цялото спасение, от което те се нуждаят, тъкмо в 
точката, където чистото нищо ще ги погълне, ще ги погълне с изключение 
на гласа, който се смуче като камък. Това е мястото на смъртния нагон, 
ако рискувам да използвам тази така обременена психоаналитична 
дума, не нагон към смъртта, тъкмо обратното, независимо от известно 
объркване у Фройд. Това е нагон, който сам не може да умре. Това е чист 
порив към упорство, който не може да бъде унищожен, може само да бъде 
разрушен отвън, чист живот в примката на смъртта, появяващ се на ръба 
на нищото, едно “несводимо до нула най-малко“, което свързва неразривно 
камъка, тази епитома на смъртта и външното, и гласа, епитома на живота 
и вътрешното – смъртният нагон като упорство на камъка в гласа и 
обратното? Последното превъплъщение на Мемнон? Възможно ли е това да 
е ново име за постхегелиански Aufhebung? Посмъртният Aufhebung, който 
не може да умре, също както смъртният нагон. 

Безсмъртие не е добра дума за това, тя мирише на проклятие и 
изкупление, изисква се по-подходяща и по-ненатрапваща се дума. Един от 
тълкувателите казва за Бекетовия “герой“: “Неспособен да бъде безсмъртен, 
той е increvable! (À	défaut	d’être	immortel,	il	est	increvable!)”41. Increvable, чудесна 
бекетианска дума.42 Никакъв вечен живот за духа, никакво спасение в 
изкуството, само живот, който се опира на гласа като increvable. На мен 
ми се струва, че дистанцията от Хегел до Бекет може най-добре да бъде 
представена като капсулирана между тези две думи: вечен и increvable. 
Думата е трудно преводима – речникът предлага “да гушнеш букета” като 

 39 Оставям настрана гласа при Кафка, с който съм се занимавал пространно на друго 
място. 
 40 За да бъде по-точно, трябва да преобърнем известната формула на романа, предложена 
от Лукач, “Пътешествието е свършило, започва пътят”: това е точката, в която пътят на ге-
роите е свършил, но тяхното пътешествие започва без път.
 41 Alfred Simon, Samuel	Beckett, Paris: Belfond, 1963, 130.
 42 Използвана е от Ален Бадиу като подзаглавие на неговата блестяща книга върху Бекет:	
Beckett.	L’increvable	désir, Paris: Hachette, 1995.
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тривиален израз за умиране – той не е безсмъртен, той просто не може да 
“гушне букета”, така че не може ли да се каже “небукетим”? Нека предложа 
нова дума за края: бекетим. Небукетимият се оказва бекетим.

Превод: Георги Илиев
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Аленка Зупанчич 

Любовта като комедия

Ален Бадиу отбелязва някъде, че макар любовта да е много важна тема в изкуството, 
то рядко има какво да каже за любовта като процес, като траене, като конструиране 
на сцена. В това отношение то се задоволява да ни уведоми, че влюбените се женят 
и имат много деца. Или пък се съсредоточава върху разпадането на любовта, върху 
нейната невъзможност, върху не-взаимоотношението, което бавно, но сигурно 
разяжда любовта отвътре, и така до горчивия й край. Или пък – по стъпките на 
парадигматичните “Тристан и Изолда” – заменя не-взаимоотношението с тоталното 
сливане на двамата във върховната прегръдка на смъртта. Изходната точка на 
тази статия е, че все пак съществува разновидност на изкуството, което третира 
любовта в нейното траене и като конструиране на сцена: а именно комедията. Без 
да оспорва не-взаимоотношението в сърцевината на любовта, комедията все пак 
третира любовта, като “не-взаимоотношение, което трае”. Статията разглежда тази 
уникална близост между любовта и комедията на различни нива, включително и на 
структурно: какво общо има между структурата на комедията – независимо дали тя 
е за любов или нещо друго, – и структурата на любовта? Това разследване включва 
като един от централните си моменти обсъждане на сублимацията, така както я 
концептуализира Лакан, тръгвайки от неговото парадоксално твърдение, че “само 
любовта-сублимация позволява на насладата да снизходи до желанието”.

В семинара на Лакан L’	 angoisse намираме следното доста особено 
твърдение: “Само любовта-сублимация позволява на насладата да снизходи 
до желанието”1. Особеното в това твърдение е връзката, която установява 
между любовта като	сублимация и движението на снизхождане или слизане. 
Известно е, че каноничното определение на сублимацията, което Лакан 
дава в Етиката	 на	 психоанализата, загатва тъкмо противоположното 
движение, възкачването (сублимацията повдига или издига един обект 
до достойнството на Нещото, Фройдовото das	 Ding).2 В това последно 

 1 Jacques Lacan, L’	angoisse, непубликуван семинар, лекция от 13 март 1963 г. [Година след из-
лизането на текста на Зупанчич беше публикуван и семинарът на Лакан. Вж. Jacques Lacan, 
L’	angoisse, Le Séminaire, livre X, Paris: Seuil, 2004, 210. – Бел. прев.]
	2 Виж Jacques Lacan, The	Ethics	of	Psychoanalysis, trans. Dennis Porter, London: Routledge, 1992, 
112.
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определение сублимацията е отъждествена с акта на произвеждане на 
Нещото в самата му трансцендентност и недостъпност, както и в неговия 
ужасяващ и/или нечовешки аспект (например статусът на Дамата в 
куртоазната любов, който е, както казва Лакан, статус на “нечовешки 
партньор”). Ала за тази частна сублимация, наречена любов – която така 
е противопоставена на куртоазната любов като преклонение пред един 
възвишен обект, – Лакан твърди, че тя позволява на насладата да снизходи 
до желанието, т.е. “очовечава желанието”.3

Това определение е изненадващо не само по отношение на сублимацията, 
но също и по отношение на онова, което обикновено наричаме любов. Не 
е ли винаги любовта преклонение пред един възвишен обект, дори и да не 
приема всякога толкова радикална форма, колкото в случая с куртоазната 
любов? Не издига ли винаги любовта своя обект (който може да е доста общ 
“сам по себе си”) до достойнството на Нещото? Как да разбираме думата 
“любов” в цитираното изречение от Лакановия семинар L’	angoisse?

Лакан сам ни посочва начин да отговорим на тези въпроси, когато 
твърди в Le	 transfert, че “любовта е комично чувство”.4 Наистина, вместо 
да се опитваме да отговорим пряко на въпросите, може би трябва да 
пренасочим нашето питане и да проучим онази форма на сублимация, 
която безспорно пасва на по-горе цитираното първо определение (както и 
на снизхождащото движение, което имплицира): изкуството на комедията. 
Това би ни помогнало да видим мястото на любовта в определението. 
Въпросът, който ще ръководи нашето питане върху комедията, е следният: 
как ситуира комическата парадигма реалното по отношение на das	Ding?

За изкуството на комедията действително можем да кажем, че то 
въвлича някакво снизхождане на Нещото до нивото на обекта. Ала в 
добрите комедии става дума не просто за опошляването на даден възвишен 
обект, с което да се разкрие неговата нелепа страна. Въпреки че този вид 
опошляване може да ни разсмее (в съгласие с Фройдовото определение, 
според което смехът играе ролята на освобождаване на либидната енергия, 
която дотогава е била вложена в поддържане на възвишения аспект на 
обекта), всички знаем, че това не е достатъчно, за да може една добра комедия 
да въздейства. Както Хегел добре е разбирал, истинският комически смях 
не е презрителен смях, той не е смехът на Schadenfreude и в комедията има 
много повече от вариация на твърдението “императорът е гол”. Преди 

 3 Lacan, L’	angoisse, лекция от 13 март. 
 4 Jacques Lacan,	Le	transfert, Paris: Seuil, 1991, 46.
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Comedy (под печат). На български се появи Най-късата сянка. Ницшевата философия на 
двете (София: Литавра, 2006).



всичко можем да кажем, че истинските комедии не се занимават толкова 
с разбулване и разкриване на голотата или празнотата зад привидностите, 
колкото с конструирането	на празнота (или голота).

Добрите комедии излагат цяло множество от обстоятелства или 
ситуации, в които тази голота е изследвана от много различни ъгли. Те не 
разсъбличат Нещото. Те по-скоро взимат дрехите му и казват “Ето, това е 
памук, това е полиестер, а тук имаме много хубави обувки – ще съберем 
всичко заедно и ще ви покажем Нещото”. Би могло да се каже, че комедиите 
предполагат процес на конструиране на Нещото от онова, което Лакан 
нарича “а-елементи” (въображаеми елементи на фантазията) и единствено 
от тези елементи. Ала същностно за една добра комедия е да не заличи 
просто зева между Нещото и “елементите а”, което би се свело до “урока”, че 
Нещото се равнява на сумата от своите елементи и че тези (въображаеми) 
елементи са неговото единствено реално. Запазването (или по-скоро 
конструирането) на определено entre-deux, интервал, зев, е тъй витално за 
една добра комедия, колкото и за една добра трагедия. Хитростта обаче се 
крие в това, че вместо да играят с различието или разногласието между 
привидността на Нещото и неговия реален остатък, неговата Празнота, 
комедиите обикновено правят нещо друго: те удвояват Нещото и играят с 
различието между неговите два двойника. С други думи, различието, което 
конституира двигателя на комическото движение, не е различието между 
Нещото в себе си и неговите явления, а по-скоро различието между две 
явления, две привидности.

Спомнете си Великият	 диктатор	 на Чаплин, където “Нещото, 
наречено Хитлер” има двойната форма на диктатора Хинкел и на един 
еврейски бръснар. Както посочва Жил Дельоз, това е Чаплинов жест 
par	 excellence: намираме го в Светлините	 на	 града (Шарлот скитникът и 
Шарлот, за когото се предполага, че е богат), както и в Мосю	Верду. Геният 
на Чаплин, твърди Дельоз, е в това да може “да измисля минималното 
различие между две действия” и да създава “верижна смехова емоция, при 
която първото действие се отнася към малкото различие, а второто – към 
голямото разстояние, без да се изличават или намаляват взаимно”.5 Това 
е много важно прозрение, което ще ни помогне да уточним механизма на 
комедията, както и този на любовта. Нека първо обаче определим по-точно 
какво е това “минимално различие”. Можем да кажем, че то представя 
разцепване в самото сърце на същото. За да илюстрираме това, нека вземем 
друг комически пример, кулминационна реплика от един от филмите на 
Братя Маркс: “Виж го този, изглежда като идиот, държи се като идиот 
– но не се подвеждай, той е идиот!” Или да вземем по-сложен пример от 
Хегеловата теория на тавтологията: Ако кажа “а е а”, двете “а” не са точно 
същите. Самият факт, че едното стои на мястото на субекта, а другото на 
предиката, въвежда минимално различие между тях. Можем да кажем, че 

 5 Gilles Deleuze, L’image-mouvement, Paris: Minuit, 1983, 234.
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комическото изкуство създава и използва това минимално различие, за да 
направи осезаемо или видимо определено реално, което инак ни убягва. 
Можем да отидем и по-нататък и да заявим, че в комическата парадигма 
реалното не е нищо друго освен това “минимално различие” – то няма 
друга субстанция или идентичност.

Комичната реплика от Братя Маркс ни позволява също да схванем 
различието между, от една страна, акта на вземането на (възвишеното) 
Нещо и разкриването пред публиката, че това Нещо всъщност не е нищо 
друго освен беден и съвсем банален обект, и, от друга страна, акта на 
вземане на Нещото, не тъкмо буквално, а по-скоро “в буквата на неговата 
привидност”. Обратно на това, което често се приема, аксиомата на добрите 
комедии не е “привидностите са винаги  измамни”, а по-скоро, че има нещо 
в привидността, което никога не мами. Следвайки Братя Маркс, можем да 
кажем, че единствената същностна измама на привидността е, че създава 
впечатлението, че има нещо различно, нещо повече зад явлението.6 Един 
от основните жестове на добрите комедии е да направят явление от онова, 
което е зад явлението. Те карат истината (или реалното) не толкова да се 
разкрие, колкото да се яви, да се види. Или за да го кажем по друг начин, 
те позволяват на реалното да снизходи към привидността (под формата 
на разцепление в самото сърце на привидността). Това не означава, че 
реалното се оказва просто още една привидност; а че то е реално точно 
като	привидност.

Добър пример за това може да бъде намерен отново във Великият	
диктатор, когато Чаплин прави известното си въплъщение на Хитлер 
(под маската на Хинкел), обръщащ се към тълпата. Ако в случая с подобни 
речи обикновено трябва да се запитаме какво реално казва говорителят, 
тоест какво е истинското значение на неговите думи, Чаплин ни показва 
този лежащ отдолу смисъл по най-пряк начин – и прави това точно като 
унищожава самия въпрос за смисъла. Той говори език, който не съществува, 
странна смес между някои съществуващи немски думи и думи, които 
звучат като немски, но нямат смисъл. Сцената е прекъсвана от време на 
време от гласа на английския преводач, който трябва да превежда и да 
излага накратко това, което казва Хинкел, ала който очевидно се опитва 
да накара речта да звучи невинно. Тези спорадични преводи ни разсмиват 
поне толкова, колкото ни разсмива и Чаплин. Те ни разсмиват, защото 
са толкова очевидно неверни и пълни с пропуски. Самият факт, че ни 
разсмиват обаче, сам е доста смешен, защото не може да се каже, че ние 
разбираме какво казва Хинкел (и сме способни да го сравним с “превода”). 
С други думи, ние не разбираме нищо от онова, което казва Хинкел, но 

 6 Това ни води, разбира се, към историята за Зевксис и Паразий, която Лакан припомня в 
Четирите	основополагащи	понятия	на	психоанализата: Зевксис нарисувал грозде толкова 
живо, че привлякло птици, докато Паразий направил номер на самия Зевксис, като нарису-
вал на една стена тъй правдоподобна завеса, че Зевксис се обърнал към него и рекъл: “Ами 
хайде, покажи ни какво си нарисувал отзад.”
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знаем със сигурност, че преводът е неверен. Или, казано по различен 
начин, ние никога не узнаваме Нещото в себе си, но сме напълно способни 
да го отграничим от неговите неверни привидности. Дадени са ни две 
подправени речи, и все пак ние знаем точно какво казва Хинкел.

В един от най-добрите си филми, Да	 бъдеш	 или	 да	 не	 бъдеш, Ернст 
Любич ни дава друг много добър пример за това как комедиите подхождат 
към Нещото. И тук въпросното Нещо е Хитлер. В началото на филма има 
една блестяща сцена, в която група актьори репетира пиеса, в която участва 
Хитлер. Режисьорът се оплаква от външния вид на актьора, който играе 
Хитлер, като настоява, че гримът му не е добър и въобще не прилича на 
Хитлер. Казва също, че това, което вижда пред себе си, е просто обикновен 
човек. Като реакция, един от актьорите казва, че Хитлер е просто обикновен 
човек. Ако това бе всичко, щяхме да имаме работа с дидактическа бележка, 
която предава определена истина, но не ни разсмива, тъй като й липсва 
комичното качество, което има съвсем различен начин да предава истини. 
И тъй, сцената продължава: режисьорът още не е удовлетворен и се опитва 
отчаяно да назове мистериозното “нещо повече”, което отграничава вида на 
Хитлер от вида на актьора пред него. Той търси ли търси; накрая забелязва 
снимка (фотография) на Хитлер на стената и извиква триумфално: “Това 
е! Така изглежда Хитлер!” “Но, господине, отговаря актьорът, това е моя 
снимка”. Това вече е доста забавно, особено поради факта, че ние, като 
зрители, сме били увлечени от ентусиазма на режисьора, който е видял 
в снимката нещо доста по-различно от този беден актьор (чийто статут 
в актьорския състав дори не е на истински актьор или звезда, а просто 
на преминаващ). Тук можем да уловим добре смисъла на “минималното 
различие”, различие, което е “нищо и никакво”, ала все пак нищо, което е 
много реално и по отношение на което не бива да подценяваме ролята на 
желанието.

Но каква е принципната разлика между трагическата и комическата 
парадигма? Как всяка от тях ситуира реалното по отношение на Нещото и 
как го артикулира?

Класическата трагическа парадигма е може би най-добре определена 
чрез онова, което Кант концептуализира с понятието за възвишено. 
Тук реалното е поставено отвъд областта на сетивното (природата), 
но може да бъде видяно или “прочетено” в съпротивата на сетивното 
или материята, неговото вгъване, неговото страдание. Имаме работа с 
триене, което произлиза от относително движение на две разнородни 
неща, едното определимо (като сетивно) и условно, другото – безусловно 
и неопределено. Субектът преживява това триене като болка и насилие, 
нанесено на сетивната му природа и все пак вдъхващо му уважение към 
това безусловно непознато Нещо, в което може да разпознае своето 
практическо предопределение, своята свобода. От това триене произтича 
възвишеният блясък. (В своя анализ на Антигона Лакан настоява на това 
измерение; настоява, че етическият акт на Антигона произвежда такъв 
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естетически	 ефект на заслепяващ блясък.) Ако вземем този класически 
пример, бихме могли да кажем, че в Антигона смъртта се явява като 
границата на сетивното, неговия краен предел – предел, който може да 
се премине в името на Нещо, в което субектът поставя своето истинско 
или реално битие. Смъртта е par	excellence мястото на споменатото по-горе 
триене, подчертано в пиесата чрез трансформирането на смъртта от нещо, 
което ни се случва, в място: Антигона е осъдена да бъде погребана жива 
в гроба, който така става мястото на преминаване, сцената на възвишения 
блясък, който Лакан припомня, когато говори за героинята. Важен е не 
толкова фактът, че смъртта заема място, колкото че тя е място, място, 
където някои неща стават видими. Сякаш човек разпростира крайния 
предел на тялото си, кожата, така че да стане сцена на среща между две неща, 
които обикновено разделя, външното и вътрешното на тялото. В Антигона 
става дума не за разликата или границата между живота и смъртта, а 
– ако използваме думите на Ален Бадиу – границата между живота в 
биологичния смисъл на думата и живота като способност на субекта да 
бъде подкрепа на някакъв процес на истина. “Смърт” е точно името на тази 
граница между двата живота; тя наименува факта, че те не съвпадат, че 
един от двата живота може да страда, дори да спре да съществува, заради 
другия. В случая с Антигона другият живот (безусловният или реалният 
живот) става видим на сцената на смъртта като онова от живота, което 
смъртта не може да достигне, до което не може да се добере, което не 
може да унищожи. Този друг или реален живот е видим, следователно, pеr	
negativum; той е видим в заслепението, във възвишения блясък на образа на 
нещо, което няма образ. Реалното е идентифицирано с Нещото и е видимо 
в този заслепяващ блясък като ефекта на Нещото върху сетивната материя. 
То е видимо или четимо не непосредствено, а само в тази ослепяваща следа, 
която оставя в света на сетивата. В случая с трагическото или възвишено 
изкуство можем да говорим за инкорпориране на реалното, което прави 
реалното едновременно иманентно и недостъпно (или по-точно достъпно 
единствено за героя, който трябва да “влезе в реалното” и който, поради 
това, играе ролята на екран, който дели нас, зрителите, от реалното).

Комическата парадигма, от друга страна, е парадигма не на 
инкорпорирането, а на онова, което можем да наречем монтаж. В тази 
парадигма реалното е едновременно трансцендентно и достъпно. Реалното 
е достъпно например като чист нонсенс, който конституира важна част от 
всяка комедия. И все пак този нонсенс остава трансцендентен в смисъл, че 
чудото на неговите реални ефекти (т.е. фактът, че самият нонсенс, самото 
безсмислие може да произведе реален смислов ефект) остава необясним. 
Тази необяснимост е самият двигател на трагедията. Можем да кажем 
също, че нонсенсът е трансцендентален в Кантовия смисъл на думата: той е 
това, което ни позволява действително да видим или възприемем разликата 
между обикновен актьор и снимката на Хитлер (която всъщност е снимка на 
същия актьор). Тази разлика, която ние “реално” виждаме, е чист нонсенс, 
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но има трансцендентална основа: измерение, което смехът не разпръсва, а 
само осветява и локализира. Привидността или илюзията на тази разлика 
има съвсем същият статут като Кантовата “трансцендентална илюзия” 
(transcendentale	Schein).	Това е илюзия или грешка, която Кант окачествява 
като необходима, илюзия, която трябва да подложим на критическо 
обглеждане, но по отношение на която би било илюзорно да вярваме, че 
ще се разпръсне след обглеждането. Особеното на тази “трансцендентална 
илюзия” не е в това, че тя е невярно представяне на нещо. За разлика от 
емпиричните илюзии (например оптичните), които ни карат да видим един 
предмет различен от това, което е в действителност, трансценденталната 
илюзия предполага липсата на обекта, която се явява в илюзията.

“Трансценденталната илюзия” е името за нещо, което се появява там, 
където би трябвало да няма нищо. Тя не е илюзия за нещо; не е невярно 
или изкривено представяне на реален обект. Зад тази илюзия няма реален 
обект – има единствено нищо, липсата на обект. Илюзията се състои от 
“нещо” на мястото на “нищо”. Тя включва измамване по простия факт, че 
е, че се явява. Тя е тъкмо мистериозното “нещо повече”, което се явява в 
снимката на Хитлер и което “виждаме”, въпреки че не е предмет на опита. 
Това посочва вероятно уникалната възможност да възприемаме нещо, 
което не е предмет на опита, но също не е и ноумен, “Нещото в себе си”. 
Въпросната фотография не е невярно представяне на актьора като неин 
реален обект. Тя е точно представяне на актьора плюс трансцендентална 
илюзия. Подобно на Кантовата трансцендентална диалектика, комедията 
не се стреми да разпръсне  тази илюзия или привидност; тя я отграничава, 
играе с нея и посочва реалното, което съдържа.

По отношение на комическото изкуство можем да говорим за 
определена етика	 на	 неверието. Неверието като етическа нагласа се 
състои в изправяне пред вярата не просто в нейното илюзорно измерение, 
а в самото реално на тази илюзия. Това означава, че неверието не толкова 
излага безсмислието на вярата, колкото излага реалното или материалната 
сила на самото безсмислие. Което предполага, че тази етика не може да 
се уповава на движението на кръжене около Нещото, което дава силата 
си на възвишеното изкуство. Нейният двигател по-скоро може да бъде 
открит в една динамика, която винаги ни кара да отидем твърде далеч. 
Движим се направо към Нещото и се оказваме пред един “смешен” обект. 
Измерението на нещото обаче не е просто унищожено; то остава на 
хоризонта благодарение на усещането за неуспех, което съпътства прякото 
преминаване към Нещото. Във филма на Любич режисьорът се опитва да 
назове или покаже Нещото направо (“Това е! Това е Хитлер”) и, разбира 
се, го пропуска, подминава го, като показва само един “смешен” обект – 
снимката на актьора. Все пак Нещото като онова, което той пропуска, остава 
на хоризонта и е ситуирано някъде между актьора, който играе Хитлер, и 
снимката на актьора, които заедно конституират пространството, където 
отеква нашият смях. Актът на казване “Това е, това е Нещото” има ефекта на 

5�

алт
ера А

кадем
ика I / 2 / 2007  Л

ю
Б

Л
я

н
С

к
А

Т
А

 Л
А

к
А

н
и

А
н

С
к

А
 ш

к
о

Л
А



отваряне на определено entredeux, като така се превръща в пространството, 
в което реалното на Нещото се разпъва между два “смешни” обекта, които 
трябва да го въплътят.

Нека бъдем по-прецизни: “да се движиш направо към Нещото”, не 
означава да покажеш или изложиш Нещото направо. “Хитростта” се състои 
в това, че ние никога не виждаме Нещото (дори на снимката, тъй като тя 
е просто снимка на актьора); ние виждаме само две подобия (актьора и 
неговата снимка). Така виждаме различието между обекта и Нещото, без 
да видим Нещото. Казано по друг начин: това, което ни е показано, са само 
две подобия, ала онова, което виждаме, не е нищо по-малко от самото 
Нещо, което става видимо в минималното различие между двете подобия. 
Което не означава, че през “минималното различие” (или през зева, който 
то отваря) успяваме да зърнем мистериозното Нещо, което лежи някъде 
отвъд представянето – по-скоро Нещото е схванато като самия зев във/на 
представянето. В този смисъл бихме могли да кажем, че комедията въвежда 
вид паралелен монтаж: монтаж не на реалното (като трансцендентното 
Нещо) и подобието, а монтаж на две подобия или двойници. “Монтаж” по 
този начин означава произвеждане или конструиране, или разпознаване, 
на реалното чрез много прецизно композиране на две подобия. Реалното е 
идентифицирано тук със зева, който дели самата привидност. И в комедиите 
самият този зев получава формата на обект.

Но какво общо има всичко това с любовта? Това, което свързва феномена 
на любовта с комическата парадигма, е комбинирането на достъпността 
с трансценденталното като конфигуриране на “достъпност в самата 
трансцендентност”. С други думи, сближаващото любовта и комедията е 
начинът, по който двете подхождат към и третират реалното.

Можем да открием тази странна близост между любов и комедия 
дори на най-повърхностно ниво. Да обичаш – тоест (според доброто 
старо традиционно определение) да обичаш някого “такъв, какъвто е” 
(да се движиш направо към Нещото) – винаги означава да се окажеш със 
“смешен” обект, обект, който се поти, хърка, пръцка и има странни навици. 
Но означава също да продължиш да виждаш в този обект “нещото повече”, 
което режисьорът във филма на Любич вижда в снимката на “Хитлер”. Да 
обичаш, означава да виждаш този зев или несъответствие, и не толкова да 
си способен да му се смееш, колкото да изпитваш неустоим подтик да му се 
смееш. Чудото на любовта е забавно чудо.

Реалната любов – ако рискувам този израз – не е любовта, наречена 
възвишена, любовта, в която се оставяме да бъдем напълно “заслепени” от 
обекта, така че повече да не виждаме (или да не понасяме гледката на) неговите 
смешни, банални страни. Този вид “възвишена любов” прави необходима 
и създава радикална недостъпност на другия (която обикновено има 
формата на вечни подготвителни действия или тази на прекъсната връзка, 
която ни позволява повторно да въведем дистанцията, която подхожда на 
недостъпното, и така да направим отново “възвишен” обекта след всяка 
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употреба). Ала реалната любов не е сумата от желание и приятелство, 
където приятелството трябва да осигурява “моста” между две подбуждания 
на желанието и да приема смешната страна на обекта. Идеята не е, че за да 
може любовта да “работи”, трябва да приемем другия с целия му багаж, да 
“понасяме” баналните му аспекти, да прощаваме слабостите му – накратко, 
да толерираме другия, когато не го желаем. Истинското чудо на любовта 
– и тъкмо това свързва любовта с комедията – се състои в запазване	 на	
трансцендентността	в	самата	достъпност	на	другия. Или – за да използваме 
думите на Дельоз, – тя се състои в създаване на “верижна смехова емоция, 
при която първото действие се отнася към малкото различие, а второто – към 
голямото разстояние, без да се изличават или намаляват взаимно”.

Чудото на любовта не е в трансформирането на един банален обект във 
възвишен обект, недостъпен в своето битие – това е чудото на желанието. 
Ако имаме работа с редуване на привличане и отблъскване, това може да 
означава единствено, че любовта	 като	 сублимация не се е случила, не е 
свършила работата си и не е осъществила “хитростта” си. Чудото на любовта 
се състои, на първо място, във възприемането на два обекта (баналния и 
възвишения) на едно и също ниво; това ще рече също така, че никой от 
тях не е затъмняван или заменян от другия. На второ място, то се състои в 
осъзнаването, че другият като “банален обект” и другият като “възвишен 
обект” са един и същ обект, в смисъла, в който актьорът, който играе Хитлер, 
и снимката на “Хитлер” (която в действителност е снимка на актьора) са 
едни и същи. Тоест осъзнаваме факта, че и двата обекта са подобия, че никой 
от тях не е по-реален от другия. Най-сетне, чудото на любовта се състои в 
“падането” (и в продължаването да се спъваме), дължащо се на реалното, 
което се появява от зева, въведен от този “паралелен монтаж” на две 
подобия или привидности, тоест, дължащо се на реалното, което се появява 
от несъвпадението на същото. Другият, когото обичаме, не е никое от двете 
подобия (баналният и възвишеният обект); но и не може да бъде отделен от 
тях, тъй като е онова, което произтича от успешния (“щастливия”) монтаж 
на двете. С други думи, ние сме влюбени в Другия	като	минимално	различие	
на	същото,	което	самó	приема	формата	на	обект.

Тук можем ясно да видим различието между функционирането на 
желанието и това на любовта, както и причината Лакан да твърди, че любовта 
е нагон. Различието между желание и нагон може да бъде откроено в двата 
различни типа темпоралност, участващи в тях. Това, което характеризира 
субекта на желание, е разликата между (трансценденталната) причина на 
желанието и неговия обект, разлика, която обявява себе си като “времево 
различие” между субекта на желание и неговия обект като реален. Субектът 
е отделен от обекта с интервал или зев, който се движи със субекта и 
прави невъзможно настигането на обекта. Обектът, който субектът гони, 
го придружава, движи се с него, ала все пак винаги остава отделен от него, 
тъй като съществува, така да се каже, в друга “часова зона”. Това обяснява 
метонимията на желанието. Субектът си насрочва среща с обекта в девет часа, 
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но за обекта е вече единадесет часа (което ще рече, че той вече си е тръгнал).
Тази “иманентна недостъпност” обяснява също основния фантазъм 

на любовните истории и любовните песни, които се съсредоточават върху 
невъзможността, предположена от желанието. Лайтмотивът на тези истории 
е: “На друго място, в друго време, някъде, не тук, някога, не сега...” Тази 
нагласа (която ясно показва трансценденталната структура на желанието: 
времето и пространството като априорни условия на нашето съществуване) 
може да бъде четена като разпознаване на присъща невъзможност, 
невъзможност, която впоследствие е екстернализирана, трансформирана 
в емпирична пречка. (“Да бяхме се срещнали само в друго време и на друго 
място, тогава всичко би било възможно...”) В този случай обикновено 
казваме, че реалното като невъзможно е маскирано от емпирична пречка, 
която ни предпазва от изправянето срещу някаква основополагаща или 
структурна невъзможност. Важното при Лакановото отъждествяване на 
реалното и невъзможното обаче не е просто в това, че реалното е някакво 
Нещо, което не може да се случи. Тъкмо напротив, ключово в Лакановото 
понятие за реалното е това, че невъзможното	 се	 случва. Тъкмо това е 
толкова травматично, разтърсващо, потресаващо – или	забавно – относно 
реалното. Реалното се случва точно като невъзможното. То не е нещо, което 
се случва, когато го искаме или се опитваме да го накараме да се случи, 
или го очакваме, или сме готови за него. То винаги се случва неуместно и 
ненавременно; то винаги е нещо, което не пасва в картинката (установена 
или очаквана). Реалното като невъзможно означава, че няма правилно 
време и място за него, а не, че не може да се случи.

Фантазмът за “друго място и друго време”, който поддържа илюзията 
за възможна щастлива среща, предава реалното на една среща, като 
трансформира “невъзможното, което се е случило” в “не може да се случи” 
(тук и сега). С други думи, той се отрича от онова, което вече	се	е	случило, 
опитвайки се да го подчини на съществуващата трансцендентална схема на 
субектния фантазъм. Изопачаването, за което става дума при тази маневра, 
не е в създаването на вяра, че нещо невъзможно все пак ще се случи или би 
се случило при други времеви и пространствени условия – изопачаването 
се състои в това да се накара нещо, което се	е	случило тук и сега, да изглежда 
като че ли би могло да се случи в далечното бъдеще или в съвсем различно 
време и място.

Парадигматичен пример на това отричане на реалното (което се стреми 
да запази реалното като недостъпно Отвъд) е филмът Мостовете	 на	
Медисън: там имаме щастлива любовна среща между двама герои, всеки от 
които с добре уседнал живот: тя е домакиня и майка, обвързана със своето 
семейство (неподвижна, така да се каже); той е успял фотограф, който се 
движи и пътува постоянно. Случаят ги среща и те страстно се влюбват 
– или това искат да повярваме. Ала каква е реакцията им към тази среща? 
Те непосредствено преместват ударението от “невъзможното се случи” 
към “това не може да се случи”, “това е невъзможно”. Тъй като тя е сама, 
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когато се срещат (съпругът и децата са заминали за седмица), и тъй като 
той трябва да отседне в района така или иначе, за да завърши репортажа си, 
решават да прекарат седмицата заедно и тогава да си вземат сбогом, за да не 
се видят никога повече. Описано по този начин, това звучи като обикновена 
авантюра (и, бих добавила, то е тъкмо това). Проблемът обаче е, че двойката 
възприема себе си и ни е представена като че ли живеят любовта на живота 
си, най-важното и скъпоценно нещо, което им се е случвало в любовния им 
живот. Какъв е проблемът или лъжата на този фантазмен мизансцен? Това, 
че срещата е “дереализирана” от момента, в който се случва. Тя е вписана 
и затворена непосредствено в кратък отрязък от време и пространство 
(една седмица, една къща – това са техните “друго време, друго място”), 
предназначена да се превърне в най-ценния обект на техните спомени. 
Бихме могли да кажем, че дори през времето, в което тяхната връзка “се 
случва”, тя е вече спомен; двойката я живее като вече изгубена (и целият 
патос на филма идва оттам). Реалното на срещата, “невъзможното, което се 
е случило”, непосредствено е отхвърлено и трансформирано в обект, който 
парадоксално въплъщава самата невъзможност на онова,	което	се	е	случило. 
То е скъпоценен обект, който си слагаш в кутийката с бижута, кутийката 
на спомените. От време на време отваряш кутийката и намираш голямо 
удовлетворение да съзерцаваш това бижу, което блести благодарение на 
невъзможността, която въплътява. Обратно на начина, по който изглежда, 
двамата герои не са способни да се справят с липсата. Те по-скоро правят 
от липсата своето най-ценно притежание.

Да се върнем на въпроса за различието между любовта (като нагон) 
и желанието: сега бихме могли да кажем, че при нагона, за разлика от 
желанието, имаме не толкова времева разлика, колкото “изкривяване 
на времето” – понятието, което научната фантастика използва тъкмо за 
да обясни (“научно”) невъзможното, което се случва. Това изкривяване 
на времето принципно препраща към факта, че част от друга (времева) 
реалност е уловено в нашата настояща темпоралност (или обратното), 
появяваща се там, където няма структурно място за нея, като така 
произвежда странна, нелогична картина. Според Лакан нагонът се явява 
като нещо, което “няма ни глава, ни опашка”, като монтаж – в смисъла, 
в който се говори за монтаж при сюрреалистичните колажи.7 Нещо се 
появява там, където не би трябвало да бъде, и така нарушава или прекъсва 
линейността на времето, хармонията на картината.

Има и още един начин да се схване близостта на любовта (именно в 
нейното измерение на съзидателка на “минимално различие” и движеща 
се в пространството между два обекта) и нагона. Този различен начин 
води през Лакановия анализ на двойния път, който характеризира нагона: 
разликата между цел (goal) и прицел (aim). Нагонът винаги намира или си 

 7 Jacques Lacan, The	 Four	 Fundamental	 Concepts	 of	 Psycho-Analysis, trans. Alan Sheridan, 
Harmondsworth: Penguin books, 1979, 169.

63

алт
ера А

кадем
ика I / 2 / 2007  Л

ю
Б

Л
я

н
С

к
А

Т
А

 Л
А

к
А

н
и

А
н

С
к

А
 ш

к
о

Л
А



проправя път между два обекта: обекта, в който се прицелва (например 
храна в случая с оралния нагон), и – както казва Жак-Ален Милер – 
задоволяването като обект (“удоволствието на устата” при оралния нагон). 
Нагонът е онова, което циркулира между двата обекта. Той съществува като 
минимално различие между тях – различие, което само е, парадкосално, 
резултат от кръговратното движение на нагона.

Интервалът, зевът, въведен от желанието, е зев между реалното и 
подобието: другият, който е достъпен за желанието, е винаги въображаемият 
друг, Лакановият objet	petit	a, докато реалното (Друго) на желанието остава 
недостижимо. Реалното на желанието е насладата – този “нечовешки 
партньор” (както го нарича Лакан), към който желанието отвъд обекта си 
се прицелва и който трябва да остане недостъпен. Любовта, от друга страна, 
е онова, което някак успява да направи реалното на желанието достъпно. 
Именно това сочи Лакан с твърдението си, че любовта “очовечава насладата” 
и че “само любовта-сублимация позволява на насладата да снизходи до 
желанието”. С други думи, най-добрият начин да определим сублимацията 
(-любов) е като кажем, че нейният ефект е точно този на десублимация.

В творчеството на Лакан има две различни понятия за сублимация. 
Първото понятие е онова, което той развива във връзка с желанието, 
понятие, определено като “издигане на един обект до достойноството на 
Нещото”. Но има и още едно понятие за сублимация, което Лакан развива 
във връзка с нагона, когато настоява, че “истинската природа” на нагона 
е точно сублимацията.8 Второто понятие за сублимация е точно това 
за “десублимация”, която позволява на нагона да намери “удоволствие, 
различно от онова, в което се прицелва”. Не е ли точно това, което може да 
бъде казано за любовта? В любовта не намираме задоволяване в	другия, към 
когото се прицелваме, към когото се стремим; намираме го в пространството 
или зева между – казано без заобикалки – това, което виждаме, и това, 
което получаваме (възвишения и баналния обект). Задоволяването 
буквално е прикрепено към другия; то е прилепнало към него. (Можем да 
кажем, че прилепва към другия точно както “удоволствието на устата” 
прилепва към “храната”: те не са едно и също, но не могат да бъдат просто 
разделени – те са, в някакъв смисъл, “разместени”.) Бихме могли да кажем 
също, че любовта знае това, а желанието – не. Това е и причината Лакан да 
настоява, че насладата от тялото на Другия не е знак за любов9 и че колкото 
повече един мъж позволява на една жена да го обърква с Бог (т.е. с онова, 
което й дава наслада), толкова по-малко той обича. Като не забравяме 
това, сега вероятно можем по-прецизно да определим “десублимацията” 
при любовта: десублимация не означава “трансформиране на възвишения 
обект в банален”; тя загатва разместване или децентриране на възвишения 
обект по отношение на извора на наслада – тя предполага ние да виждаме 
 8 Lacan, The	Ethics	of	Psychoanalysis, 111.
 9 Jacques Lacan, On	Feminine	Sexuality:	The	Limits	of	Love	and	Knowledge, trans. Bruce Fink, New 
York: Norton, 1998, 4.
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“минималното различие” между тях. (Разбира се, това няма нищо общо 
с архетипалната ситуация, при която ние обичаме и се прекланяме пред 
някого, но можем да спим само с други, за които не ни е грижа особено. 
Случаят, при който някой харесва друг до такава степен, че е неспособен 
да го люби, свидетелства тъкмо за това, че “разместването” (сублимацията 
като десублимация) не се е случило и че той бърка другия с източника на 
някаква неизразима, велика наслада (или великата й липса), която трябва 
да бъде избягвана.) С други думи, в тази ситуация Другият, вместо да доведе 
до иманентно броене за Две, се разпада на “две единици”.

Любовта (в точния и единичен смисъл, който се опитах да дам на това 
понятие) афектира и променя начина, по който се отнасяме към насладата 
(където наслада не означава непременно сексуална наслада) и превръща 
насладата в нещо различно от нашия “нечовешки партньор”. По-точно тя 
кара насладата да ни се яви като нещо, с което можем да се свържем, и 
като нещо, което действително можем да желаем. Казано по друг начин, не 
можем да имаме достъп до другия (като друг), докато прикрепянето към 
насладата ни остава нерефлексивно прикрепяне. В този случай винаги ще 
използваме другия като средство да се отнесем към собствената си наслада 
като към екран за нашите фантазми (а сексуалният акт ще бъде, както 
обича да казва Славой Жижек, акт на “маструбиране с реален партньор”). 
Двете страни на любовта, които взаимно се подкрепят и отчитат за това, 
че – както казва Лакан – любовта “компенсира сексуалната връзка (като 
несъществуваща)”, могат да бъдат формулирани по следния начин: да 
обичаш другия и да желаеш собствената си наслада. “Да желаеш собствената 
си наслада” е вероятно най-трудното за постигане и задействане, понеже 
трудно насладата се явява като обект. Срещу това може да се възрази, че 
в крайна сметка не може да бъде толкова трудно, тъй като повечето хора 
“искат да се наслаждават”. “Волята за наслада” обаче (както и обратната й 
страна – императивът на насладата) не бива да бъде бъркана с желанието.  
Да установиш връзка на желание със собствената си наслада (и да си 
способен действително да й се “наслаждаваш”), не означава да се подчиниш 
на безусловното искане на насладата – означава по-скоро да си способен да 
избегнеш нейната хватка.

Това избягване или “изваждане”, което кара желанието да се яви там, 
където досега е нямало място за него, е ефектът на това, което нарекох 
“сублимация като десублимация”. Ако “любовта прави знак”, както Лакан 
настоява, тогава трябва да кажем, че любовта е знак на този	ефект.

Превод от английски: Дарин Тенев
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калина Босева

Поезия и музика 
в творчеството на Сафо

Статията проследява принципите, според които се обвързват поетичният език и 
музикалното изпълнение: най-напред по-общо и теоретично с оглед на ранната 
гръцка лирика, а след това с оглед на конкретни текстове. Целта е да се докаже, че 
поезията и музиката в творчеството на Сафо са неделима цялост и всеки опит днес за 
автентично възприемане на тази лирика, създадена за живо изпълнение в конкретен 
контекст, би бил мъгляв и непълен. Начините за изпълнение на трите вида ударения 
в старогръцки, мелодията на стиха и строфата и принципите на еолийската метрика 
са теоретичните отправни точки за коментара на фрагментите. Те са подбрани според 
съдържанието, даващо сведения за музикалните занимания на Сафо или носещо 
характерни за лириката й образи, но също и според формата, така че да илюстрират 
многообразието от метрически структури, използвани от поетесата.

През VІІ в. пр. н. е. музиката все още не се е рационализирала и оформила 
– това е период, в който вокалното пеене, придружено с акомпанимент, 
доминира над чисто инструменталните изпълнения. В този ранен етап 
мелодичният характер на старогръцкото ударение е напълно запазен. 
Затова можем да говорим за музикална поезия или поетична музика, 
чийто характер ще разгледаме въз основа на творчеството на Сафо. Тя е 
единствената жена в канона на деветимата лирици, славата й на музикант 
е голяма. Почитана като десета муза от съвременниците си, тя въплъщава 
връзката на музика и слово в лириката, която извън контекста на 
собственото си живо изпълнение е загубила голяма част от изразителната 
си сила. Ето защо тълкуването само на запазения писан текст ще бъде 
винаги едностранчиво и непълно.

Данек и Хагел изграждат теория за музикално звучене на Омировите 
хекзаметри1, базирана на наблюдения над връзката между мелодията и 
текста в откритите върху папирус запазени музикални фрагменти с буквена 

 1 G. Danek / S. Hagel, “Homer-Singen”, Wiener	Humanistische	Blätter, 1995, 5-20.
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нотация. Те са от по-късна епоха, но интерпретацията им може да се отнесе 
и към гръцката музика от VІІ в. пр. н. е. и съответно към поезията на Сафо, 
върху която няма запазена нотация. Други основни източници, с които си 
служи и Уест2, са трактати по музика, хармония и граматика на Плутарх, 
Аристоксен и Дионисий Халикарнаски. 

Ударението в старогръцкия език е тонално - осъществява се с промяна 
на височината на тона, а не с усилване на издишната въздушна струя при 
артикулация. Ударената сричка изгражда мелодичния връх на думата и винаги 
е най-малко на същия тон, но не на по-нисък, от останалите срички в думата. 

При остро ударение езиковата мелодия се покачва плавно преди 
ударената сричка и постига върху нея екстремалната си точка, като я 
подчертава с рязък спад, продължаващ до края на думата. То се изпълнява 
най-гладко, когато е в средата на думата, нито на първа, нито на последна 
сричка – така гласът може да изпълни цялата интонационна дъга в рамките 
на думата. Енклитиките и проклитиките образуват със съседната дума една 
мелодична дъга, която, обхващайки повече срички, става по-плавна. Всяка 
интонационна частица трае, докато мелодията се понижава, а повишението 
бележи нова частица. 

Изпълнението на тежкото ударение е нарушаване на последователността 
на отделните фрази при острото ударение на първа сричка, без да следва 
препинателен знак. Тогава след тоналния връх гласът не може да падне 
в същата дума. Има няколко варианта за осъществяването му: може да 
маркира един цял висок тон до началото на друг по-нисък тон, при което 
думата с такова ударение изобщо няма да има мелодичен връх, или да се 
изпълни като остро ударение, но в редуцирана степен (понижен пълен 
акцент), или тонът просто не се понижава до следващото ударение. Въз 
основа на музикалните фрагменти Данек и Хагел предполагат, че мелодията 
при тежко ударение се повишава във вътрешността на думата до него, но 
по-слабо, отколкото в думи с остро или извито ударение, и се понижава след 
това, но не рязко, а така, че само да подчертае повишението до следващия 
пълен акцент. Така тежкото ударение, от една страна, е тоналният връх 
на една дума, от друга, въвежда интонационната линия към следващата, 
образува се по-дълга двусъставна интонационна частица и мелодичната 
дъга може да е по-висока и плавна. Тежкото ударение е на по-висок тон 
от предишната сричка на същата дума, но на по-нисък или на същия като 
следващите го срички – то е винаги край на интонационна частица. 

 2 M. L. West, Ancient	Greek	Music, Oxford: Clarendon Press, 1992.
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трети курс, специалност “Класическа филология” в Софийски университет. След като 
през последните 15 години пее в различни хорове, тя се опитва да съчетае създадения 
практически и теоретичен интерес към музиката с изследователските си занимания в 
областта на античната култура и литература. 



Още в античността не е било ясно изпълнението на извитото ударение. 
То стои само върху дълги срички, като мелодията се издига на първата 
мора3 и се понижава върху втората. Произнася се като остро ударение, но 
контонацията (най-високият тон и спадът след него) се извършва в рамките 
на една сричка и не се простира върху следващата. В края на думата може 
да се понижи и в двете мори, ако гласът достатъчно се е изкачил, или да се 
изпълни с еднотонно повишаващо движение. Може да се изпее на два тона, 
ако дългата гласна или дифтонгът се раздели на няколко нотни трайности 
– така спондеите се разграждат музикално в дактили. Делението може да е 
и на повече части и говорният тон да се разпредели върху четири отделни 
музикално-тонови нива. Според Уест при разделянето на дълга гласна на 
три части най-често втората нота е по-висока от първата, при това с цял 
тон, а третата е или равна на първата, или по-ниска. 

Интонацията на отделните синтактични цялости може логически да 
се прехвърли върху стиха и метричният колон да се приравни с частите 
на понижаващите се съобщителни изречения. Синтактично вмъкнатите 
в стиха думи или фрази се подчертават, като след тях мелодията започва 
отново от по-висока тоналност. Това наблягане може да е достатъчно, за да 
отпадне необходимата в такива случаи цезура, стига фразата да може да се 
изпълни на един дъх. Понижението се нарушава от натрупване на думи с 
тежко ударение, тъй като след ударената сричка с повишен тон той не може 
да падне отново ниско, а минава директно в повишение, извеждащо до 
ударението на следващата дума. Чрез това двойно покачване нормалният 
тон не пада под ударения, който е преди тежкото ударение, и общият спад 
на тона за една част от изречението се повишава.

Анжамбманите прехвърлят понижаващата се част на мелодийната 
дъга в началото на следващия стих. Така първият стих завършва в най-
високата част на фразата и тонът се понижава в първия колон на втория 
стих, или дори най-високата част на дъгата се изгражда в първия колон на 
втория стих. Така стиховият анжамбман е подчертан и мелодично, освен 
чрез паузата на стиходела, която не се предполага от синтактичния строеж 
на изречението. Липсата на анжамбмани означава нисък край за стиха и 
високо начало на следващия. При сричковите анжамбмани връзката между 
стиховете е толкова силна, че могат да се изпълнят като един.

Думи с остро ударение в края на втория колон също образуват подчертана, 
интонационно повишена клаузула със силен стилистичен ефект. Тогава може 
да има по-малко остри ударения в останалата част на стиха и мелодията да 
спадне достатъчно, за да може в края отново да се повиши.

Пренасянето на езиковата мелодия с плавните й преминавания без 
фиксирани височини на тона в истинското пеене води до силното й 
стилизиране и ограничаване на възможностите за воденето на тона. 

 3 Кратката сричка се състои от една мора, а дългата сричка – от две мори.
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Опростеното и приплъзващо се движение на мелодията се приема за 
присъщо на античната гръцка музика. Нейна специфика е употребата на 
четвърттонова енхармонична система и, особено при свиренето на духови 
инструменти (като авлос), произвеждането на множество междинни и 
частични интервали и глисандирани тонове. Според Вебер4 строевете 
от духовите инструменти впоследствие са пренесени механично върху 
струнните и едва по-късно са рационализирани, докато се стигне до 
изграждане на гами. Ладовете имат локална диференциация със свое 
специфично звучене: дорийският е тържествен, но с мрачни мотиви, докато 
еолийският има топлота, динамика, сила и дори веселост; йонийският е 
нежен, но печален; лидийският – тъжен, често използван при надгробни 
оплаквания; фригийският – патетичен, достигащ до екстаз. Според Плутарх 
“миксолидийският лад е прочувствен и е пригоден за трагедията. Но 
Аристоксен твърди, че Сафо първа изобретила миксолидийския лад и от 
нея са се научили трагиците”.5 Това е доказателство не само за музикантските 
занимания на Сафо, но и за водещата роля на музикалността на езика в 
пеенето и връзката между звучене и смисъл на текста.

Античната хармония не позволявала построение на терци поради 
четвърттоновото разпределение. Затова първоначално акомпаниментът 
на музикален инструмент е следвал изцяло гласа на певеца – или в прост 
унисон, или октава под него – и така е обогатявал звученето на вокала с 
различен тембър, в зависимост от случая и от инструмента, и е придавал 
стабилност на гласа. Вероятно е имало и някакво малко въведение или 
къса партия между две строфи. Според Вебер и Уест акомпаниментът, 
доколкото изобщо бил различен от вокалното изпълнение, понякога се е 
основавал на разминаване. При висок тон на гласа инструментът изсвирва 
нисък и обратно. При дълъг вокал свиренето раздробява трайностите или 
съединява в един звук няколко кратки срички. Такъв съпровод би могъл да 
подчертава вокалното изпълнение, като изцяло се води и основава на него. 
Затова първоначално не можем да отделим напълно фигурата на поета от 
тези на певеца, музиканта и композитора, защото цялото изпълнение е 
било неделима цялост, чието начало е изграждането на поетичния текст, 
който естествено води след себе си мелодията и дори акомпанимента. Едва 
по-късно, когато се доразвива хармоничната теория и се търсят по-сложни 
ефекти в музиката, можем да кажем, че тя се отделя от поезията и двете 
могат да се изпълняват и възприемат отделно. В контекста на старогръцката 
музикална култура думата “композиция” не бива да се възприема само като 
музикална творба, представена с определена нотация, защото, въпреки 
че такава нотация е съществувала, все пак много композиции са били 

 4 M. Вебер, Рационални	и	социологически	основания	на	музиката, прев. А. Литман, София: 
Критика и Хуманизъм, 2000.
 5 Plut. De	Mus. 1136 D, 16.
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предавани по слух и възпроизвеждани от различни изпълнители, и то с 
индивидуални вариации. 

Сафо се свързва най-често с китарата и лирата, но Атеней пише6, че 
тя изобретила пектиса и магадиса7. Независимо дали наистина е открила 
тези инструменти и миксолидийския лад, самият факт, че й се приписват 
инвенции в областта на музиката, доказва, че тя е възприемана не само като 
поет, но и като музикант, и че тези две неща са едно цяло – това са даровете 
на музите, възпети в поезията на самата Сафо. 

Лирата и пектисът като струнни инструменти позволяват на изпълнителя 
едновременно да пее и свири и така не нарушават триединството слово 
– ритъм – хармония (или текст – мелодия – танц). Според Платон8 
изкуството да се свири правилно на китара, да се пее и да се стъпва, е 
, а негови богини са Музите. Аристотел9, изреждайки средствата, с 
които си служат различните изкуства, казва, че поезията си служи с ритъм, 
мелодия и размер. Това определя лирата или струнния инструмент като 
същински прилягащ на поезията, защото позволява единно изпълнение на 
произведението, осигурявайки по-добра интерпретация и спойка между 
отделните части, тъй като един и същи човек пее и свири. Така връзката 
на Сафо със струнните инструменти я представя като образец за поета 
музикант.

Дионисий Халикарнаски10 дава едно важно за проследяване на връзката 
текст – музика сведение за изпълнението на ударението. Според него 
мелодията на речта се измерва с т.нар. “интервал през пет” и разстоянието 
между най-високата и най-ниската част на мелодията може да е три тона 
и половина или пет степени (една квинта). Ограничението в тоновия 
обем важи предимно за правилата за ударението в разговорната реч и не 
винаги е валидно в музиката, и у Дионисий се споменава за употребата и 
на по-големи интервали. Разликата между този музикален език и песента 
се е състояла предимно в това, че тоновете не били издържани докрай и 
че в поетичния език можело да се избират интервали по-големи от една 
квинта. Това наподобява декламация, в съвременния смисъл на думата, 
с прекомерно засилена интонация, а музикалното звучене на поезията се 
явява като хипербола на ежедневната реч и това добавя към текста второ 
смислово ниво на внушение. 

Ако приемем интервала от една квинта за приблизителна основа на 
мелодичните вариации, това би позволило изпълнение от певци с малък 
диапазон, което в съчетание с неопределеността на мелодията поставя 
 6 Ath. Deipn.14. 665. е; 14. 635 e.
 7 Магадисът и пектисът са двадесетструнни инструменти, вероятно с лидийски произход, 
които позволявали съпровод в октави. На тях се свирело с две ръце. 
 8 Plat. Alc. 108 c-d.
 9 Arist. AP, I, 1447 b.
 10 Dion. Halic. De	compositione	verborum, 11, 73.
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сравнително ниски изисквания към музикалните възможности и гласовите 
данни на изпълнителя и позволява широкото разпространение на песента 
и пеенето в ритуалната и развлекателната сфера на живота.

Друг аспект от връзката между думите и музиката е употребата на 
мелодичен похват, за да се подчертае смисълът на конкретна дума или фраза. 
Може да се наблюдава отзвучаване на дума или фраза с подобно звучащи 
думи на кореспондиращо място в друга строфа, това изгражда връзка 
между двете музикални фрази, но знаем докъде е достигала експресията на 
подобен похват. Друг начин за емфаза е поставянето на значещата дума в 
ритмично обособена позиция с преувеличена дължина на сричките. Това 
се постига не просто с подбор на лексиката, а и с фонетични промени в 
някои думи.

Основната разлика между античната и съвременната система на 
стихосложение е, че старогръцкото ударение само по себе си не играе роля 
във формирането на метричния ритъм, тъй като то не се изразява нито 
с удължаване на гласната, нито с натъртване на такта и увеличаване на 
произносителния децибел. Метричната структура се основава единствено 
на квантитета на гласните. За градивна частица се използва мората, или, 
както е в случая с еолийската поезия, ритъмът се базира само на сричката, 
като ритмообразуващата опозиция остава дължина – краткост. В 
традиционната старогръцка вокална музика бинарната опозиция на дълги 
и кратки срички съвпада с тази на дълга и кратка нота. Както има замяна 
на една дълга с две кратки срички в метриката, така може дълга гласна да 
се раздели и изпълни в две кратки ноти. В противен случай всички двойки 
от кратки срички, които е допустимо да се заместват от една дълга сричка, 
би трябвало да се изпълняват на една и съща нота. Според Уест през V в. 
мелодийното разделяне на дългите срички на две ноти било често срещано 
явление. Имало и тройно деление на дългите срички на три нотни трайности 
с неравноделни варианти. Предполага се, че е възможно такова разделяне 
да е използвано още през VІІ–VІ в. Последната сричка на стиха може да е 
с четворно деление или удължена с едно празно време преди началото на 
следващия ред. Това цели открояването на музикално-смисловия финал и 
отговаря на каденцата в съвременната музика. Ако се изпълнява на един 
глас, той трябва да изпее последователно определени тонове от всеки от 
четирите основни акорда, като завърши на основния тон. В зависимост 
от последователността на редуване на акордите каденцата може да бъде 
пълна (заключителна) и да звучи завършено, или да е непълна – с очаквано 
продължение в следваща фраза. Вероятно заключителна каденца е имало в 
края на някои строфи, за да се създаде усещането за ясен финал. 
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Еолийският метър11 се основава на стъпката хориямб (– U U –)12, която 
се включва в по-големи единици – колони. В началото на стих или колон се 
явява т.нар. “еолийска база” – една или две срички анцепс (с неустановена 
дължина).

Типове еолийски размери:

Има три начина за разширяване на колона, за да се създаде нов стих:
1. Суфикс: U – U – подобно на диямб (сричка анцепс и амфимакър), или 

U – – отговарящо на бакхий.
2. Префикс: U – U – или – U – само амфимакър.
3. Вътрешно добавяне на произволен брой хориямби или дактили.
Така префикс амфимакър към хагесихорея дава сафически хендекасилабен 

стих – U – U – U U – U – – (като последната сричка също понякога се заменя 
с кратка). Когато стихът се повтори три пъти и се прибави един Адониев, се 
получава сафическата строфа. 

Класифицирайки типовете строфи, Уест определя затворения тип 
като характерен за йонийската и лесбоската солова лирика и за атинските 
народни песни. Тази строфа е малка – между два и шест лесно разграничими 
стиха, в по-голямата си част съставени от познати метрични единици като 
хориямб, йонийски диметър, гликоней и др. По няколко от стиховете 
могат да са еднакви метрически. Често срещани схеми са: ААВ, АВ, АВС, 
ААВС, АА, но не и АВВА, ААВВ или АВСА. Вариант В често е по-къса или 
удължена разновидност на А. Типични примери са елегическият дистихон, 
Алкеевата и Сафическата строфа. 

Според Бургхард13 повторението на мелодията в народните песни 
е основата за възникването на строфичния строеж в лириката, като 
стиховете с еднаква ритмична структура в строфата са били с една и съща, 
или поне много подобна, мелодия. Мелодичната линия между стиховете 
вътре в строфата би имала такъв интонационен край преди паузата на 
стиходела, който да предположи идването на следващия стих – т.е. всеки 
от стиховете, който не е последен, трябва да завършва на нестабилен или 

 11 W. S. Annis, Introduction	to	Greek	Meter, http://www.aoidoi.org/articles/meter/intro.pdf , 2006.
 12 Дългите срички се означават с “– “, а кратките с “U”. – Бел. ред.
 13 Я. Бургхард, Културистория	на	Гърция, прев. В. Свинтила, София: Клио, 1998.
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Име	 База	 хориямб	 Остатък
Гликоней	 U	U	 –	U	U	–	 U	–
Ферекратей	 U	U	 –	U	U	–	 –
Телесилов	 U		 –	U	U	–	 U	–
Рейзианов	U		 –	U	U	–	 –
Хипонактов	 U	U	 –	U	U	–	 U	–	–	
Хагесихорей	 U	 –	U	U	–	 U	–	–
Аристофанов	 	 –	U	U	–	 U	–	–
Додрант	 	 –	U	U	–	 U	–
Адониев	 –	U	U	–	 –
Пентемимерес	 U	–	U	–	–		



слабо повишаващ се тон, на непълна каденца или частично понижение, за 
да предположи появата на следващия и да не остави съмнения у слушателя, 
че фразата е недовършена. При последния стих мелодията би трябвало да 
се върне на основния или на друг устойчив тон, за да покаже ясно финала 
– пълна каденца или цялостно понижение. 

Сафическата строфа е като куплет от песен – завършена мелодична 
цялост с вътрешна кулминация и ясно изразен финал в последния по-кратък 
стих. Четвъртата сричка анцепс придава вариативност – ако е дълга, има 
натрупване от три последователни дълги срички, следвани за равновесие 
от две кратки, което може да доведе до по-лирично или тържествено 
звучене, или да издава вътрешно напрежение. Натрупването на еднакви по 
дължина гласни има музикален ефект, при все че те могат да се раздробяват 
на нотни трайности или да се обединяват: това разграничава поетичната от 
ежедневната реч. 

Дионисий Халикарнаски описва тип ораторски стил – по-скоро 
елегантен, отколкото величествен -  като посочва за негови представители 
в поезията Сафо и Анакреон: “В търсене на благозвучие и мелодичност, 
от думите винаги се предпочитат най-ласкавите и нежните, които 
предизвикват наслада. След това не се подреждат, както се случи..., а се 
преценява кои части до кои да се поставят, за да се получи по-музикално..., 
като се внимава по каква избрана метрична схема това ще се осъществи 
най-добре...”14.

Изисква се огромен талант, за да се създаде поетична творба, която да 
държи сметка в пълна степен и навсякъде и за ритъма, и за мелодията, 
и за смисъла, и за стилистиката, така че да се постигне максималната 
възможност за експресия чрез всички тези похвати, приложени 
върху цялата творба. Наистина виждаме този стил засвидетелстван в 
творчеството на Сафо: добре изградени ритмически и музикално стихове 
или колони, изразителни фигури, кореспондиращи със смисъла. И все пак 
е невъзможно да се постигне идеална хармония между всички елементи 
на изразност на стиха, тъй като езикът има своите възможности, но и 
своите ограничения, и един прекалено семантично натоварен текст би бил 
практически невъзприемаем. 

Сега предлагаме анализ на няколко фрагмента на Сафо с оглед на 
метрическата структура, езиковата и съдържателната страна на текста, за 
да илюстрираме принципите които осъществяват преплитането на текст и 
музика в ранната гръцка лирика.

 14 Dion.Hal. Dem. 40.
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МъкиТе нА ЛюбовТА

Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν15

– U – – – UU – U – U
ἔμμεν’ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι
– U – – – UU – U – –
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-
– U – – – UU – U – –
σας ὐπακούει
– UU – –
На	боговете	равен	ми	се	струва
оня,	който	до	тебе	приседнал
те	слуша	тъй	сладко	да	говориш
и	да	се	смееш	нежно-шеговита.

καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ’ ἦ μὰν
– U – – – UU – U – –
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν,
– U– – – UU – U– U
ὠς γὰρ ἔς σ’ ἴδω βρόχε’ ὤς με φώναι-
– U – – – UU – U – –
σ’ οὐδ’ ἒν ἔτ’ εἴκει,
– UU – –
Но	аз,	щом	отдалече	те	съгледам,
в	уплаха	–	бледна	–	изведнъж	изтръпвам.
Сърцето	трепва	във	гърдите,
гласът	ми	става	сух	и	сякаш	спира.

По външни белези строфите могат да се обединят две по две, макар че 
линията на смисъла не прекъсва никъде във фрагмента. В първите две 
без изключение е използвана дълга четвърта сричка; и двете започват със 
съгласна в първия стих; между третия и четвъртия стих има сричкови 
анжамбмани, при това с етимологически и метрически еднаква фигура 
– φωνεί-(σας) и φώναι-(σ’) – така се постига идентичен завършек на 
последния колон на двете строфи – Адоният започва със  и завършва и 
в двата случая на . φωνείσας и φώναισ’ изграждат не само мелодически, 
но и смислово сходни акценти в текста и си кореспондират с обратен 
знак – в единия случай става дума за гласа на обичаната, в другия – за 
този на обичащата. Двете строфи са симетрични, но противопоставящи 
се, въпреки че смислово първата прехожда във втората с подобие на 

 15 Sappho, Fragm. 31, Poetarum	Lesbiorum	fragmenta, eds. E. Lobel / D.L. Page, Oxford: Clarendon 
Press, 1955.

 74

к
ал

ин
а 

Б
ос

ев
а 

 П
ое

зи
я 

и 
м

уз
ик

а 
в 

т
во

рч
ес

т
во

т
о 

на
 С

аф
о



строфичен анжамбман. Описаното чувство, макар и менящо се в хода на 
речта, никъде не прекъсва – строфите прехождат една в друга, предполагат 
се една друга и е възможно, противно на очакванията, да не са завършвали 
с пълно понижение.

Трети стих от първа строфа, чийто втори колон преди анжамбмана 
завършва с остро ударение, е пример за висок финал – вероятно 
кулминацията е постигната на последната сричка и следващият Адоний, 
възприет като един колон, веднага минава в понижение. 

ἀλλ’ ἄκαν μὲν γλῶσσα †ἔαγε λέπτον
– U – – – UU– U – U
δ’ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν,
– U – – – UU – U – U
ὀππάτεσσι δ’ οὐδ’ ἒν ὄρημμ’, ἐπιρρόμ-
– U – U – UU – U – U
βεισι δ’ ἄκουαι,
– UU – –
Езикът	ми	засъхва	–	нежен	пламък
под	кожата	ми	тънко	запълзява.
Очите	ми	покрива	нежен	мрак,
бучение	в	ушите	си	усещам.

16

– U – – – UU – U – U
παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας
– U – – – UU – U – –
ἔμμι, τεθνάκην δ’ ὀλίγω ‘πιδεύης
– U – – – UU – U – U
φαίνομ’ ἔμ’ αὔται
– UU – –
Студена	пот	челото	оросява,
нозете	ми	се	подкосяват,	ставам
по-бледна	от	изсъхнала	трева,
свяст	ми	се	вие,	сякаш	че	умирам.17

Вторите две строфи не са толкова свързани, макар и също формално 
паралелни. Започват с гласна. В първия стих на третата строфа и във втория 
 16 В ползваното за фрагмента издание стихът е с нарушена метрична схема, затова го цити-
раме (с правилна схема) по друго издание: Lyra	Graeca, vol. 1, ed. and transl. J. M. Edmonds, 
Cambridge: Harvard University Press, 1952.
 17 Прев. Б. Георгиев, Старогръцка	лирика, съст. Д. Николова, Пловдив: Летера, 2001, 48. За 
следващите фрагменти, ако не е посочен друг преводач, преводът е на авторката на статията 
(К. Б.).
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стих на четвъртата има кореспондиращ асонанс на три последователни α 
(и дифтонг αι), и то подредени в стъпка амфимакър. И в тези две строфи 
има дълга гласна в четвъртата сричка. В третия стих, четвърта строфа има 
кратка четвърта гласна, но това, както и сричковият анжамбман в трета 
строфа, за разлика от същите явления в първите две строфи, тук може по-
скоро да се тълкува като компромис в полза на смисъла, отколкото като 
стилистичен похват.

Във втори ред на трета строфа има две извити ударения едно до друго без 
сричка помежду им. Това е особена интонационна група, която може би е била 
изпълнявана като украшение – с по-голямо и неравноделно раздробяване 
на нотните трайности в дългите срички. Този ритмико-мелодичен акцент 
може би подготвя смислово или илюстрира “запълзяването на нежния 
огън”, наподобявайки потръпване на тялото. 

Двата последни стиха на ІІІ и ІV строфа завършват с  дифтонги, което 
отново изгражда сходен финал – най-малкото по тембър на гласната. 
Описанието на чувството не е забулено в метафори, а е дори картинно 
анатомично и съчетанието на изпълнение и смисъл вероятно е било 
поразително. 

МоЛбА къМ АфроДиТА

ἀλλ]ὰ τυίδ’ ἔλ[θ’, αἴ ποτα κἀτέρωτα18

– U – – – U U – U – U
τὰ]ς ἔμας αὔ[δας ἀίοισα πήλοι 
 – U – – – UU– U – U
ἔκ]λυες, πάτρο[ς δὲ δόμον λίποισα 
– U – – – U U – U – U
[]χ]ρύσιον ἦλθ[ες 
 – UU – U
Ела	и	както	някога,	Богиньо,
подаваше	ухо	на	моя	глас
и	щом	ме	чуваше	–	напускаше	веднага
чертога	златен	на	баща	си.

Ще разгледаме само една строфа от текста на химна. Тук се наблюдава 
натрупване на ударения в четири последователни срички. Има само една 
свободна дълга сричка в началото на стиха, в която тонът да започне да 
се покачва към първото ударение, което е тежко. То запазва височината 
и естествено извежда до следващото, което въпреки елизията е останало 
остро на последна сричка. Трите последователни остри ударения на дълги 
срички са трудни за тълкуване. Може да се предположи, че без спад на гласа 

 18 Fragm. 1, Poetarum	Lesbiorum	fragmenta, eds. E. Lobel / D.L. Page.
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между ударенията тонът ще се изкачи до най-високата си точка, плавно 
или скокообразно, за да се усетят отделните ударения като интонационни 
акценти. Тази фигура несъмнено е имала силна експресия, тъй като трите 
дълги срички не само звучат тържествено, но позволяват и вътрешно 
фразиране в рамките на всяка гласна, а непрекъснатото повишение до 
кулминацията подчертава смисъла – същинското призоваване на богинята, 
която да дойде на земята и да се вслуша в молбата. Цялата строфа звучи 
тържествено с четвъртата дълга сричка, която практически образува 
молос19 в първия колон и на трите стиха. При опит да изпеем (дори на един 
тон) тази ритмична схема, ще установим, че след леко начало от дълга и 
кратка сричка, гласът набира сила и широчина в продължение на трите 
дълги срички, а двете следващи ги кратки наподобяват отскок, който 
олекотява фразата и тя завършва леко с редуването на дълга с кратка. 

оТ сАрДи

20

– U– U U – U U – U –

 – U – U U – U –

 – U – U U – U – U – –
Тогава	чистата	роса	блести
и	розите	затворени	ухаят,
и	кичестите	цветове	в	полето.


 – U – U – – U U – U –

 –– – U U – U –

 – – – U U – U – U – –
Но	след	като	тъй	много	скита	тя,
си	спомня	пак	за	милата	Атида,
сърцето	й	в	желание	потръпва.21

Тази строфа е характерна с огледалната си структура. Състои се от три 
гликонея, първият с префикс амфимакър, третият със суфикс бакхий, 

 19 Стъпка от три последователни дълги срички. Употребата на термина тук е условна, тъй 
като трите срички не принадлежат към една стъпка: състоят се от края на суфикса заедно с 
единичната сричка анцепс и първата сричка на хориямба. 
 20 Fragm. 96, Poetarum	Lesbiorum	fragmenta, eds. E. Lobel / D.L. Page.
 21 Прев. Б. Георгиев, Старогръцка	лирика, съст. Д. Николова, 56-57.
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който е подходящ за финал на строфа, защото върху двете дълги гласни, 
изпети на четири тона, може да се изпълни заключителна каденца. Така се 
получава разчупено звучене, но при редуване на няколко строфи се запазва 
симетрията: 

|| – U – | U U – U U – U – | U U – U U – U – | U U – U U – U – | U – –||
Амфимакърът е въведение, а бакхият е финал – с две дълги срички, 

достатъчни за понижаване на тона. Между всеки две строфи връзката е 
U – –|| – U – . Шестте срички анцепс, по две в стих, правят строфата 
вариативна – от редуване на групи от по две кратки гласни до четири 
последователни дълги. 

В третия стих на последната строфа има интонационна група от 
извито ударение, следвано от остро, вероятно и тук се е изпълнявала като 
украшение – разложено или с извивки, като потръпването на сърцето. При 
изпълнението на начало на стих с молос, при втория колон се получава 
нещо като музикален синкоп, дори ако не се направи пауза, размерът 
изненадва гласа, движението му трябва да бъде препънато, за да не удължи 
единичната кратка сричка, а да легне на следващата дълга. 

Съдържанието на текста (от който са цитирани три от шестте строфи) 
и самό по себе си е много лирично и благозвучно. Описаната картина в 
началото е спокойна, красива и нежна, а в съчетание с гъвкавата ритмична 
структура и плавната мелодия е била още по-изразителна. Забързвания 
и забавяния на ритъма, цезури, редуване на различни ударения, гъвкави 
интонационни дъги – стихотворението изобилства от музикални 
техники и същевременно има красив и изчистен стил. Срещат се образи и 
метафори, характерни за Сафо – луната, звездите, цветята – картината на 
процъфтяващата природа, като метафора на младото момиче. Метафорите 
у Сафо са по-изразителни, отколкото в епическия език. В тази лирика се 
развива описанието и пресъздаването на емоцията най-вече на любовното 
чувство, което сякаш е женската тема. 

фрАГМенТ 58

22

– – U U – – UU – – U U – U – U

– – U U – – U U– – U U – U – –
Деца,	 устремете	 се	 ревностно	 към	 красивите	 дарове	 на	 теменуго-

препасаните	музи	и	към	жадната	за	песни	яснозвънка	лира.

Строфа от два еднакви стиха: хагесихорей, разширен с два хориямба. 
Синтактичната връзка в двойките стихове дава основание да се групират 

 22 Fragm. 58, ed. M. L.West, Times	Literary	Supplement, 5334 (June 24, 2005).

 7�

к
ал

ин
а 

Б
ос

ев
а 

 П
ое

зи
я 

и 
м

уз
ик

а 
в 

т
во

рч
ес

т
во

т
о 

на
 С

аф
о



в строфи по два, тук цитирамe само първата строфа за илюстрация на 
размера. Редуването на две дълги с две кратки срички с опростен финал 
е много ритмично, напевно и напомня народна песен. Би трябвало всяка 
строфа да завърши с пълна каденца, първите две имат по една неударена 
дълга гласна за понижаването на гласа, а третата – неударени дълга и кратка 
гласна. При преходите между строфите също няма ударения на последна 
сричка, което предполага непълно понижение, заради синтактичната и 
вътрестрофичната връзка, но не и висок край.

фрАГМенТ 12

...23

 U U – U– –

– U – U – U U – U– –
Сега	да	очаровам
приятелките	си	–
ще	пея	тия	песни
с	хубав	глас.

Този фрагмент, макар и само стих и половина, е също хагесихорей, 
префигиран с амфимакър. От първия стих е запазен вторият колон, 
симетрично разпределен по отношение на ударението – негов център е 
извитото ударение, което от двете страни е отделено с по една кратка сричка 
от двете остри. Така  е еквивалентно на : имат сходна интонационна 
дъга, първата върху две срички и е по-висока, втората върху една сричка, 
но вероятно по-ниска, тъй като отиваме към края на стиха. След това има 
неударена сричка, върху която тонът да се повиши до последното остро 
ударение, по-ниско от първото и на неударената последна дълга да се върне 
на основния тон.

Получава се вълнообразна понижителна мелодична линия, вливаща се 
в следващия стих. Преходът от единия в другия стих с асонанс на четири 
близки  дифтонга – два в края на първия стих и два в началото на втория 
– придава весело и безгрижно звучене, поражда слухова асоциация за смях, 
като се редуват повишаващ се при ударение и понижаващ се мелодично 
дифтонг.

 23 Fragm. 12, Lyra	Graeca, ed. and transl. J. M. Edmonds.
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фрАГМенТ 111

δέδυκε μὲν ἀ σελάννα24

U – U U– U– –
καὶ Πληΐαδες, μέσαι δὲ
– – U U – U – U
νύκτες, παρὰ δ’ ἔρχετ’ ὤρα,
– – U U – U – –
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.
U – U U – U – –
Залезе	месецът,
Залязоха	Плеядите,
Настъпи	полунощ,
Минават	часовете,
А	аз	самотна	бдя.25

Тук размерът е неразширен хегасихорей – в творчеството на Сафо той 
често се използва за градивна частица на стиха или строфата, с двете си 
кратки срички в края на първия колон може да има и меланхолично, и 
шеговито звучене. 

Лесно се осъществява интонационно висока връзка между тези къси 
стихове – анжамбанът извежда мелодията до тежкото ударение на последна 
сричка в края на втория стих, което прехожда в острото ударение на първата 
сричка в началото на третия. Натрупването на дълги гласни в третия 
стих подчертава бавния среднощен ход на часовете, създава чувството 
за тягостно напрежение и може би напразно очакване. В следващия стих 
мелодията постига екстремума си в μόνα, форма, повишена допълнително 
от предхождащото я тежко ударение, това е и смисловата кулминация на 
текста, която определя меланхоличното звучене. 

свАТбАТА нА АнДроМАХА 

]]26

– – – U U – U U – U U – U U
]]
– U – U U – U U – U U – U U
]]
U– – U U – U U – U U – U U
]

 24 Fragm. 111, пак там.
 25 Прев. Ст. Гечев, Старогръцка	лирика, съст. Д. Николова, 46.
 26 Fragm. 66, Lyra	Graeca, ed. and transl. J. M. Edmonds.
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– – – UU– U U – U U – U–
]
– – – U U – U U– U U – U U
]]]
– – – UU – U U – U U– U –

– – – U U– UU – U U – UU

– – – U U – U U – U U – U –

 – – – U U – U U –U U – UU

U – U U– U U – U U – U U
]
– – – U U – U U – UU– U – 
...сладко	 звучащата	 флейта	 и	 лира	 се	 смесиха	 с	 шума	 от	 гръмките	

възгласи,	 а	 девойките	 пееха	 свещена	 песен,	 прекрасното	 ехо	 се	 извиси	 до	
небето,	олимпийците	се	засмяха.	Навсякъде	по	пътищата	беше	празник,	
защото	се	 смесваха	кратери	и	фиали,	а	на	олтарите	смирна	и	канела	и	
тамян	се	заизвиваха	нависоко.	Всички	възрастни	жени	и	всички	мъже	запяха	
с	 цяло	 гърло	 прекрасна	 висока	 песен,	 призовавайки	 далекострелния	 бог,	
изкусно	владеещ	лирата,	и	химн	за	богоподобните	Хектор	и	Андромаха.

Размерът може да бъде определен като четиристъпен дактил, префигиран 
с еолийска база. Изборът на стих, основаващ се на дактила, напомня 
звученето на хекзаметъра, без да го преповтаря – така едновременно 
отпраща към епоса и се разграничава от него. В повечето стихове първите 
две срички са оставени дълги, което придава тържественост на началото с 
трите последователни дължини.

Многообразието на размери в лириката се обуславя както от търсенето на 
различно звучене, така и от появата на все повече теми. Връзката между размера 
и жанра или темата започва да става толкова силна, че някои размери стават 
представителни за даден жанр или тематика. Звученето – мелодията и ритъмът 
– често са определящи за смисъла на творбата и тя не би могла да ги замени, 
без да се получи стилистично несъответствие: няма да срещнем трагедия в 
гликонеи, защото това би било отклонение от една вече изградила се норма.

Този епиталамий има генерализирано съдържание заради епическите 
герои и е показателен за сватбения ритуал като цяло – шествието, 
изпълнението на девически хор, празненствата, които включвали безкръвни 
жертви и изпълненията на женски и мъжки хорове за прослава на Аполон 
и младоженците. Употребата на епитета на Аполон (“който свири 
добре на лира”) затваря кръга: богът на музиката е честван чрез нея. 
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фрАГМенТ 11

Οἶον τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρωι ἐπ’ ὔσδωι,27

 – – – U U – U U – U U – U U – –
ἄκρον ἐπ’ ἀκροτάτωι, λελάθοντο δὲ μαλοδρόπηες, 
– U U – U U – U U – U U – U U –U 
οὐ μὰν ἐκλελάθοντ’, ἀλλ’ οὐκ ἐδύναντ’ ἐπίκεσθαι 
 – – – U U – – – U U – U U – – 
Както	сладката	ябълка	узрява	червена	на	високото	дърво,
На	най-високата	вършина,	забравена	от	ябълкоберачите	–	
Какво	ти	забравена?	–	не	са	могли	да	я	стигнат.28

Фрагментът е в хекзаметър, по смисъл спада към епиталамиите. Тонът е 
закачлив и метафоризираният закъснял брак не се приема като негативно 
събитие. Поетичната дума γλυκύμαλον с двете си λ и υ има много меко звучене. 
Тройната етимологична фигура ἄκρωι… ἄκρον… ἀκροτάτωι, освен че създава 
специфична острозвучаща алитерация на групата съгласни κρ, има и вътрешна 
градация, с всяка следваща дума се увеличава височината – буквално (на тона) 
и преносно (на ябълката), което е похват характерен и за фолклора. Вторият 
стих е сравнително динамичен, без замени, с повече кратки срички, в третия 
темпото се забавя, а мелодията става по-плавна – има повече дълги срички и 
ударенията са през по-голямо разстояние. Започва с издигащ се първи колон, 
заради комбинацията от тежко и остро ударение и на ἐκλελάθοντ’ достига 
кулминацията си, подчертавайки шеговития обрат в смисъла, че берачът не е 
пропуснал да достигне ябълката, а, напротив, не е успял.

Всяко едно стихотворение, независимо от своето смислово внушение, 
може да бъде произнесено с определена интонация, която може да 
промени смисъла на текста – и най-изящната поема, рецитирана иронично 
или бездушно, ще звучи глуповато, а недотам изкусната може да порази 
с експресията на изпълнението си. Интензитетът на гласа, силата на 
ударението или, в случая със старогръцкия език, величината на използваните 
интервали и размерът са все неща, които се подчиняват на езиковите 
закономерности, но са индивидуални. В съвременната вокална музика 
широко използван похват е фразирането, когато прозодията на текста се 
налага върху мелодията и така се подчертава смисълът чрез надграждане 
на нормалния декламативен тон с музика. В един квантитативен език с 
музикално ударение, където самата музика е продиктувана от ритъма 
и мелодията на езика, всеки музикален похват единствено подчертава 
изразителността, без да се отдалечава от смисъла. 

 27 Fragm. 11, Poetarum	Lesbiorum	fragmenta, eds. E. Lobel / D.L. Page.
 28 Прев. Ал Балабанов, Старогръцка	лирика, съст. Д. Николова, 58.
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Ние никога няма да чуем в поезията на Сафо всички нюанси на 
индивидуалното изпълнение, фразировката и съпровода. Хипотетичната 
възстановка, която може да се направи на базата на езиковите принципи, 
има за цел не толкова да разкрие истинското звучене и да ни изведе до 
поезията в пълния й блясък, а по-скоро да докаже, че изпълнението на тези 
стихове е било много по-внушително, отколкото уловената сянка в записа 
им. Когато езикът и изпълнителят са съжителствали в една реалност, 
мелодията е следвала не само ударенията, но и темперамента на автора, 
била е част от неговия чар, колорит и душа. И ако старогръцката лирика не 
е в такава степен лична, емоционална и съзерцателна като съвременната, 
това може би се дължи на факта, че експресията й е била до голяма степен 
външна. Не е реалистично да се говори за лирика сама по себе си като текст, 
без да се вземе под внимание нейният контекст, не само като аудитория 
или религиозно-празнична норма, а и като изпълнение. Поезията на Сафо 
може да се нарече завладяваща със смислово-музикалната си експресия и 
не толкова лична и емоционална сама за себе си, колкото универсална за 
кръга на изпълнението си. Никога не бихме могли да отделим музиката от 
текста, защото те са били интегрална цялост, тези два елемента на смисъл и 
външен облик са отпращали непрекъснато един към друг и дълго изобщо 
не са съществували отделно.

�3

алт
ера А

кадем
ика I / 2 / 2007  М

У
З

и
к

А
 и

 В
Р

Е
М

Е



Kалина Захова

За популярната музика 
в епохата на нейната 
техническа възпроизводимост
(Бенямин и Адорно)

Tекстът разглежда някои аспекти на Франкфуртското наследство в академичното и 
общото отношение към “масовата култура”. Критическият фокус е формиран от два 
текста с изключително влияние върху културните изследвания. 
“Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводи-
мост” (1935) на Валтер Бенямин е видяно като поддържащо крайни опозиции, които 
изключват множество междинни аспекти. Противопоставяйки култовата стойност 
на изложителната стойност, аурата на творбата на липсата на аура в репродуцирана-
та творба, личността на масите, Бенямин изключва тези проблеми, които не пасват 
на полярния модел.
“За популярната музика” (1941) на Теодор Адорно е важен за изследванията на попу-
лярната музика, но въпреки релевантните си пунктове има и слаби страни. Такава е 
например склонността на Адорно към крайна унификация. Текстът изследва крити-
чески тази склонност на три нива: 1) производство, творчество, интенция; 
2) продукт, творба, значение; 3) рецепция, реакции, резултат. 

1. франкфуртското наследство

Що се отнася до академичната (и далеч не само) рецепция на популярната 
музика, едва ли има по-дълготрайно и дълбоко вкоренено наследство от 
идейния принос на представителите на Франкфуртската школа. Тази “щампа” 
може да се проследи на различни нива: от нивото на устойчивите понятия, 
родени в тяхната реторика, през конкретните идеи, оцелели и модифицирани 
през годините, до нивото на общите нагласи спрямо “популярната култура”. 
Влиянията, разбира се, далеч надхвърлят (нео-)марксистката парадигма; 
те присъстват отразени, и дори парадоксално препотвърдени, даже в най-
яростните тясно специализирани или по-общокултурологични полемики.
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Може да се каже, че “масовата култура” до голяма степен дължи своя 
подчертано негативен имидж на франкфуртци. Програмни съчинения в тази 
насока са известните “Едноизмерният човек” (1964) на Херберт Маркузе и 
преди всичко “Диалектика на Просвещението” (1947) на Макс Хоркхаймер и 
Теодор Адорно. Макар в някакъв смисъл обусловени от тясно историческия 
си контекст тези текстове (както и редица други) успяват да заклеймят т.нар. 
културна	 индустрия до образ, който неусетно с годините ще се превърне 
в устойчив и широко разпространен предразсъдък спрямо всяка форма на 
съвременно популярно изкуство.

Да припомним, културната	индустрия	за Хоркхаймер и Адорно е масова	
измама, в която изкуството е превърнато в бизнес, произвеждащ стандартни	
стоки1. Този сложен апарат се контролира от капиталистическия монопол, 
под който “цялата масова култура е идентична”2. В по-късния си текст 
“Културната индустрия преразгледана” (1967) Адорно дефинира действието 
на културната индустрия така:

Културната индустрия слива старото и познатото в ново качество. Във всичките й 
подразделения продукти, които се изработват за консумация от масите и които до 
голяма степен определят естеството на тази консумация, се произвеждат повече или 
по-малко според план.3

Така културната индустрия се вижда като мощен механизъм, с помощта 
на който се осъществява “властта над обществото от страна на най-силните”4. 
Стандартизацията и серийното	 производство, твърдят авторите, се 
обяснява официално с еднакви потребности, но всъщност истината е, че: 

Колкото по-силни стават позициите на културната индустрия, толкова по-събирателно 
може да се отнася тя с потребностите на потребителите, да ги произвежда, управлява, 
дисциплинира, дори да ограничи самото забавление...5 

Проблемът за изкуствените	потребности, освен че отвежда директно към 
Маркузе, е и, разбира се, общо място за Франкфуртската школа, която “вижда 
културната индустрия като осигуряваща създаването и задоволяването на 

 1 M. Хоркхаймер, Т. В. Адорно, Диалектика	на	Просвещението.	Философски	фрагменти, 
прев. Ст. Йотов, София: ГАЛ-ИКО, 1999, 152.
 2 Пак там, 152.
 3 T. W. Adorno, “Culture Industry Reconsidered”, New	German	Critique, 6 (Autumn, 1975), 12.
 4 Хорхаймер, Адорно, Диалектика, 152.
 5 Пак там, 179-180.
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култура)”.



изкуствени потребности и потискането на истинските потребности”6. Tози 
властови механизъм е вездесъщ; на практика за франкфуртци всичко се 
явява моделирано по калъп и наложено от горе, до степен, до която “[ц]елият 
свят преминава през филтъра на културната индустрия”7.

В основата на всички големи промени в изкуството, които Хоркхаймер 
и Адорно регистрират, стоят, разбира се, икономически процеси и 
интереси. Превръщането на “изискването за икономическо реализиране 
на изкуството”8 в тотално например довежда до възхода на разменната	
стойност (“[в]сичко има стойност само тогава, когато може да се замени, 
а не доколкото самото то е нещо”9) и до превръщането на консуматора в 
“идеология на развлекателната индустрия”10.

Същевременно културните промени имат и своите технологични корени. 
На резултатите от множественото тиражиране на произведенията обръщат 
внимание както Хоркхаймер и Адорно в горчивината си по отношение на 
функцията на радиото, така и Маркузе в съжалението си по дифузията на 
“високата култура” и следващата от нея десублимация, и, разбира се, Бенямин 
в носталгията си по аурата на уникалното произведение.11

Тук ще се занимаем по-детайлно с два текста, избрани предвид важността 
им за призмите, през които и до днес се гледа на популярната култура, и в 
частност предвид релевантността/нерелевантността на идеите им спрямо 
изследванията на популярната музика. И двата текста: “Художественото 
произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост” (1935) 
на Валтер Бенямин и “За популярната музика” (1941) на Теодор Адорно – са 
обградени с впечатляващ корпус от посветени им метатекстове, а подобна 
повишена интерпретативност (или дори понякога “свръхинтерпретация”) 
неизбежно заразява с известно интерпретаторско обезсърчаване относно 
възможността да се добави нещо ново, или още по-важно, нещо съществено. 
Въпреки това рискът си струва; в някакъв смисъл той е даже задължителен 
– ако почти всяко изследване на популярната музика носи франкфуртското 
наследство, то очевидно приносите и критиките на последното не бива да се 
приемат наготово, а следва да се потърсят със собствени усилия.

 6 D. Strinati, An	Introduction	To	Theories	of	Popular	Culture. Second Edition. London and New 
York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2004, 54.
 7 Хоркхаймер, Адорно, Диалектика, 158.
 8 Пак там, 196.
 9 Пак там, 197.
 10 Пак там, 196.
 11 За кратък обзор по този въпрос вж. D. Laing, The	Marxist	Theory	of	Art. Sussex: Harvester 
Press, 1978, 106-111.
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2. капанът на опозициите (Валтер Бенямин. Художественото	
произведение	в	епохата	на	неговата	техническа	възпроизводимост)

Безспорна е важността на есето на Бенямин “Художественото	произведение	
в	епохата	на	неговата	техническа	възпроизводимост”12, както в конкретиката 
на Германия от 30-те, така и за по-нататъшните дебати, трасиращи и 
тревожещи културните изследвания десетилетия напред. Тази важност остава 
ненакърнена дори от изключително съществения факт, че техниката, която 
Бенямин поставя в центъра на своите изводи, за 70-те години от написването 
на есето му е дотолкова променена, че изисква радикално преосмисляне 
на академичната и естетическата ситуация (срв. например изводите на Дж. 
Хилис Милър относно “епохата на дигиталното възпроизводство” в книгата 
му Illustration13). При все това в основата на текста на Бенямин има скелет 
от идеи, които заслужават критическо внимание не само във, но и извън 
контекста на времето си. Настоящият кратък коментар ще се занимае с три от 
основните опозиции, фундиращи есето: 

◆ култова стойност – изложителна стойност
◆ аура на творбата – липса на аура в репродуцираната творба
◆ личност в традицията – загуба на личността, маси

От пръв поглед е очевидно, че тези три опозиции са взаимосвързани в 
концепцията на Бенямин и могат да бъдат подведени под общата опозиция 
старо	–	ново, като дясната страна на двойките изразява промените, настъпили 
в резултат на наложилата се техническа възпроизводимост на художественото 
произведение. Тук ще се опитаме да проблематизираме еднопосочността 
на това движение, като потърсим следите и преобразованията на старото 
спрямо новия му контекст14. С други думи, акцентирайки върху лявата 
страна на опозициите, настоящият текст пита: Какво се случва с култоватата 
стойност, аурата и личността след промените, за които говори Бенямин, а 
по-нататък и след самия Бенямин?

Култовата	 стойност на художественото произведение, твърди 
Бенямин, се основава на ритуала, докато изложителната	 му	 стойност 
– на политиката. Новите условия на “излагане” на творбата, от една страна, 
скъсяват дистанцията до нея, поставят я на показ, а от друга, променят 
социалната й функция. Пещерната рисунка от каменната ера например 
е предназначена да бъде магически инструмент за духовете; в ритуала 

 12 В. Бенямин, “Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроиз-
водимост”,  прев. Св. Маринова, Озарения, София: Критика и хуманизъм, 2000.
 13 J. Hillis Miller. Illustration. London: Reaktion Books, 1992.
 14 Все пак гореспоменатите най-нови промени и дигитализацията на културата тук по необ-
ходимост няма да бъдат разгледани.
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тя намира своята “самобитна и първична потребителска стойност”, т.е. 
своята автентичност. Именно от това “паразитно съществуване в ритуала” 
техническата възпроизводимост успява да освободи художественото 
произведение, настоява Бенямин; в новата ситуация “абсолютната тежест”, 
поставяна върху култовата стойност, отстъпва място на “абсолютната 
тежест” на изложителната стойност. Крайната полюсност на тази опозиция 
Бенямин успява да удържи чрез един доста огрубен исторически поглед, 
който внимателно подбира доказателствата си и изкусно отбягва явленията, 
непобиращи се в двата полюса. Култовата стойност е илюстрирана с 
примери от първобитното изкуство, средновековната религиозна култура 
и, като последно хранилище, портретната фотография, а изложителната 
стойност – най-вече със съвременната му фотография и кино. Спрямо 
абстрактизираната горчивина на автор като Адорно, да кажем, подобна 
диахрония се отличава със своята конкретност и детайлност. Но неслучайно 
именно Адорно е първият критик на Бенямин – вероятно смущаваща и тогава, 
и днес е не толкова историческата обосновка на Бенямин, колкото нейната 
пределна опростеност и избирателност (с което твърдение тук в никакъв 
случай не се дава предимство на съдещата абстрактност на Адорно). С други 
думи, твърде удобните примери, привлечени от Бенямин, му позволяват да 
постави в опозиция два аспекта, които от една друга перспектива се явяват 
сдвоени и взаимообуславящи се. Синхронният поглед спрямо една творба, 
едно явление или едно изкуство от ерата на техническото възпроизводство 
без усилие снема опозицията – при все близостта си и изложеността си на 
показ, произведението не е “еманципирано” окончателно нито от ритуала, 
нито от култа – парадокс на масовата култура, който диахронията на Бенямин 
не успява да отчете. Впрочем в бележка под линия той все пак маркира 
култовия импулс на колекционера и близостта му с фетишиста, но без да 
отива по-далеч в тази посока15. 

Като цяло оспорима (и оспорвана) е и подмяната на полюса на ритуалната 
функция с полюса на политическата функция; подмяна, която в плана на 
рецепцията за Бенямин се изразява в преход от пасивно съзерцание към 
обезпокоен политически прочит. И макар че Беняминовият оптимизъм и 
доверие в масите са далеч по-удобни и приятни от елитизма и разочарованието 
на Адорно, нагласите и на двамата са твърде едностранчиви и непълни16. 
Настоящият текст настоява за една междинна нагласа: масовата култура (без 
пейоративност на определението “масова”) не е нито само активна рецептивна 
ангажираност, нито само пасивно консуматорство – нейната специфика се 
 15 Самият Бенямин впрочем е бил страстен колекционер на книги; дотолкова, че принужде-
нието да остави книгите си в Париж при бягството си от нацистите през 1940 г. понякога се 
привежда като допълнителен мотив за самоубийството му. Вж. Hillis Miller, Illustration, 31.
 16 Тук се съгласяваме с Р. Мидълтън за едновременната правота и неправота на Бенямин 
и Адорно (R. Middleton, Studying	Popular	Music, Milton Keynes, Philadelphia: Open University 
Press, 1990, 67).
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състои именно в уникалната комбинация от двете, в напреженията между 
усилието и апатията, в безпрецедентния синтез на социално-политическото, 
естетическото и пазарното. Нека подчертаем: в постановката на Бенямин 
проблематична е не толкова обосновката на изкуството чрез неговия 
исторически контекст (която с оглед на  акцента върху ролята на техниката 
е даже приносна), колкото редукционистката избирателност на тази 
обосновка и конструирането на опозиции, неуспяващи да тушират своята 
йерархичност. В този последен пункт впрочем Бенямин и Адорно въпреки 
различията си могат да бъдат еднакво упреквани.

Такава “хлъзгава” опозиция създава и ключовото Беняминово понятие 
аура на творбата – именно тази мистериозна облъхнатост на художественото 
произведение е според него това, което техническата възпроизводимост 
безвъзвратно му отнема. Традиционното изкуство се състои от 
автентични и уникални артефакти, докато съвременното репродуцируемо 
изкуство дезинтегрира аурата чрез двата си основни импулса – този 
към “пространствено” и “човешко” приближаване на нещата и този към 
унифициране и повторяемост. Две са посоките, в които тази опозиция 
провокира критика: от една страна, по отношение на идеалистичния пълнеж 
на понятието аура, а от друга, спрямо неравнопоставеността на двата члена 
на опозицията от гледна точка на този пълнеж.

На вътрешното противоречие между заявеното от Бенямин намерение и 
реализацията на теорията му обръща внимание острият деконструктивистки 
поглед на Дж. Хилис Милър. Патосът на Бенямин, експлициран още в 
предговора на есето, е да неутрализира опасните и некоректно преработващи 
фактическия материал понятия като “творчество и гениалност, вечна 
стойност и съзидателно тайнство”. Самото понятие аура	 обаче, въпреки 
диалектикоматериалистичната ориентация на Бенямин, е по същество 
идеалистическа конструкция, която не се отличава особено от концептите 
“вечна стойност” и “тайнство”. Както припомня Хилис Милър, понятието 
аура попада в цял ред “останки от религиозно или метафизическо мислене” у 
Бенямин, наследявайки използваните по-рано от него Erscheinung и Scheinen 
(ехо от Хегел), и редом с други подобни концепти, като например reine	
Sprache17	в “Задачата на преводача”18:

 
Традиционният човек, за когото художествената творба е имала аура, е видян като 
намиращ се в състояние на илюзия, щом механичното възпроизводство на творбата 
я лишава от нейната аура. Ако аурата наистина е била там, никакво количество 
унизително възпроизводство не би докоснало това сияние от друг свят. Фактът, че 
модерната творба е възпроизводима, хвърля сянка назад, не само за да отстрани 

 17 В българския превод на Кольо Коев “чист език” (В. Бенямин, “Задачата на преводдача”, 
Озарения, 48-59); у Хилис Милър “чиста реч” (pure speech). 
 18 Hillis Miller, Illustration, 20.
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аурата от традиционните творби, но и за да разкрие, че аурата винаги е била 
идеологическа формация.19

И все пак, и тук е вторият проблематичен пункт на опозицията, ако 
приемем аурата заедно с идеалистическия й характер, т.е. като мистериозното 
друго на материалния артефакт, защо тя да е присъща единствено на 
времената на невъзпроизводимост? Според Бенямин причината се 
заключава в задължителната връзка на аурата с “времето и мястото” 
на творението, в невъзможността от нея да бъде направено копие. Това 
означава, че уникалността на художественото произведение е на практика 
материална – появи ли се като репродукция, творбата вече е загубила своята 
аура, за да се превърне в нищо повече от благоприятствано от техниката 
масово подобие на своята уникалност. Ето как Бенямин отново не успява 
да удържи собствената си опозиция: новата възпроизводителна техника 
отнема на творбата нещо, което ако приемем за присъствие на идеалното в 
нея, няма начин да й бъде отнето, а ако приемем за материално обусловена 
автентичност, не би се загубило при възпроизводството. 

Последната опозиция, която ще маркираме, е всъщност обобщение 
и пряко съответствие на вече разгледаните две. Подобно на тях тя също 
експлицира йерархичност, натоварена с много оспорими моменти. 
Оставяйки настрана клопките на този тип критика на масовата култура, 
тук ще маркираме само един пункт, в който Беняминовата мисъл попада в 
капана на собствената си опозиция. 

За да бъде последователен в линията култова	стойност	-	ритуал	-	аура	
-	 традиционна	 личност като безвъзвратно загубени/погубени от новата 
техника в изкуството, Бенямин извлича най-детайлни доказателства от 
киното, разглеждайки основните “участници” (актьор, оператор, зрител) 
в отликата им от тази линия. По отношение на кинопубликата изводите 
на Бенямин не могат да бъдат наречени лишени от основание, дори само 
с оглед на акцента върху новия тип перцепция, провокиран от новите 
(въз)производствени способи. Вероятно и образът на “развличащия се 
екзаминатор” би бил твърде любопитен, ако не беше редуциран до поредната 
илюстрация на отхвърлянето на култовата стойност от страна на киното. 
Но дори и като такава илюстрация той е далеч по-убедителен от образа 
на актьора, напаснат в опозицията старо	 -	 ново с цената на избирателни 
доводи и непълни обобщения. За Бенямин аурата е присъща на театралния 
актьор с неговото кохерентно изпълнение и пряка визуална изложеност 
пред зрителя (случайно ли е впрочем, че в тази втора половина на текста 
си Бенямин повече не споменава изложителната стойност на творбата?). 
Киноактьорът е лишен от аура, защото изпълнението му е опосредствано 

 19 Пак там, 30.
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от апаратура, раздробено от монтаж, откъснато от далечната публика. Нещо 
повече, казва Бенямин, не само от актьора “трябва да отпадне” аурата, но и 
от неговия образ. Причината за това, да припомним, е връзката на аурата с 
времето и мястото на творението – на сцената Макбет (и актьорът, играещ 
Макбет) има въпросното мистично сияние пред своята публика тук-и-сега, 
но пред апаратурата в киностудиото това е невъзможно. Къде обаче, можем 
да попитаме, се “помещава” истинската аура на Макбет? В Шекспировия 
оригинал? В режисьорския сценарий? В актьора, влизащ в образ? И ако най-
основната характеристика на аурата е нейната некопируемост, то как всеки 
театрален актьор, от Шекспир до днес, играейки Макбет на сцената, бива 
“обкръжен” от тази аура? 

Редица от наблюденията на Бенямин върху киното са прозорливи и 
релевантни за тогавашната теория на киното. Това важи в частност и за 
моментите, свързани с киноактьора: техниката на монтажа и “триковете” на 
заснемане; психологията на изпълнението, неговата накъсаност и лишеност 
от публика. Но убедителността на тези иначе интересни изводи губи даже 
не толкова от това, в което пръв Адорно упреква Бенямин – технологичния 
детерминизъм; колкото от това, което тук нарекохме капан на опозициите. 
Отново всичко, което не може безпроблемно да бъде “напъхано” в 
полюсния модел, Бенямин или пропуска, или небрежно маркира. Такъв е и 
примерът с култа към звездата, обявен за изкуствена стокова алтернатива 
на липсващата в киното аура. С почти адорниански патос Бенямин осъжда 
“гнилата” финансова обосновка на “изкуственото изграждане на personality 
извън студиото”, но извън полезрението му остава собствено култовото 
в този култ; не се разглеждат нито отношенията звезда – герой, нито 
социалните и психологическите измерения на култа, нито рецепцията му, 
идолопоклонническото обожествяване, идентификацията на зрителя и пр. 

Всички тези пунктове подриват опозицията на Бенямин, за когото е важно 
да докаже, че новото изкуство, изкуството на техниката е радикално лишено 
от култова стойност, аура и личностно присъствие. И макар ролята на техниката 
спрямо художественото произведение и неговите създатели и получатели 
да е наистина съществена (както това е особено видно днес) ултимативната 
крайност на двата полюса и пренебрежението към цялата гама от междинни 
явления между тях е капан, който Бенямин не успява да избегне. 

3. Циментът на унификацията (Теодор Адорно. За	популярната	музика)

Ако Бенямин е изключението, което до някаква степен винаги остава 
леко встрани от ортодоксалните франкфуртски схващания, то Адорно 
е по същество тяхната сърцевина. Респективно, ако есето на Бенямин е 
общокултурологично и значимо, но все пак косвено спрямо изследванията 
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на популярната музика, то това на Адорно е абсолютно централно за тях. 
“За популярната музика” (1941)20, от една страна, синтезира франкфуртските 
критики към масовата култура, а от друга, илюстрира главните понятия 
в тези критики с изкуството, в което Адорно е най-силен и теоретично, и 
практически: музиката21.

И тук, както и при Бенямин, началното уточнение е неизбежно: Адорно 
съставя своята концептуална рамка през 30-те–40-те години на 20. век – 
факт, който би могъл както да извини някои от разминаванията на текста с 
по-нататъшното развитие на популярната музика, така и да придаде още по-
голяма стойност на тези от изводите, които остават релевантни и до днес. 

Настоящият коментар ще разгледа есето като подчиняващо популярната 
музика на една основна операция: унификацията – разбирана в двата й 
смислови заряда съответно като уеднаквяване и обединяване. Тези действия 
ще бъдат критически проследени в текста на Адорно на три нива:

◆ производство, творчество, интенция
◆ продукт, творба, значение
◆ рецепция, реакции, резултат

На първото условно ниво, нивото на създаване на популярната музика, 
текстът на Адорно е осезателно най-слаб и едностранчив. Предвид на 
икономическата детерминираност на цялостната теория за “културната 
индустрия” не е изненада, че есето изцяло пренебрегва интенционалната 
гледна точка от страната на твореца. Бидейки авторитарна и репресивна, 
музикалната индустрия налага своите изисквания “от горе”, без особено да 
се влияе от творческите импулси “от долу”. Парадоксално, според визията на 
Адорно в условията на монополен капитализъм, тази система е сякаш в пъти по-
тоталитарна,  отколкото тя действително ще стане в следващите десетилетия 
в условията на комунистическия тоталитаризъм. Нещо повече, музикалната 
индустрия, обрисувана от Адорно, изглежда безупречно централизирана по 
някакъв магически начин, който я превръща във високоорганизиран монопол 

 20 T. W. Adorno (with the assistance of George Simpson), “On Popular Music”, On	Record.	Rock,	
Pop	and	the	Written	Word, eds. S. Frith / A. Goodwin, New York: Pantheon Books, 1990, 301-314.
 21 Нека припомним, че делът на свързаните с музика произведения в огромното творчество 
на Адорно е наистина впечатляващ: в 23-те тома Събрани	съчинения например (т.е. без т.нар. 
Nachlass с приблизително подобен обем) от над 10 000 страници около 4000 имат общо с 
музиката или, иначе казано, около 1 млн. думи от общо 3 млн. (R. D. Leppert, “Introduction. 
Life and Works”, T. W. Adorno, Essays	 on	 music; selected, with introduction, commentary, and 
notes by R. D. Leppert; new translations by S. H. Gillespie. Berkeley, Calif: University of California 
Press, 2002). Тематично обхватът на тези писания е почти необятен: от монографии за от-
делни композитори, творби, периоди, през философски и социологически изследвания на 
различни типове музика (нова, популярна, радио, джаз, опера, камерна музика и пр., и пр.), 
до многообразни проблеми от всякакво естество. Паралелно с това през по-голямата част 
от живота си Адорно активно се занимава и с композиране на музика.
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с власт и възможности далеч отвъд всички познати ни. Нека уточним, спрямо 
пазарния механизъм на музикалната индустрия наблюденията на Адорно са 
до голяма степен релевантни; под въпрос е по-скоро тази абсолютна (почти 
конспиративна) централизираност, която текстът намеква и която даже 
предвид на конкретния контекст на написването му не може да се признае за 
толкова тотална. Действително фактът, че есето е създадено в период на все 
още решаващо влияние на дългогодишно доминиралата в САЩ институция 
Тин Пан Али22, не бива да бъде пренебрегван, но е вярно също така и че дори 
в рамките на Тин Пан Али има редица пробивни по отношение на матрицата 
явления23. Адорно обаче споменава наличието на индивидуални иновации 
само за да покаже как императивът на системата веднага ги “поставя извън 
закона”24. Очевидно изследователската унификация изисква известна 
избирателност на наблюдавания материал – в това отношение нагласите на 
Бенямин и Адорно напълно си кореспондират.

В “За популярната музика” осезаемо отсъстват думи от синонимното 
гнездо на “творческото”; наместо това Адорно говори изключително за 
“производство”. То обаче е според него “индустриално” само по отношение 
на своята промоция и дистрибуция, но все още “занаятчийско” и 
“индивидуалистично” по отношение на самото си създаване25. Така Адорно 
пренебрегва възможността за колективност на творчеството, т.е. игнорира 
новите видове колективен субект, който “прави” музиката в студиото26. 
Нещо повече, “процесът на продукция” е видян като целящ производство 
на хитове – твърдение колкото безспорно вярно, толкова и непълно и 
несправедливо спрямо всякакъв тип творчески интенции извън кръга на 
меркантилното, начело, разбира се, с цялото поле на експресията (било то 
митологично или реално).

За музиката изобщо, и за тази, която наричаме популярна, в 
частност, изпълнението има толкова важна роля, че според мнозина 
то има статута на творчество. Сред тези мнозина, разбира се, не са 
онези, чието възприемателско съзнание е обременено от правилата на 
класическата формалистична музикология. Бидейки един от тях, Адорно 
съвсем очаквано игнорира важността на изпълнението, с изключение 

 22 Tин Пан Али (Tin Pan Alley) е събирателно име за създателите и издателите на музика в 
Ню Йорк в периода от около 1885 докъм 30-те, а според някои даже до появата на рок-енд-
рола през 50-те години на 20. век. Терминът в началото реферира към конкретно място в 
Манхатън, но постепенно се превръща в общо понятие за американската музикална индус-
трия от този период, известна със своята централизирана стереотипност.
 23 Ричард Мидълтън обръща внимание на песните на т.нар. “Broadway masters”, които в сти-
листично и функционално отношение стоят близо до хитовете от това време, например  “A 
Foggy Way” на Gershwin и т.н. [Middleton, Studying, 52].
 24 Adorno, “On Popular Music”, 306.
 25 Пак там.
 26 Middleton, Studying, 39.
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на един-единствен пример, използван като илюстрация на главната 
му теза: импровизациите в джаза. Основните два стожера в неговата 
теория са корелатите	 стандартизация и псевдоиндивидуализация. 
Стандартизацията е “фундаменталната характеристика на популярната 
музика”, тя е налична в цялата й структура, “от най-общите черти до най-
специфичните”27. Можем да видим това твърдение като частно проявление 
на франкфуртската парадигма, според която “[д]нес културата оформя 
всичко като подобие”28. Съответно вездесъща за културната индустрия е и 
псевдоиндивидуализацията, която “господства навсякъде: от нормираните 
импровизации в джаза до оригиналната личност в киното, чиито кичури падат 
пред очите, за да я разпознаят като такава”29. Псевдоиндивидуализацията 
дава “на културното масово производство ореола на свободен избор или 
отворен пазар на базата на самата стандартизация”30, най-драстичният 
пример за което са именно джазимпровизациите. Този тип изпълнения 
според Адорно са индивидуализирани и импровизирани само колкото 
да прикрият собствената си стереотипност, отразена даже в наличието на 
стандартизирана терминология, която симулира различност. 

Въпреки релевантността на тези наблюдения спрямо джаза, ако 
действително търсеше прояви на истинска индивидуализация, а не нейната 
псевдодвойничка, Адорно би могъл да я намери в самата сърцевина на 
популярната музика. Ключът към нея е именно изпълнението, видяно като 
вид творчество, – с целия си регистър от вариативни способности то умее 
да нарушава стереотипите и да престъпва схемите. От тази гледна точка 
изпълнението има потенциала не само да индивидуализира стандартизацията, 
но и да се изплъзне от унифициращия цимент на Адорно.

На нивото на самата творба, или продукта, в неговото схващане, 
Адорно борави с корелацията част	–	цяло, на базата на която уеднаквява 
и обединява музикалното многообразие в двете добре познати големи 
категории: популярна музика и сериозна	музика. Те не могат да се разграничат 
адекватно според него по признака сложност – простота: класиката често 
може да бъде по-проста от джаза например; някои песни могат да бъдат 
по-сложни от някои класически образци31. Уместният разграничителен 
признак е тоталната стандартизация на популярната музика, която е 
видна не само в типовете песни, схематизираните припеви и хармонии, но 
и в самите детайли32. Taка главната разлика между двата типа музика се 
явява следната: в “сериозната” музика:

 27 Adorno, “On Popular Music”, 302.
 28 Хорхаймер, Адорно, Диалектика, 151.
 29 Пак там, 192.
 30 Adorno, “On Popular Music”, 308.
 31 Adorno, “On Popular Music”, 305.
 32 Пак там, 302.
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... детайлът на практика съдържа цялото и води до експозиция на цялото, като 
същевременно е произведен от идеята на цялото. В популярната музика връзката е 
случайна. Детайлът няма отношение с цялото, което се явява като външна рамка.33

От една страна, е похвално усилието на Адорно да избяга от предзададеното 
противопоставяне “лека” – “класическа” музика и да потърси по-адекватни 
от интелектуалните предразсъдъци критерии за разграничение. От друга 
страна обаче, прави впечатление, че основата на неговата дихотомия е не по-
малко хлъзгава. Отношението детайл	–	цяло Адорно изследва, сравнявайки 
несравними неща: например симфониите на Бетовен с популярната песен, 
която, бидейки строфична, е схематична по презумпция, много преди 
пазарният принцип да стане водещ. Основният проблем на неговите иначе 
релевантни наблюдения е сякаш именно в тази пределна унификация, 
най-очевидна на нивото на самите творби. И докато за “сериозната” 
музика конкретни примери все пак са цитирани, при популярната музика 
референции напълно отсъстват; всички песни са уеднаквени и обединени от 
факта, че при тях “всеки детайл е заменим; той служи на функцията си само 
като незначително винтче в машината”34. Повторителността, предвидимостта, 
формулният характер на песента са, разбира се, важни характеристики, 
които могат и следва да бъдат изследвани по-конкретно. Същевременно 
тези характеристики са доловими и в т.нар. “сериозна” музика, която Адорно 
вижда сякаш пределно индивидуализирана и почти изцяло лишена от 
схематизъм35. Ето как общият знаменател на унификацията може да бъде 
изследователска пречка – заради нея и нейния заклеймителен патос встрани 
от вниманието остава именно това, което е най-интересно при популярната 
музика: различните й хитрини и пробиви в схематичността на формулите. 
Дори детайлът, този толкова презрян от Адорно стандартизиран елемент, 
носи “положителен” потенциал: в съвременния си вариант на “риф” или 
“семпъл” например детайлът може да носи значението на цялото, т.е. да е 
точно този индивидуализиран елемент, който да наруши стандартизацията. 
Както самият Адорно отбелязва, при популярната музика “слушателят става 
склонен да произвежда по-силни реакции към частта, отколкото към цялото”36 
– неясно е само защо тази мощна кондензационна сила на песента трябва да 

 33 Пак там, 304.
 34 Пак там, 303. Това явление е характерно според Адорно не само за популярната песен, 
но и изобщо за културната индустрия. Срв.: “Не само типовете шлагери, звезди и сапунени 
опери се завръщат циклично като твърди инварианти, но и специфичното съдържание на 
пиесата също се извежда от самите тях и само изглежда променливо. Детайлите стават вза-
имозаменими” (Хоркхаймер, Адорно, Диалектика, 156). 
 35 Мидълтън обръща внимание на формалните модели и клишета от 18. и 19. в. в симфо-
ничните менуети, виенските валсове, строфичните песни, италианските оперни арии, които 
според Адорно следва да се трансформират индивидуализирано, както в дадения от него 
пример с Петата симфония на Бетовен. (Middleton, Studying, 55).
 36 Adorno, “On Popular Music”, 302.
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се приема с отрицателен знак. Извън унификационната осъдителност можем 
да третираме тази черта като препотвърждение на песенната синтетичност.

И така, последното условно ниво, нивото на рецепцията, е най-детайлно 
проследеното в Адорновия текст и съдържа редица релевантни наблюдения, 
които по необходимост няма да бъдат разгледани тук. 

За Адорно “[п]отребителите на музикалното развлечение са самите 
те обекти, или в действителност продукти, на същите механизми, които 
определят производството на популярна музика”37. В повечето случаи 
дори без да подозират, слушателите според него са жертва на внимателно 
премерени механизми, които подмолно стандартизират реакциите им38 в 
“условни рефлекси”39. Това лишаване от индивидуалност и спонтанност 
Адорно вижда не само като режисирано “от горе”, но и като присъстващо в 
самата музика и нейната стереотипна структура. 

Типът унификация, който Адорно прилага спрямо рецепцията на 
популярната музика, можем да наречем, от една страна, политико-
икономически, а от друга, социално-психологически. И в двата случая обаче 
водеща е някаква определена функционалност, за разлика от добрата 
“сериозна” музика, чиято изконна характеристика е автономността. Така 
на популярната музика е изцяло отказана възможността за автономна 
естетическа стойност, а всички многообразни артефакти са унифицирани 
във функционални производни на мащабни капиталистически процеси. От 
политико-икономическа гледна точка пасивността на възприемателската 
маса е целена за потискане на различията и несъгласията: “[с]вободата, 
която забавлението обещава, е освобождаване от мисленето, както и от 
отрицанието”40. От социално-психологическа гледна точка популярната 
музика е “социален	 цимент”, “вместилище на институционализираните 
потребности” на слушателите41. В тези настоявания има, разбира се, много 
истина, но липсва другата част на истината, която е невидима при пределна 
унификация от този тип. Така настоящият текст коригира и допълва текста 
на Адорно по отношение на рецепцията по поне два пункта:

1) Възприемането на популярната музика предполага не само 
пасивност, но и активност; между забавление и апатична инерция 
не стои знак за абсолютно равенство, нито пък между “музикален 
автоматизъм”42 и колективна рецепция.

 37 Пак там, 310.
 38 Пак там, 305.
 39 Пак там, 306.
 40 Хорхаймер, Адорно, Диалектика, 180.
 41 Adorno, “On Popular Music”, 311.
 42 Пак там, 303.
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2) Възприемането на популярната песен е не само социално-
психологическо, но и индивидуално-психологическо явление; 
уеднаквяването на реакциите не може да бъде абсолютно, нито може да 
премахне тежестта на функционирането на песента върху индивида. 
Склонността на Адорно към пределна унификация е най-очевидна в 

разделянето на “масовото поведение спрямо музиката” на два основни 
социално-психологически типа: “подчинени на ритъма” и “емоционални”43, 
единият примиренчески и механичен по условие, другият - катарзисно 
облекчаващ. В лекциите си от зимния семестър на 1961/62 г. във Франкфурт44 
Адорно ще ревизира тази типология, прибавяйки нови критерии за 
групиране на дисконтинуитета на реакциите: ниво на познание, разбиране, 
образованост; ниво на емоционална ангажираност; степен на съзнателно 
слушане или забавление и пр. Макар да не се отказва от строгата опозиция 
културен	 консуматор	 –	 сериозен	 слушател типологията от “Въведение в 
музикалната социология” е имплицитно отстъпление от нея. Безспорно 
ограничаването до само два типа реакция в “За популярната музика” е 
кристалният пример за неправомерно обединяване и уеднаквяване, които 
са основните обекти на критика тук. Извън тях, разбира се, есето на Адорно 
изобилства с релевантни и плодотворни наблюдения, част от които все още 
трудно оспорими в изследванията на популярната музика.

*    *    * 

Безспорно и двата разгледани текста имат много повече приносни 
моменти, отколкото слабости, и именно тези им приноси ги правят ключови за 
изследванията на популярната музика. В този смисъл предложената ревизия 
не е генерална, а по-скоро частична – тя се отнася само до крайностите в 
двата текста, а не отрича самите мисловни операции противопоставяне и 
обединяване, без които теоретизирането би било невъзможно. Нещо повече, в 
известна степен дори двата текста на Бенямин и Адорно се намират помежду 
си в отношение на опозиция и унификация.

 43 Пак там, 312.
 44 Т. W. Adorno, Einleitung	 in	die	Musiksoziologie.	Zwölf	 theoretische	Vorlesungen, Frankfurt am 
Mein: Suhrkamp Verlag, 1981.
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Ричард Темпест

Борис Елцин и Владимир Путин.
изследване по сравнителна 
митопоетика

Анализ на самопрезентацията на  двойката емблематични лидери на Русия през периода 
1991-2005, Елцин и Путин,  в контекста на носталгичното,  митологичното прочитане на  
съвременните събития в Русия от  страна на медиите и гласоподавателите.

Политическото тяло е съставено от политически тела. Най-видимото 
тяло сред тях принадлежи на управника. То привлича най-голямата част 
кодирания. При монархическите, авторитарните, тоталитарните режими 
тялото на управника въплътява системата. То е Големият Символ, Тоталният 
Тотем. То е обект на всеобщо внимание, почитано, обичано, будещо страх, 
омраза, тълкувано. Физическите му черти и физиологичните му данни се 
превръщат в обекти на означаване, символи, поличби, емблеми и признаци 
за добродетелите на водача или неговите недостатъци. Но дори при по-
отворени политически системи семиотиката на тялото на управника все 
пак господства в дискурсивното пространство на политиката. Двамата 
най-важни руски водачи за периода 1991-2006 – президентите Борис Елцин 
и Владимир Путин – са примери за това.

В Русия общественото възприемане на Елцин и Путин се формира 
от митологичното четене на текущите събития, типични за тази страна. 
Милиони от жителите й живеят вън от историята, чужди на аналитичното, 
рационално четене на действителността, характерно за западния (и по-
рядко руския) интелектуалец. За тях светът е място, в което нищо не е 
такова, каквото изглежда, зловещи сили действат зад кулисите и само тези, 
които имат езотерични познания – физици, пророци, вещици, шпиони 
– наистина знаят какво се случва.

“Силовите отношения инвестират [тялото], белязват го, тренират го, 
измъчват го, карат го да изпълнява задачи, да извършва церемонии, да 
излъчва знаци.”1 Такъв е очевидно случаят с телата на безсилните, но телата 
 1 M. Foucault, “The Body of the Condemned”, The	Foucault	Reader, New York: Pantheon Books, 
1984, 173.
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на силните могат също така да бъдат измъчвани и обезобразявани – от 
самата сила, която владеят. Това е особено вярно в случаите с възрастни или 
немощни управници, чиито физически болежки и слабости често стават 
обществено достояние, дори публичен спектакъл, и въпреки страхотните 
усилия на техните пропагандисти и специалисти по имидж се превръщат в 
определящи белези на идентичност. Възрастта или болестта се превръщат 
в политически метонимии. Боледуващият президент, премиер, генерален 
секретар или върховен водач е категоризиран под безмилостния поглед на 
обществото според рушащото му се тяло. Фидел Кастро е такъв пример. Това 
е неговата “есен на патриарха”. Светът съзира един възрастен политически 
призрак с брада на кичури и блуждаещ поглед, обкръжен от банда познати, 
които уверяват света, че той ще доживее до сто години, а всъщност със 
страх – или с надежда – гледат как умира.

По подобен начин десетгодишната история на Елцин като управник 
на Русия не е само история на епични политически събития, но също 
история на една възрастна плът, постепенно погиваща поради болестите, 
самопричиненото насилие и  времето. В края на 90-те, когато руският 
президент се възкачи на политическата сцена на страната, неговото тяло 
излъчваше едновременно сила и болка. Светът съзря един боледуващ 
политически гигант, приближаващ края на политическия си живот. 
Драмата, свързана с тялото на Елцин, се преплете с разказа за политическите 
и икономически безредици от тези години. 

Като Бил Клинтън, на когото удивително много прилича физически, 
Борис Елцин е обаятелен, осезаем политик, чието тяло винаги е било важно 
в политиката на неговото себе-представяне. Агресивната му телесност 
напомня тази на Линдън Джонсън. Голям, мечешки мъжага, издигащ 
се над 1. 85 м, с буйни бели коси и постоянно свадливо изражение, в 
обществената персона на Елцин няма нищо ласкаво или стеснително. Един 
близък наблюдател, Наталия Константинова, бивш прессекретар на Наина 
Елцина, съпругата на президента, представя следното описание:

Той има силна фигура, с дълги, добре оформени мускулести крака, характерни 
за отдаден волейболен играч, въпреки че тук-там има разширени вени, което е 
типично за хора, прекарващи огромна част от времето си, стоейки прави, както и за 
спортисти, които носят повечето от теглото си върху краката. Никога не е страдал 
от затлъстяване и най-вероятно не е предразположен към такова. През 1995-1996г. 
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Дневник. Записки о моей  жизни. Переписка. Составление,  вступительная статья, 
перевод с  французского и комментарии Ричарда Темпеста (Москва: Языки русской  
культуры, 1996); Pierre Tchaadaev, Oeuvres inédites ou rares, éditées par François   
Rouleau, Raymond T. McNally et Richard Tempest (Paris: Bibliothèque  Slave). Също така е 
автор на романа  “Золотая кость“ (Москва: Новое литературное обозрение, 2005 ).



лицето му започна да изглежда леко подпухнало и прекалено явно се виждаха 
капилярите по него, около носа и очите, което е знак за сърдечна недостатъчност. 
[…] Очите му са малки, кръгли и с различен цвят, едното синьо-сиво, а другото 
зелено-кафеникаво (смята се, че това е рядка черта, знак за изключително добър 
късмет). […] Елцин има малки равни зъби, повечето от които сякаш са си негови.2

Като Роналд Рейгън, друг висок, патриархален президент, Елцин отказва 
да носи очила на публични места.3

Като атлет в гимназията и колежа Елцин израства в среда, в която тялото 
е силно текстуализирано и семантиката му свободно четена от културата. 
Още една особеност. Първият президент на Русия притежава, притежаваше, 
величествена физика. Само индивид с наистина забележително 
телосложение би могъл да оцелее след насилието, което Елцин упражнява 
над тялото си в продължение на шест десетилетия и повече.

Както е писал един руски журналист:
Удивително ли е, че оказвайки се изправена пред фундаментални промени, Русия 
издига един водач, у когото самият външен вид говори за сила? С неговата почти 
двуметрова фигура, походка, осанка, изражения и жестове Елцин олицетворяваше 
образа на “руски мечок”. Такъв мъж не би изпитал никакви затруднения да пречупи 
гръбнака на Комунистическата партия.4

Чертите на лицето и езикът на жестовете на Елцин приличат на тези на 
милиони руски мъже от неговата възраст и поколение. В една ксенофобска 
култура, която използва специален израз, за да опише физиономии, 
носещи отпечатъка на Другия – “той има не-руско лице” (“у него нерусское 
лицо”), – за един политик е важно да изглежда като едно от момчетата или 
един от мужиците. “Погледнете внимателно г-н Елцин. Лицето му не знае 
нищо за демокрацията!” – веднъж провъзгласява Генади Зюганов, руският 
комунистически лидер, в напразен опит да привлече вниманието към 
политическата изтънченост на собствените си черти. Путин, с бедняшката 
си бледност и гузно изражение, принадлежи към същата категория руси	
(руснаците за един руснак) като Елцин. Полуевреинът Борис Немцов, 
Анатоли Чубайс и Григори Явлински не са такива. Към тях не принадлежи 
и полуяпонката Ирина Какамада, либералният кандидат в кампанията за 
президентските избори през 2004 г., която спечели само 4% от гласовете.

Все пак дадената съвкупност от физически черти на един политик 
може да бъде преконфигурирана от гласоподавателите, ако политическата 
ситуация се промени. Репортерът, когото цитирах преди малко, коментира, 
че физическите качества на Елцин се разчитат по много различен начин от 
руското общество, щом страната се оказва в дълбока криза “... Едрият политик 
много бързо започна да олицетворява “алчния антинационален режим.”5

 2 Н. Константинова, Женский	взгляд	на	кремлевскую	жизнь, Москва: Гелеос, 1999, 222-3.
 3 Пак там, 189.
 4 В. Цыпляев, „Истинный рост ВВП, или о высоте личности в истории”, Аргументы	и	фак-
ты, 4 август 2004. 
 5 Цыпляев, „Истинный рост ВВП”.
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Историята предлага множество примери за такива “преобръщания на 
четенето”, когато тялото на една обществена фигура се рекодира поради 
нови политически, икономически или военни събития. 84-годишният 
Филип Петен обявява на съгражданите си при поемането на властта 
след поражението във Франция през 1940: “Je fais à la France le don de 
ma personne.” Този дар се приема с благодарност от мнозинството от 
населението, които виждат в достопочтената напреднала възраст на 
маршала, във внушителното му поведение и бавна, обмислена реч символи 
на един мъдър, патриархален авторитет. Но в средата на 1944-та същите 
тези качества са виждани от много, вероятно повечето, французи като 
символи на безсилието и разнебитеността на режима във Виши.

Първото посещение на Елцин в Белия дом през септември 1989-а, 
един от първите случаи, в които той се изявява на международна сцена, 
предлага множество типични за бъдещия руски президент примери за 
словесно и телесно общуване. Епизодът напомня пасаж от постмодерен 
роман, изпълнен с фрагментирани и изопачени цитати от произведения 
на класически руски писатели. В това четене означаващите – думите, 
жестовете, израженията и гафовете на Елцин и вербалните и невербални 
отговори на неговия домакин – стават означаеми, а над цялата сцена властва 
пълна ирония.

Когато колата на Елцин спира на паркинга пред Западното крило, той 
излиза с неохота, недоволен, че няма да се срещне с президента Джордж 
Буш, както е очаквал. В чакалнята на Западното крило го посреща 
Кондолиза Райс. Доктор Райс, тогава съветник на Буш по въпросите на 
Съветския Съюз, потвърждава, че Елцин няма да се срещне с президента, а 
с генерал Брент Шоукрофт, съветник по националната сигурност. Руснакът 
запротестирал разгорещено и “със скръстени ръце ... отказал да продължи 
нататък.” С типичната си реч, лишена от празни приказки, д-р Райс казва 
на Елцин, че той решава дали да се срещне с Шоукрофт, но съветникът 
по националната сигурност е зает човек и не може да го чака безкрайно. 
Елцин се предава с нежелание. Дават му табелка с надпис “посетител”, като 
на всички останали от групата, но той отказва да си го закачи: “Аз съм 
Елцин!”6 Искал е да каже, разбира се, че името му е посланието, че той е 
внушителна фигура, по-внушителна от Райс.

Недоразуменията и недоразбиранията и от двете страни продължават 
и в кабинета на генерал Шоукрофт, докато президентът Буш “се отбива”7 в 
едно внимателно режисирано появяване на сцената. “Когато застанаха лице 
в лице, Елцин, разбрал, че Буш е също толкова висок, каза: “Да, достойни сме 
един за друг.”8 След признаването на свързващата ги алфа-мъжественост и 
разговор, продължил четвърт час, президентът напуска стаята. При което 
Елцин започва 40-минутен “монолог”. По средата на презентацията генерал 
 6 L. Aron, Yeltsin:	A	Revolutionary	Life,	New York: St. Martin’s Press, 2000, 335.
 7 Пак там, 334.
 8 Пак там, 336.
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Шоукрофт може и да е позадрямал, като един друг генерал, Кутузов, пред 
военния съвет преди битката при Аустерлиц в романа на Толстой “Война и 
мир”. Д-р Райс обаче, амбициозен млад член на персонала, една принц(еса) 
Болконски към Шоукрофтския Кутузов, дори не мигва, а гледа свирепо и 
кипи от недоволство. А разговорливият Елцин, можем да не се съмняваме, 
пренебрегнал езика на тялото й (макар не самото й тяло), е извънредно 
самоуверен, безоблачно андроцентричен.

Нека започнем с писмения архив, доставен от самия Елцин – или 
по-скоро от неговия призрак-писар Валентин Юмашев. В първото си 
автобиографично произведение, “Изповед по зададена тема” (1990), Елцин 
описва живота си от детството в Урал до предизвикването на съветската 
върхушка през 1989. Всъщност книгата представлява поредица от 
митически и героически топоси.

Повечето митове за герои следват една схема:

Отново и отново човек чува разказ, описващ чудното, но скромно раждане на героя, 
рано появилите се доказателства за свръхчовешката му сила, бързото му изкачване 
към слава или власт, триумфа в борбата му със силите на злото, неговата податливост 
на греха на горделивостта (хюбрис) и падението му, в резултат от предателство или 
“героична” саможертва, водеща до смъртта му.9

На етап 2006-а от автобиографичния мит на Елцин липсва само memento 
mori. Останалите топоси са били вече налични, когато в един момент през 
1989 г. неговият призрак-писар хваща писалката (или клавиатурата) и 
започва да аранжира фактическите спомени и ретроспективни фантазии 
на Елцин в подреден разказ.

Бъдещият президент на Русия израства в барака, една от онези 
импровизирани дървени колиби, издигащи се в редици около строителните 
площадки или в индустриалните покрайнини, които са били една от 
най-примитивните форми на обществените жилища в Съветския Съюз. 
Семейството деляло жилищното пространсто с домашни животни. 
(Ленинградската комуналка, в която Владимир Путин живял като момче, е 
била палат в сравнение с това.)

Борис е роден бунтар. Като дете и младеж понася поредица наранявания, 
покрили тялото му с белези, превръщайки го в регистър на героичните 
му приключения и водачески качества. Струва си да се отбележи, че тези 
осакатявания са били неизменно публични, като са се случвали пред 
публика от приятели и последователи.

Играейки си с гранати, откраднати от военно депо през Втората световна 
война, той изгубва два пръста. Тази осакатена лява ръка става негов белег 
на идентичност. През 1997 г. комунистическият депутат Александър Салий, 
председател на предизборния комитет на Думата, твърди, че мъжът в 
 9 J. L. Henderson, “Ancient Myths and Modern Man”, Man	and	His	Symbols, ed. Carl Jung, New 
York: Dell, 1968, 101.
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Кремъл е измамник, поставен на мястото на Елцин след неговата сърдечна 
операция предишната есен. Заместителят на президента, казва той пред 
вестник “Московский комсомолец”, открито показвал лявата си ръка, с 
двата липсващи пръста, докато истинският президент винаги я криел от 
поглед. Салий стигнал до това заключение, след като изсипал към 1500 
снимки на Елцин и на неговия мним двойник.10 Депутатът дори изпраща 
писмо до кабинета на Генералния пълномощник, изисквайки разследване. 
Красноречиво е как този мистичен парламентарист провижда необичайно 
значение в лявата ръка на президента. Без сам да осъзнава, той използва 
семиотиката на лявото, важен елемент в руската фолклорна култура.

Но нека се върнем към детските спомени на Елцин:

Случваха се също боеве, квартал срещу квартал, включващи шейсет до сто мъже, 
използващи пръчки, тояги, юмруци един срещу друг. Аз винаги участвах в тези 
схватки, въпреки че понякога претърпявах най-тежки поражения. Костта на носа 
ми все още е като на боксьор, от онзи случай, когато ме удариха с една тояга.11

Ето какъв е произходът на носа на Елцин, това масивно носище, което, 
ведно с голямата му бяла коса, е най-отличителната му физическа черта. 
(Счупеният нос е почетна рана. Като момче Путин също претърпява такава. 
Все пак неговият орган зараства доста по-добре от този на Елцин.)

На 15-годишна възраст младият Елцин води другарите си на експедиция 
в тайгата с цел да открият извора на местната река (друг митически топос!). 
След като достига целта си, групата тръгва да се връща, но се загубват. 
Младежите развиват коремен тиф. Елцин рухва последен, но не преди да 
завърже лодката, в която се носят по течението към железопътен мост, с 
надеждата, че ще ги забележат. Както всъщност се случва.

В гимназията Елцин играе волейбол, което го кара да се научи да 
използва лявата си ръка, която има три пръста, по специфичен начин. В 
крайна сметка, както сам той казва, този спорт почти го довежда до гроба. 
Като студент в Уралския политехнически институт, където е член на 
университетския отбор, той настоява да участва в една тренировка, докато 
е болен от ангина и с 40 градуса температура. Карат го в болница с пулс 150 
и го предупреждават, че ако не направи пълна почивка за 4 месеца, това 
ще доведе до дълготрайни сърдечни проблеми. Но след няколко дни той 
избягва от болницата и започва отново да тренира, въпреки че е на ръба 
на силите си. След като се възстановява, лекарите му казват, че сърцето му 
е в перфектно състояние. „ [...] Смятам, че човек не бива да се притеснява 
[за сърцето си], а напротив – трябва наистина да го натоварва и така да 
побеждава огъня с огън.”12

Тези инциденти показват любопитна смесица от презрение към 

 10 А. Зверев, „Ельцин в железной маске”, Московский	комсомолец, 18 июль 1998. 
 11 Б. Ельцин, Исповедь	на	заданную	тему, Москва: ПИК, 1990, 22. 
 12 Ельцин, Исповедь, 30.
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собственото тяло, съчетано с пламенен стремеж към атлетически 
постижения. Тук срещаме архетипната поведенческа схема на митическия 
герой, който пренебрегва раните си, болестта си, физическите си страдания, 
движен от богоподобно презрение към ограниченостите на плътта. Защото 
какво е тялото за един бог, освен една проста черупка, “крехкия параклис 
на плътта”13, биологични непредвидени обстоятелства, които трябва да 
се отхвърлят, когато изпълнява световната си мисия? Разни исторически 
водачи като Александър Велики, Владимир Ленин, Франклин Рузвелт и 
Адолф Хитлер пренебрегват признаците за влошаването на физическото 
си състояние в стремежа към власт, победа, слава.

С развитието на кариерата на Елцин като строителен ръководител 
и по-късно партийно длъжностно лице се засилва насилието, на което 
подлага тялото си: „И както винаги се случваше в живота ми, пестях себе 
си най-малко.“14 Раните, които претърпява в митопоетическия си марш 
към върховете на властта, вече не са явно видими, вече не се отбелязват 
като следи или белези върху повърхността на тялото му. Те са вътрешни. 
И органът, който бил най-силно засегнат, е този, който носи най-голямо 
митическо значение. А именно сърцето. Ако използваме медицинските 
термини, на средна възраст  той развива сърдечна исхемия или недостатъчно  
снабдяване на сърцето с кръв поради блокиране на коронарните артерии.

Кариерата на Елцин като национален политик е обрамчена от два 
сериозни медицински епизода, включващи сърдечното му състояние.

Първият се случва през 1987-ма. След речта си на 21 октомври пред 
пленума на Централния комитет, в която той критикува бавното развитие 
на Перестройката, Елцин се разболява сериозно. На 11 ноември по 
нареждане на Горбачов го натъпкват с лекарства и въпреки протестите на 
съпругата му го отвличат от болничното легло на среща на Московския 
партиен комитет, на която присъства цялото Политбюро. Там го подлагат на 
поредица ожесточени реторически нападения, след което го освобождават 
от позицията му на градски партиен водач „по собствено желание“.  В 
края на заседанието Елцин произнася задължителната самокритична реч, 
подобно обвиняем на едно от показните сталинистки дела.

Ефектът, който този епизод оказва върху сърцето на Елцин, е и 
физически, и символичен – или магически. „На мястото на сърцето ми са 
останали само въглени, всичко останало изгоря.“15

Елцин е силен в омразата си. Той никога не прощава на Гобрачов 
„жестокостта“16 му. След този инцидент съперничеството между двамата 
става ожесточено лично. Не смятам да описвам всички подробности 
и чудатости на епичната им борба, продължила през следващите три 
години. Достатъчно е да кажем, че след провалилия се комунистически 

 13 J. Frazer, The	New	Golden	Bough, New York: Criterion Books, 1959, 224.
 14 Ельцин, Исповедь, 51.
 15 Ельцин, Исповедь, 142.
 16 Ельцин, Исповедь, 138.
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опит за преврат през август 1991 г. Елцин се очертава като доминиращата 
политическа фигура в Съветския Съюз. Той се изправя срещу участниците 
в опита за преврат, връща Горбачов - конституционния президент на 
държавата - на полагащата му се позиция. Но както отбелязва биографът 
на Елцин, „[...] нищо не може да навреди на един политически лидер повече 
от това да бъде спасен от някой друг.“17 Така, спасил Горбачов, Елцин вече 
го „притежава“. Той не се поколебава да използва тези си нови права на 
политическо притежание над личността – дори над тялото – на злочестия 
съветски лидер. Между август и декември 1991-ва, когато Съветският 
Съюз се разпада и Горбачов трябва да се оттегли от властта, Елцин подлага 
бившия си шеф на поредица от публични и частни унижения.

На 23 август съветският президент отива в Белия дом, главния щаб на 
революцията на Елцин, за да се обърне към Върховния съвет на Руската 
федерация. Много наблюдатели смятат, че е трябвало да го направи 
два дни по-рано, когато се завръща от Крим, където (както се твърди) 
конспираторите са го държали под домашен арест. Както и да е, появява 
се Горбачов и благодари на депутатите, че са устояли на преврата, и в 
този момент Елцин, триумфиращ и с подигравателна усмивка, набързо 
продължава нататък със заседанието. В един момент той изисква от 
съветския лидер да прочете на глас протокола от заседанието на Съвета 
на министрите на СССР от 19 август, на което съветът обявява подкрепата 
си за заговорниците. Съветският президент, който стои на подиума, не 
иска да се подчини. Елцин се приближава на няколко сантиметра от него 
и надвисвайки над видимо сплашения си съперник, показва с месестия си 
пръст пасажа, за който става дума, и изръмжава: „Чети!“18

Горбачов се подчинява.
В съгласие с митопоетиката унижението на Горбачов се случва на 

подиума, този силно натоварен символ на политическия авторитет, с който 
той, като многословен политически оратор, е много тясно асоцииран. И така 
ако подиумът е символичен заместител на трона, Горбачов е в преносния 
смисъл съборен от трона!

Примери за такива сурови физически сблъсъци са редки в обществените 
събития на съвременната западна политика, които обикновено следват 
предварителен сценарий. Все пак нещо подобно се случва в президентската 
кампания на Съединените щати през 2000 г. по време на втория телевизионен 
дебат между демократическия кандидат Ал Гор и републиканския кандидат 
Джордж Буш. Форматът на дебата представлява среща в сградата на градския 
съвет – двамата мъже стоят или се разхождат на сцената, обръщайки 
се към публиката в студиото. Дебатът следва предвидимата посока, 
кандидатите дават предварително подготвени отговори на предварително 
подготвени въпроси. Изведнъж Гор, голям, пълен, потящ се човек-планина, 

 17 Aron, Yeltsin, 456.
 18 Руски телевизионен канал „Россия”, 23 август 1991. 
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се приближава бавно към опонента си и застава точно пред него така, че 
носът на Буш почти опира една от бузите на Гор. Вицепрезидентът може би 
е искал да покаже на телевизионната публика, че е по-голям и съответно 
по-мъжествен от малкия, но перфектно оформен републиканец. Но вместо 
да трепне или да отстъпи, Буш намигва на публиката. И те се засмиват, Гор 
отстъпва, Буш спечелва дебата.

На 25 декември 1991 г. в телевизионно обръщение към нацията, направено 
в навечерието на Беловежките споразумения за разтрогването на Съветския 
Съюз, Горбачов обявява, че се оттегля от позицията си на президент. Два 
дена по-късно бившият съветски лидер, който все още не се е изнесъл 
от кабинета си, получава телефонно обаждане от рецепцията на Кремъл 
относно един акт на  празнуване в затворен кръг, в което участват Елцин, 
неговият главен политически стратег Генади Бурбулис и председателят на 
Руския върховен съвет Руслан Хасбулатов. „Информираха ме, че Елцин, 
Хасбулатов и Бурбулис окупирали кабинета ми в 8:30 сутринта и направили 
празненство там, като изпили бутилка уиски... Това бе триумфът на едни 
грабители – не мога да намеря други думи за това.“19

Всъщност празненството в кабинета на Горбачов е нещо много повече 
от пиянска миниоргия. Подпийналото трио, веселящо се около бюрото на 
бившия президент, извършва ритуално поливане, което е изключително 
символично. Както подиумът, бюрото е характерен атрибут на съвременния 
политик. То представлява статусът му на висше длъжностно лице или 
законодател. Президенти, премиери, диктатори и генерални секретари 
са обикновено представяни седящи зад или стоящи до бюро. В случая с 
Горбачов, този „щателен политик, ходещ изкусно [...] из коридорите на 
властта“20 (Солженицин), бюрото се извисява над останалите символи, 
свързани с политическата му личност.

Още повече, тази мебел, за която става дума, е ясен заместител на 
Горбачов, или по-скоро на тялото му. Символното превръщане в обект 
на (мъртвото или живото) тяло на победения враг е древна военна или 
политическа практика. Персийският крал Шапур І, царувал през трети 
век, използвал тялото на римския император Валериан, когото бил пленил, 
като стъпало при възсядането на коня си. През 1898 г. лорд Кичънър, след 
като унищожил суданската армия при Обдурман, взима черепа на Махди 
от гробницата му, за да го използва като мастилница. И най-уместният 
пример – като побеждавали враговете си в битка, татарите на Чингиз хан 
празнували, като завързвали дъски върху телата на пленниците си, сядали 
върху тях и пиели кумис или ферментирало кобилско мляко. Такъв пир 
за отпразнуване татарите направили, след като разгромили руската армия 
при река Калка през 1223 г.

Но нека се завърнем към сърцето на Елцин, което той така често и 
 19 M. Gorbachev, Memoirs, New York: Doubleday, 1996.
 20 А. Солженицын, „Интервью швейцарскому еженедельнику	Weltwoche”, Публицистика	в	
трех	томах, Ярославл: Верхняя Волга, 1995-1997, т. 3, 393. 
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емоционално споменава.
Изминали са пет години от малкото празненство в кабинета на Горбачов. 

Елцин, след като положителният му рейтинг стабилно се е спрял на 6%, поема 
рискованото решение да се кандидатира отново. В речта си от 17 февруари 
1996 г. в Екатеринбург, с която обявява намерението си да се задържи за 
втори мандат, руският президент отново споменава страдащия си сърдечен 
орган, носещ „белези“21 след годините, прекарани на власт. Решавайки 
да се кандидатира за преизбиране, пише прессекретарят не Елцин, той 
„залага здравето си и всъщност живота си.“22 Неговото кандидатиране за 
президентството със съответните „медийни реплики, ежедневни изяви, 
предполагащи фотографиране, и активните му поддръжници“23 е първата 
политическа кампания от американски тип в руската история.

Прессекретарят е прав: Елцин плаща скъпо победата си на изборите. След 
победата при първия кръг на изборите на 16 юни той изчезва. Всъщност е 
претърпял сърдечен удар (изгубил е гласа си, замазва ситуацията неговият 
говорител в класически съветски стил). След като съответно спечелва и 
втория кръг, Елцин е провъзгласен за президент чрез една силно съкратена 
церемония, по време на която движенията му са странни и сковани, а 
гласът му дрезгав от болка. На 5 ноември той претърпява петорен байпас, 
последван от няколко месеца възстановяване.

Още няколко наблюдения за кампанията от 1996 г. След сърдечния 
удар на Елцин телевизионната програма Сегодня показва как Зюганов, 
кандидатът на Комунистическата партия, играе волейбол (емблематичния 
за президента спорт). Клиповете със Зюганов в тази атлетическа обстановка 
може и да са показвали „отличното му физическо състояние“24, както 
се изразява един американски учен, но те също така показват телесните 
недостатъци на едрия комунист. Гледката на дундестото потящо се тяло 
на Зюганов по тениска и къси панталони никак не подобрява неговата 
привлекателност като кандидат. Всъщност представеният спектакъл е 
несъвместим с характеристиките на апаратчика, които той така внимателно 
развива предишните години. Съветските водачи от Ленин до Горбачов 
винаги са избягвали агресивни телесни демонстрации, както поради 
предвзето скромно дребнобурожазно усещане за благоприличие, така 
и защото са разбирали, че мистиката на властта рядко може да се засили 
чрез пълното представяне на тялото на самия лидер. Кой би искал да види 
ципите на краката на Сталин или увисналите гърди на Андропов?

Всъщност преди настъпването на 60-те и разхлабената, по-свободна 
политическа култура, която те въвеждат, единственият политик на 20. век, 
който изявявал желание да се появява пред обществото поне отчасти гол, е 
Бенито Мусолини – което било посрещано с голямо неодобрение от страна 

 21 Aron, Yeltsin, 589.
 22 Пак там, 619.
 23 Пак там, 617.
 24 Цитирано в: Aron, Yeltsin, 613.
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на колегата му Адолф Хитлер. Когато плувал или карал ски, или помагал на 
селяните да събират реколтата, Дучето се събличал до кръста, излагайки 
на показ издутите си гърди, типично парадиране на една наперена 
мъжественост. Камерите цъкали и жужали, а „тялото му оставяло „после-
образи“, които успокоявали или възпламенявали вярващите.“25

Решението на Зюганов да се остави да го снимат как скача из 
волейболното игрище е едно отправяне в света на кампаниите в западен 
стил, за което комунистическият водач е неподготвен и телесно, и културно. 
Едва ли представянето му е успяло да мотивира поддръжниците му или 
е спечелило много неангажирани гласоподаватели на негова страна. Това 
обаче не означава, че по време на кампанията си Елцин не прави грешни 
стъпки – използвам думата съзнателно. На няколко пъти той се появява на 
сцената на попконцерти, въртейки се тромаво в крак с ритъма като един 
120-килограмов Джон Траволта.

На  пробиващия си със сила и заговори път към върховната власт Елцин 
се гледа като на съвременна версия на селянина-воин от руския фолклор, 
като легендарния Иля Муромец. Но когато народният бунтар става „Цар 
Борис“, славата му избледнява. Разказът за втория мандат на Елцин е до 
голяма степен формиран от постоянно влошаващото му се здраве. Онези 
четири години са не ваканция спрямо историята, а по-скоро един период 
на отсъствие поради отпуск по болест.

В момента на пристигането на новото хилядолетие и на новогодишния 
подарък от страна на Елцин – нов президент, хората вече са изживели 
прекалено много травми, прекалено много промени: преврати, войни, вълни 
от престъпност, икономически катастрофи. Те търсят някое психически 
безопасно място, където да могат да се скрият от всички тези вълнения, 
концептуален пашкул, в който да могат да се увият. Те го откриват, с активна 
помощ от страна на администрацията на Путин, в „една нова пасторална 
визия за съветското минало“26 (Светлана Бойм). Последователите на 
Путин възстановяват стария съветски национален химн, контролират 
възпяването на бивши глави от тайните служби като Феликс Дзержински 
и Юри Андропов, и моделират самопредставянето на управляващата 
Обединена Русия партия по подобие на старата Комунистическа партия 
на Съветския Съюз. По-безплодна версия на същия феномен може да се 
види в Беларус, където президентът Александър Лукашенко, който много 
прилича на Сталиновия последовател Лазар Каганович, в действителност 
е кръстил агенцията си по сигурност КГБ и управлява държавата си като 
съставна република на вече несъществуващия СССР.

Като всеки професионален политик Владимир Путин следва пресметната 
програма за самопредставяне.

 25 R. J. B. Bosworth, Mussolini, New York: Oxford UP, 2002, 212.
 26 S. Boym, The	Future	of	Nostalgia, New York: Basic Books, 2001, 64.
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Путин е първият руски президент, чийто външен вид е тема на оживени дискусии. 
Обсъждат го, защото има какво да се обсъжда. В крайна сметка Горбачов, когото 
жените без съмнение намираха за привлекателен мъж, принадлежеше изцяло към 
съветския комунистически елит. И въпреки че се твърдеше, че носи костюми, 
правени от скъпи европейски дизайнери (което вероятно е било истина), той 
остана съветски служител, за когото външният му вид е последното нещо, за което 
мисли.27

Новият президент на Русия, разбира се, не е политически гигант като 
Елцин. Един репортер веднъж запитва Елцин защо е избрал Путин, който 
е „само 170 см висок и тежи 75 кг“. Извисяващият се баща на нацията 
признава, че е имал съмнения по този въпрос: „В началото наследникът 
ми ми изглеждаше малко дребен.“28 Наталия Константинова отбелязва, че 
преди изборите през 1996 г. Елцин бил обграден от „високи и внушителни“ 
съветници като премиера Черномирдин или шефа на охраната на 
президента  Александър Коржаков.29 Тя нарича младия на вид Сергей 
Кириенко, за кратко премиер през 1998 г., прессекретаря Юмашев и Сергей 
Шахрай, три пъти вицепремиер през 1990-те, „пажовете“ на Елцин.30 
Алфа-патриархалният статус на президента със сигурност е признат от 
прескорпуса в Кремъл, една доста скептична и непочтителна  група в онези 
времена, които му дават прякора „дядо“.31

През по-голямата част от 20. в. Русия е управлявана от мъже, които 
говорят руски с чужд акцент (Сталин), провинциален акцент (Хрушчов, 
Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачов, Елцин) или са имали говорен 
дефект (Ленин, Брежнев). Путин е първият руски лидер за последните почти 
100 години, който няма проблем в изговора на думи. Вербалният му стил 
е оригинален и ефектен. Той говори с пълни граматични изречения, често 
използва цветист нисък жаргон. Най-известната му реплика е заплахата 
(засега неизпълнена) да смачка чеченските бунтовници: „Ще ги натирим 
в кенефа.” Звученето на такива брутални изрази, изговорени с отривист 
образован санктпетербургски говор, изпълва поданиците му с гордост. 
За Елцин словесните маниери на Путин са признак за неговата жилавост 
и мъжественост: „Студената увереност в собствените му сили на един 
истински защитник, един мъж.“32

Друга удивителна черта на политикуването на Путин е самоувереното 
излагане на показ на физическото му аз. И защо не? Путин е в най-добра 
физическа форма от всички мъже, управлявали някога Русия. Има черен 

 27 О. Михайловская, „Путин – завидный клиент... для портного”, ФельдПочта, 20 октомври 
2003. 
 28 А. Зверев, „Ельцин в железной маске”.
 29 Н. Константинова, Женский	взгляд, 52.
 30 Пак там, 51.
 31 Пак там, 96.
 32 Б. Ельцин, Президентский	марафон, Москва: АСТ, 2000, 368. 
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колан по джудо, тренира и кара ски редовно. Откакто бе избран през 2000 
г., президентът се е превърнал в главния атлет на страната.

Първият световен лидер, идентифицирал себе си като спортист в 
съвременния смисъл на думата е Теодор Рузвелт, американски президент 
за периода 1901-1909 г. Рузвелт е боксьор и борец. Той е също първият 
американец, взел кафяв колан по джудо. Заема се с този спорт, след като 
гледа в Белия дом една среща демонстрация между майстора по джудо 
Йошиака Ямашита и борец. Всъщност той избира Ямашита за свой треньор. 
От времето на Теди Рузвелт насам едва няколко други държавни глави са 
печелили високи отличия в бойните изкуства, сред тях Фернандо Колор де 
Мело, президент на Бразилия между 1990 и 1992 г. (черен колан по карате) 
и принц Албърт втори от Монако, сегашният водач на това княжество 
(черен колан по джудо). Путин съответно принадлежи към една подбрана 
група политически лидери, които са способни да убият опонента си с голи 
ръце (или крака). 

Въпреки това в началото на президентството на Путин двете му 
най-силни качества, с които се представя – способността да говори и 
тонизираното му тяло – по изключение по-скоро отслабватт неговата 
привлекателност.

Потъването на ядрената подводница “Курск” през август 2000 г. 
представлява първата голяма криза за новия  президент по време на 
мандата му. Той не се справя добре. Тъкмо е пристигнал в морския курорт 
Сочи за лятната си ваканция, когато медиите започват да докладват за 
злополуката. След пет дни мълчание от страна на президента, през които 
спасителни екипи се опитват многократно да достигнат 118-те души, 
затворени в обречения плавателен съд, а руските адмирали лъжат и замазват 
положението, Путин се показва по телевизията, за да направи изявление. 
Със спокоен и отпочинал вид той говори с обичайния си стегнат маниер. 
Телевизионните зрители виждат млад, загорял от слънцето летуващ да 
коментира от дистанция и без никакви емоции една ужасна трагедия, 
случваща се в мразовитите води на Баренцово море.

Трябва да се отбележи обаче, че Путин се поучава от грешката си. При 
многото последвали катастрофи по време на невогото президентство той успява 
да се обърне към нацията веднага и да посети сцената на събитието лично.

Един нов държавен водач – или нов изпълнителен директор, или нов 
футболен треньор – често определя себе си спрямо предшестващия го. 
Подчертава аспектите, по които прилича или се отличава от него. Отликите, 
за които става дума, могат да се отнасят до вътрешната му същност или до 
външното му представяне. И в двата случая лицето или тялото на новия 
водач трябва да се текстуализират, за да напомнят на гласоподавателите 
или подчинените, че става дума за един нов мъж (или жена). Ето един 
пример. И президентът Кенеди, и Генералният секретар Горбачов 
унаследяват по-възрастни водачи. След поемането на властта и двамата 
мъже систематично показват относителната си младост и физическата си 
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жизненост, като публично се изявяват като атлети (Кенеди) или ходят без 
чужда помощ (Горбачов). Всъщност по време на кампанията през 1960г. 
Джон Кенеди се появява на един плаж гол до кръста – един от редките 
случаи, когато американски кандидат-президент оголва гръд пред света! 
Бих могъл да добавя снимките на сенатор Барак Обама, новата политическа 
звезда на Демократическата партия, летуващ на хавайски плаж, която се 
появи наскоро в Пийпъл, популярното американско списание. Множество 
коментатори вече отбелязаха, че Обама е в отлична форма и показва една 
добре изваяна политическа фигура на снимката по бански гащета!

Още щом става премиер на Елцин, през август 1999 г., Путин започва да 
печели популярност. По време на назначаването си Путин има 2% подкрепа 
при предварителните проучвания, през март 2000 г. го избират за президент 
с 53% от гласовете, а през 2004-та го преизбират със 71%. Последните 
две цифри, колкото и да са надути с електорални менажерии, отразяват 
действителната подкрепа от страна на руския народ. „Вместо като избрания 
наследник на Борис Елцин, те започнаха да виждат Владимир Путин като  
противовес на Борис Елцин.“33

Първият избран президент на Русия, разбира се, има предимството 
на обаятелната си личност и внушително физическо присъствие. Путин 
не притежава нито едно от двете. Той не е политик от героическия тип, 
въпреки че в схемите на публичното си представяне той е ориентиран към 
културноспецифични героически фигури (агентът на КГБ; жилавият човек 
от улицата; боецът, владеещ бойни изкуства).

Путин е атлетичен. Той е и аскетичен. „Мисля, че красивите жени 
привличат вниманието му“34, казва предпазливо жена му Людмила. Няма 
никакви слухове за извънбрачни връзки около руския президент, въпреки 
че бракът му според някои е неуспешен.

Дори и да е така, мъжествеността на Путин е от типа на воина, а не на 
женкаря.

Руският президент ходи с характерна походка. Подчертавам думата 
„ходи“, болнавият Елцин влачи крака и се препъва. В един от редките 
моменти на самокритичност Путин веднъж разкрива, че роднините му 
го „критикуват“ за това, че се „поклаща наляво-надясно, като гъсок.“35 
Напоследък походката на Путин стана тема на научни анализи. Експертът 
по езика на тялото Бренда Конърс, „бивша танцьорка и служителка на 
Държавния департамент“36, я определя като „силно ограничена“, „един 
мотив на движение от главата към опашката, подобен на движението на 

 33 P. Baker / S. Glasser, Kremlin	Rising:	Vladimir	Putin’s	Russia	and	the	End	of	Revolution, New York: 
Scribner, 2006, 39.
 34 Nataliya Gevorkyan et al.,	First	Person:	An	Astonishingly	Frank	Self-Portrait	by	Russia’s	President	
Vladimir	Putin, New York: Public Affairs, 2000, 150.
 35	Nezavisimaia	gazeta, March 28, 2000.
 36 C. McEnroe, “A Hitch in Your Gitalong”, The	Hartford	Courant, May 15, 2005.
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риба.“37 Тя открива, че дясната страна на тялото на Путин е „частично 
парализирана“, и заключава, че той „не е лазел като бебе.“38 Госпожа Конърс, 
в момента професор в Американския военноморски колеж, чете тялото на 
президента като отворена книга: „Телесният дисбаланс и личностният образ 
на Путин го показват като несклонен към рискове – спрял неподвижно във 
времето и пространството – и изключително чувствителен към критики.“39 
Въпреки че медиците, с които се е консултирала, вярват, че причината за 
липсата му на „контралатерално движение“ може да бъде „полио или удар, 
претърпян в утробата, или парализа, причинена от неправилен форцепс 
при раждането“, собствените й виждания са по-поетични. Тя привижда в 
скованата стойка на Путин доказателства за „дъблока неизмерна загуба, 
с която се е научил да се справя, и то великолепно.“40 Тези разсъждения, 
явно вдъхновени от трептящите образи на руския президент, движещ се из 
телевизионния екран на професор Конър, са вероятно не съвсем убедителни. 
Все пак коментарите й отразяват начина, по който в днешно време тялото 
на един лидер може да излезе на преден план дори в академичните вече 
разчертани полета и дискурсивни пространства.

Руските тълкуватели предпочитат да четат езика на тялото на Путин 
по-скоро  в културна, отколкото в психоанатомична светлина, въпреки 
че заключенията им са изключително разнородни. Един политически 
наблюдател отбелязва: „...С леко криминалния си оттенък, хората намират леко 
поклащащата му се походка, с ръце придържани към тялото, за изключително 
привлекателна. Просто едно момче от квартала, което не важничи, и все пак е 
стигнал големи висоти.“41 Но постмодерният писател Едуард Лимонов, водач 
на екстремистката партия на националболшевиките, смята, че президентът 
съвсем не е така жилав: “Съдейки по начина, по който говори, ходи, държи 
малката си папка, доста очевидно е, че той е класически бюрократ...“42

С бледата си кожа, високи скули и песъчливоруса коса Путин е толкова 
руснак по лице и тяло, колкото мечешкият Елцин. И двамата президенти 
притежават в необходимата степен познатата на електората физиогномика. 
Същото важи и за други водещи публични фигури от постгорбачовския 
период, като предишния премиер Черномирдин или комунистическия лидер 
Зюганов. И двамата имат типа лице, познато по време на царска Русия като 
„босо“, тъй като е явно лишено от буйната брада, типична за възрастните 
мъже от народа. Ако човек добави брада към  грубите черти на Черномирдин 
или масивните челюсти на Зюганов, двамата политици биха заприличали на 

 37 B. Connors, “Putin’s Personal-Movement Problems”, The	 Providence	 Journal, September 25, 
2004.
 38 McEnroe, “A Hitch in Your Gitalong”.
 39 Connors, “Putin’s Problems”.
 40 McEnroe, “A Hitch in Your Gitalong”.
 41 Цитирано в: С. Г. Климова, „100 дней инаугурации В. Путина. 16.08.2000”, http://bd.form.
ru. 
 42 Лимонов е интервюиран от Дмитрий Быков за Вечерний	клуб, 3 ноември 2000.
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фигури от картина на Венецианов или Васнецов, руски художиници от 19. 
в., известни с изобразяването на селски местности и лица!

Честно казано, западните обществени фигури не винаги имат 
изражения,  показващи интелектуална мощ или високо морални цели. 
Има например цяла категория американски политици с пластмасов облик, 
напомнящ куклата Кен. Става дума за мъже с неестествено младежки лица, 
толкова безхарактерни, че оставят впечатлението, че им липсва някой 
основен орган или черта. Две издигащи се политически звезди, и двамата 
членове на американския сенат, са представители на този типаж: Евън Бей, 
предвзето усмихващият се блондин от Индиана (демократ), и Джон Тюн 
– един нахилен и слаб ектоморф от Южна Дакота (републиканец).

Синтетични физиономии като тези не се пласират добре извън 
границите на Съединените щати. Те изглеждат особено неуместни в по-
бедни и нещастни земи като Русия, където образите на управляващите 
и на управляваните са гравирани от премногото трудности, премногото 
история. Какъв контраст на американския култ към политическата усмивка, 
произвела маниакалното зеене на Джими Картър, фалшиво наивната 
усмивка на Бил Клинтън!

Автобиографичният разказ на Путин, който намира пълен израз в 
Първо	лице, сборник с интервюта, дадени през 2000 г., използва подобни 
героични тропи и топоси. Отново срещаме герой със скромен, неясен 
произход, който след поредица от митични събития и преживявания 
достига миропомазаното си място като глава на нацията. Дори като дете той 
е миниатюрна версия на възрастния, в който се превръща, а родителите му 
са почтително безмълвни свидетели на трансформацията, която превръща 
техния син от бебето-чудо в младеж-чудо и по-късно в човека-чудо.

Путин израства в комунален апартамент в Ленинград. Родителите му били 
отчайващо бедни, дори според следвоенните съветски стандарти. Отбележете, 
че във всяко градско общество покрайнините имат свой собствен уникален 
климат, топография, ахитектура и демография. Например фавелите на Рио де 
Жанейро, ситетата на Париж, комплексите на Чикаго.

Комуналките са руската версия на бедняшките квартали. Те представляват 
една от най-забележителните нелепици на ранния съветски период, когато 
болшевиките, искайки да осигурят по-добри условия на живот за хората от 
средната класа, ги преместват в домовете на бившите горни и средни класи 
– по семейство в стая!

Старата учителка на Путин описва условията на живот на семейство 
Путини по следния начин:

Нямаше топла вода, нито вана. Тоалетната беше ужасяваща – течеше направо 
към междустълбищната площадка. И беше толкова студено – просто ужасно – а 
стълбището имаше мразовити метални перила. И стълбите не бяха безопасни – 
имаше дупки навсякъде.43

 43 Gevorkyan, First	Person, 10.
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Сред тази среда в стил Достоевски момчето Путин се бори със сганта, 
един малък човек от подземията, който се бори за оцеляване:

[...] На тази стълбищна площадка научих бърз и дълготраен урок за значението на 
думата „притиснат в ъгъла”. [...] Веднъж видях един огромен плъх и го подгоних 
по коридора, докато не го закарах в ъгъла. Нямаше къде да избяга. Изведнъж се 
преметна и се хвърли насреща ми. Бях изненадан и уплашен. Сега плъхът гонеше 
мен. [...] За щастие аз бях малко по-бърз и успях да трясна вратата под носа му.“44

И други боеве текат извън дома му – с други деца. Няма нужда да се казва, 
че младият Путин е „негласният водач“45 сред съучениците си. „Хулиган“ 
и „лошо момче“46, на 10-11 годишна възраст той се опитва да се научи да 
се боксира и му счупват носа. „Болката беше ужасна. [...] Но въпреки че 
всички казваха, че имам нужда от операция, аз не отидох на лекар.“47

В резултат на този инцидент младежът изгубва всякакъв интерес към 
бокса и се захваща първо със самбо, комбинация от джудо и борба, а после 
с чисто джудо. А по това време източните бойни изкуства излъчват особена 
мистика за съветското общество. За Лаврентий Берия, шефа на тайната 
полиция на Сталин, се смята, че знае „хватките на джиу-джицу“48, едно 
екзотично умение, което допринася към зловещата му аура.

В спортния клуб “Труд” предпубертетът Путин среща своя г-н Мияги, 
Анатоли Рахлин, треньор по самбо и джудо. Естествено, тази бащинска 
фигура, строга, но справедлива, изиграва „решителна роля“ в живота на 
бившия хулиган. Сюжетът е отново един от познатите ни. Хлапакът се 
отплаща на своя сенсей	 –	 учител, с посивели коси, който изрича мъдри 
думи под ръководството на духовното начало. Русолявият младеж научава, 
че джудото „е не само спорт [...] то е философия.“49 Но той не се увлича 
прекалено от философията, а е здраво стъпил на земята – или по-скоро 
на татамите. Малкият Путин се гордее с новопридобитата си идентичност 
на ученик по джудо. Като един миниатюрен мачо той ненавижда каратето: 
„Смятахме, че каратето е като балет.“ Веднъж една група деца от каратето 
работеха на тепиха, въпреки че беше ред на децата от джудото. Главният 
треньор на клуб “Труд”, Леонид Йонович, казва на треньора по карате, че 
времето му е свършило, но онзи го отрязал:

Тогава Леонид, без да пророни и дума, го подхвърли, стисна го леко и го извлече вън 
от тепиха. Беше изгубил съзнание. Тогава Леонид се обърна към нас и каза „Хайде, 
влизайте и заемете местата си.“ Такова беше отношението ни към каратето.“50

 44 Пак там.
 45 Пак там, 16.
 46 Пак там, 18.
 47 Пак там, 21.
 48 Г. К. Жуков, „Рискованная операция”, Берия:	конец	карьеры, ред. В. Ф. Некрасов, Москва: 
Изд. политической литературы, 1991, 282. 
 49 Gevorkyan, First	Person, 19.
 50 Пак там, 20.
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Възхищението към ефикасността на бруталната сила, което отличава 
Путин като президент, е явно видимо.

Първо	 лице съдържа тройка истории, в които бъдещият президент се 
проявява триумфиращо в мъжествени изпитания на силата, било то на 
татамите или на улицата.

Първа история. Като студент в университета, на финалите на 
ленинградския шампионат по джудо, Путин се изправя срещу световния 
шампион Володя Куленин. Въпреки че „грациозно“ хвърля през гръб 
Куленин и трябва да бъде обявен за победител, отсъждат загуба, тъй като 
„съдията явно е чул как мърморя.“51 (Дали Путин не е понасял загубите?)

Втора история. Докато чакат на една автобусна спирка, Путин и 
приятелят му Сергей Ролдугин, който описва случката, са нападнати от 
група пияни студенти. Нечленоразделен глас пита „Мога ли да си изпрося 
една цигара от вас?“ Разменят се няколко реплики и тогава „един от тях 
блъсна и удари с юмрук Володя. Изведнъж нечии чорапи се мернаха пред 
очите ми и хлапакът отлетя нанякъде. Володя се обърна към мен спокойно 
и каза „Хайде да изчезваме от тука.“ Хрисимият Сергей, непохватният 
класически музикант, добавя с възхищение: „Страхотно беше как преметна 
оня тип!“52

Трета история. В годината, която прекарва като студент в московската 
академия на КГБ, Путин отива в Ленинград на посещение. Както докладва 
вечно верният му Ролдугин, „Някакъв тип го закачаше в метрото и той го 
напердаши.“ Резултатът – счупена ръка, въпреки че, колкото и да е странно, 
не тази на типа, а ръката на Путин!53

В заключение. Днес руснаците все по-често въздишат по това, което 
са възприемали като великолепието, блаженствата и удобствата на 
съветския период, който в съзнанието на множество от хората се е 
превърнал в политическа златна ера, когато Русия е била велика, Сталин 
– добър, а хората са се обичали със сила,  надхвърляща разума, и всяко 
семейство е ядяло хайвер за закуска. Все пак, както отбелязва Мирча 
Елиаде, „праисторическата част от човешкото същество носи, подобно 
на медал, белега на спомена от по-богато, по-пълноценно, почти блажено 
съществуване.”54 Оттам и настоящата в Русия мода с всички съветски 
неща. Напоследък телевизията, филмите, рекламите и най-същественото 
– политическата пропаганда са напоени с визуални, музикални или 
текстови цитати от източници от съветската ера, които се разпознават 
лесно и имат незабавно успокоително действие. Руските постмодернисти 
от писателя Виктор Пелевин до рокгрупата “Любе” са се присъединили 
към забавата, като използват съветското минало като съкровищница от 

 51 Пак там, 33.
 52 Пак там, 52.
 53 Пак там, 62.
 54 М. Елиаде, Образи	и	символи.	Размисли	върху	магическо-религиозната	символика, прев. Л. 
Цанева, София: Прозорец, 1998, 11.
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кичозен материал, която може и да се възпява, и да се пародира. Лимонов, 
водачът на Националната болшевишка партия (самото име на партията е 
такъв цитат), който преди време се обличаше в кожи и поддържаше образа 
на боец от щурмови отряд, сега изглежда като Лев Троцки.

Това съвсем не означава, че съветската история ще се повтори 
под формата на трагедия или фарс. Мъжете, които управляват днес 
Русия, са изтънчени, прагматични и притежават знания за света 
извън границите на тяхната държава. У тях няма нищо болшевишко. 
Възраждането на текстовете, сивмолите, ритуалите на съветския период, 
характерни за администрацията на Путин, представлява един от тези 
случаи. Единственото, което са направили хората около Путин, е, че са 
се  възползвали от една всенационална културна преориентация към 
съветското минало, която вече е била започнала. Постъпвайки така, те 
засилват общественото си одобрение и, нещо много важно, отличават се от 
открито антикомунистически настроения Елцин. Програмните изказвания 
на Путин казват много малко или почти нищо относно идеологическото 
съдържание на неговия режим, а просто придават тематично авторитарен 
оттенък. Мъжът, който е известен с това, че като премиер на Елцин вдига 
тост за Йосиф Висарионович Сталин, постъпва така не защото е зловещ 
тоталитарист, а като знак и смигване към определен сегмент от електората, 
казващ, че старите времена са били хубави времена. Политическият 
тотем на Путиновци е не Сталин, а Петър Велики и Александър ІІІ. 
„Антитерористичната операция“ в Чечня, въпреки че се води брутално 
и некомпетентно, функционира в пространството на съвременната руска 
култура като удължена поредица от убийства – препратки към старата 50-
годишна колониална война, водена в Кавказ през първата половина на 19. 
в. от армиите на Александър І и Николай І.

Това не означава, че управлението на Путин няма линия, приоритети 
и дневен ред. Напротив, със сигурност притежава тези качества, бидейки 
управление. Но жестовете му към комунистическото минало на страната 
са просто жестове. Президентът и неговите хора позират и ораторстват, 
докато гласоподавателите се палят и потръпват от фрагментите на 
брежневистките, сталинистките, ленинистките или дори царистките 
сигнали, които разпознават.

Нека си припомним думите на Талейран към цар Александър І, 
произнесени от известния френски дипломат, когато тайно предава 
владетеля си Наполеон: „Френският народ е цивилизован, но суверенът им 
не е; суверенът на Русия е цивилизован, но народът му не е.“55 Тази мъдра 
сентенция може вече да не важи за Франция, но що се отнася до Русия, все 
още е в сила.

Путин е поредният от поредица западно ориентирани руски водачи, 
който се пресяга към ранния 18. век. Петър Велики, Екатерина Велика 

 55 Цитирано в: A. Schom, Napoleon	Bonaparte, New York: HarperCollins, 1997, 476.
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и в по-близкото минало Михаил Горбачов и Борис Елцин са все деятели 
на прогресивната промяна, изпълнители на една цивилизаторска мисия, 
насочена към управлението, която цели да трансформира и да спаси 
страната си и така да я погдотви за контакти и съревнования с външния 
свят. Под водачеството на Путин Русия сякаш се превръща в една 
ръководена демокрация в стила на Мексико от 1980-те или на Венецуела под 
управлението на Уго Чавес – поддържана от петродолари, статистическа, 
носталгично иредентистична и негодуваща пред икономическото и 
културно надмощие на Съединените щати. Но все пак това не изчерпва 
архива на Путин. Александър Пушкин, националният поет на Русия, веднъж 
нарича управлението на Николай І „единственото европейско“ управление 
в страната. Въпреки политическите си чудатости и ограничености Путин 
е европеец в Пушкиновия смисъл на думата, един деятел на необходимата 
национална промяна. Заради самия Путин, а и заради народа му, трябва да 
му пожелаем успех в цивилизаторските му опити.

 Превод от английски: Маргарита Тенева

алт
ера А

кадем
ика I / 2 / 2007  Т

я
Л

о
Т

о
 П

Р
о

Д
ъ

Л
Ж

А
В

А



 11� Тони николов

Топиките на “невидимото”:
желание и приобщаване.
Разказът на “тялото”
според Анджела от Фолиньо

Визиите на Анджела от Фолиньо, емблематични за францисканския поврат 
на XIII-то столетие,  поставят един основополагащ въпрос за средновековната 
християнска култура – как да се преодолее изначалната бездна на смисъла? Един свят, 
отдалечен от своя Спасител, е свят в траур и неговата болезненост следва да бъде не 
само обговорена, но и по някакъв начин изобразена. Оттук и вълната от женски 
свидетелства през Средновековието, сред тях и това на Анджела от Фолиньо, които 
захвърлят “разсъдъчното” в името на парещо-изкупителната си любов към Христа.  
Мистичният опит очертава “топиката на невидимото” чрез трансформацията на 
тялото: думите стават излишни, смята се, че би било горделиво човешките слова 
да „образяват“ Въплътеното слово. Статията изследва “разказa на тялото” и 
свидетелствата на Анджела от Фолиньо, чиято особена стилистика и образност са 
повлияли в по-ново време на автори като Хофманстал, Юисманс и Батай.

Един	ден,	докато	съзерцавах	Кръста,	а	на	него	Разпнатия,	разбрах,	
че	гледам	с	телесни	очи;	и	тутакси	душата	ми	бе	обзета	от	прилив	
на	такава	жар,	че	радост	и	ликуване	обзеха	членовете	на	моето	тяло.	
Виждах,	чувствах	как	Христос	прегръща	душата	ми	с	разпнатата	
си	ръка	и	радостта	ми	ме	смая...	От	този	миг	ми	остана	радостта	и	
висшата	светлина,	с	която	моята	душа	вижда	тайната	на	нашата	
плът	в	общение	с	Бога (Анджела от Фолиньо, XXXVI, 112-1131  

 1 Визиите на Анджела от Фолиньо се цитират по различни източници и са събрани дос-
та късно в изданието	 Beatae	 Angela	 de	 Fulginio,	 Visionum	 et	 Instructionum	 Liber (Bibliotheca 
mystica et ascetica, t.V), Cologne, 1849. В статията следваме подредбата на фрагментите, даде-
на от Ernest Hello в изданието Angèle de Foligno, Le	livre	des	visions	et	instructions, Paris: Seuil, 
1991.
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Доста неща, разбира се, смайват в тази, а и в други от визиите на 
Анджела от Фолиньо, тази странна, обзета от Бога жена през XIII в., при 
все това архетипична за „францисканския поврат“ на столетието, както го 
определя Жак Льо Гоф.2 Именно тогава Франциск от Асизи и вълната от 
негови съмишленици извършват „социална революция“; последователите 
на „просешките ордени“ нахлуват на сцената и на практика преобръщат 
социалната йерархия в Църквата в търсенето на истината за живота, така 
че и „низшите духом“ – pauper и idiota – получават „място“ спрямо potens 
и  sapiens, спрямо властимащите. Францисканският поврат предлага, но и 
налага нова, конкретна визия, в която дотогава установената емблематика 
„пада“3 – уподобяването на Христа, на „нагия Христос“, на Тялото Христово, 
страдащо, кървящо от болка, е в центъра на тази визия, доколкото именно 
страданието променя гледната точка към света и неговата социална 
реалност, към богатите и бедните. Тъкмо  „мимезисът“ задава парадигмата, 
в която следва да бъдат разположени и разчетени визиите от епохата. Не 
само визиите на Анджела от Фолиньо, с техния необичаен език, на който 
ще се спрем по-нататък, но и повечето „Разпятия“ от францисканската 
живопис – от Чимабуе към Джото. 

На едно място в композираната от нейни последователи „Книга с 
видения и поучения“ Анджела от Фолиньо разказва как веднъж влиза в 
църква и вижда картина. На нея св. Франциск, коленичил и притиснат в 
подножието на кръста, я гледа.4 Картината се запечатва в съзнанието й, 
ето защо оттук насетне – след тази двойна визия (на учителя Франциск 
в близост до Христа) – тя получава известно утешение на мъките си, 
започвайки да съзерцава Страстите Христови като картина.

 2 J. Le Goff, Saint	François, Paris: Gallimard, 1999, 146.
 3 Средата на XIII-то столетие, освен време на спорове в Парижкия университет между до-
миниканци и францисканци, на приети и “отхвърлени тези”, е и време на наситен апока-
липтизъм. Идеите на калабриеца Джовани деи Джоакини (Joаchimus Florensis) завладяват  
част от францисканския орден.  Годината 1260  се е смятала за изключително показателна за 
всичко, което ще трае докрай света. Буквалният прочит на случващото се от човек, който 
притежава ключовете на Писанието, е идея, може би стъписваща днес, но съвсем приемли-
ва за епохата. На св. Бонавентура се е паднало да въведе ред в ордена, като осъди апокалип-
тизма на своя предшественик Джовани от Парма. (Вж. P. Fournier, Etudes	sur	Ioachim	de	Flore	
et	ses	doctrines, Frankfurt: Minerva, 1963.)
 4	Beatae	Angela	de	Fulginio, Liber XX, 68.
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Изводът от това видение е особено интересен. Едва ли ще сгрешим с 
твърдението, че поне a posteriori то редопоставя живописта и мистичния 
опит. Примери за подобна хипотеза не липсват. Нима пароксизмът 
на визията, болезнената, телесна конкретност на Тялото Христово и 
миметичното му съпреживяване при Анджела от Фолиньо не е идентично 
с визията на Чимабуе, който в „Разпятието“ от Арецо  (1268) просто не 
възпира „хеморагията“; кръвта на разпнатия Иисус напоява цялата 
плащаница, обвита в средата на тялото. Кръвта обилно струи и в подножието 
на кръста, а разперените, приковани длани сякаш милват лицата на Дева 
Мария и Мария Магдалина. Или, речем ли да преведем картината в речника 
на Анджела от Фолиньо, бихме ли могли да кажем, че  „жар, болка, радост и 
висша светлина скрепяват тайната на нашата плът в общението с Бога“?

Зад всичко това, зад цялата свръхконкретност на визията, се крие едно 
желание: да се преодолее бездната, зейнала в света. Защото това е свят в липса, 
от който „са взели моя Господ и не зная де са Го положили“ (Йоан 20:13). И ако 
разривът в метафизическия свят, в историята, е вече факт, то францисканската 
мистика от XIII в. предлага нов път на единението: от Божественото слово 
(Логос) към възлюбленото Тяло; преход, който, както пише Мишел дьо Серто5, 
би могъл да бъде осъществен единствено радикално. 

„Траурът“, „липсата“, може да се съпреживее само ако се обговори. 
Францисканската мистика залага на трансформацията на визията в 
своеобразен „език“. От анонимността започват да излизат фигури и 
свидетелства на ревностно следващите Христа, сред тях не малко жени, 
които запокитват защитата и сигурността на “разсъдъчното” в името на 
парещо изкупителната любов към Спасителя. Това са “юродстващите во 
Христа”.6 И свидетелствата наистина прииждат като река. 

ДокТринАЛниТе преДпосТАвки: „ТроичноТо ТяЛо“

В началото на XIII в., както показва Анри дьо Любак7, освен всичко 
друго имаме и доктринален поврат: „видимото“ и „невидимото“ донякъде 
институционално разменят местата си. Понятието „corpus mysticum“ вече 
не изразява както преди само Евхаристията, но и Църквата, „църковното 
тяло“. Така практиката на „Hoc est corpum meum“, на централния Логос, 
пише Мишел дьо Серто8, създава около себе си нова орбита в църковната 
„мистика“, побираща в себе си огромна литература на „ословесено” 
възвестяване на това как Тялото Христово „става плът“ – във визии и 

 5 M. de Certeau, La	fable	mystique,	1	(XVI-XVII	siècle), Paris: Gallimard, 1982, 13.
 6 T. Spidlik, “Fous pour le Christ”, Dictionnaire	de	spiritualité, t.5, Paris: Beauchesne, 1964, 752-
761.
 7 H. de Lubac, Corpus	mysticum, Paris: Aubier, 1949, 281.
 8 Certeau, La	fable, 108.
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медитации. Според хипотезата на Анри дьо Любак, за да се върнем на нея, 
вече има нова формула. Акцентира се върху нова (троична) структура 
спрямо “сакраменталното” и “историческото тяло” на Христос, което “стана 
плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина” (Йоан 1:14). Църквата, 
“социалното тяло” на Христос, е вече продължение на corpus verum, на 
“сакраменталното тяло”, по пътя към сливането с Христа, с Христовото 
тяло. Свещенодействието (sumere Christum) и Църквата (sumi a Christo) се 
обединяват в communio, както пише Любак.9 Цезурата е от исторически тип 
спрямо августинистката традиция за „двете приобщавания“ (communio) с 
Тялото Христово: актът „да приемем, получим Христа (id est Eucharistia)” и 
актът “да бъдем приети, асимилирани от Христа (id est Ecclesia)”.

Отбелязването на този факт с огромно доктринално значение е 
важно в случая и с оглед на нещо друго. Без тази  екстраполация може 
би наистина не би бил възможен херменевтичен прочит на цяла една 
литература – от “Цветенцата” на Франциск, та до техния “женски корелат” 
– “Книгата на визиите и поученията” на Анджела от Фолиньо. В речника 
на францисканството социалната йерархия е смесена, тоест семейна, както 
отбелязва Льо Гоф. Свети Франциск охотно определя Бога като Pater, така 
както Дева Мария е Domina, Regina, свързана със Св. Дух, “дъщеря” на Бога 
и “съпруга” на Св. Дух.10

Франциск прославя Бога, Автор на Творението, в цялата му неизразима 
и пъстра красота, ала скърби и за мъките Богородични. Но в картината на 
францисканството сякаш се долавя някаква липса. За да стане факт паралелът 
с разпятието на Чимабуе, за да се изкупи страданието на Спасителя, не е ли 
необходима и появата на „втора Мария Магдалина“? На жена, която да оплаче 
мъките на Спасителя и отмие Тялото му? Всъщност тъкмо това „imitatio 
Christi“ поема Анджела от Фолиньо, а нейната „Книга с визии и поучения“ е 
просто липсващата точка в канона на францисканския „мимезис“.

субекТъТ нА виЗияТА

Коя е Анджела от Фолиньо? Една обикновена жена (което е и 
било потребно), с бурен, доста охолен живот, както става ясно от 
автобиографични вметки в книгата, събрана от братята минорити, преди 
да бъде приласкана от „Дамата Бедност“. За нейна рождена дата се сочи 
1248 г. Твърди се, че е от благородно потекло и е имала замък в Умбрия, 
който обаче продава, привлечена от вярата и бедността, като раздава 
парите на болните и страдащите, оттегляйки се  в манастира във Фолиньо, 
където склапя очи през 1309 г. И това е почти всичко, известно за нейната 
личност. Анджела е била несведующа жена (ignoranta), както пише брат 

 9 Lubac, Corpus, 47-66.
 10 Le Goff, Saint	François, 119.
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Арно, първи записал виденията й. Ала жена, изпреварваща във визиите 
си братята монаси (както впрочем и предшественичките си – Хросвита от 
Гандисхайм, Хилдегарда от Бинген, Хераде от Ландсберг). 

Едно простичко, безискусно създание в очите на лицемерите, както го 
характеризира братът францисканец. Тази „най-влюбена от светиците“ 
(Юисманс) намира свой ключ към истината – тя медитира,  противопоставяйки 
на обилието от думи мълчанието. Анджела от Фолиньо безспорно скъпи 
видяното, но не го крие; то блика от нея и се отгатва по устните й. 

основАнияТА нА опиТА

Но как започва един мистичен опит? Опипом, със стъпки, предхождащи 
визията (18 на брой), както ще ги отброят по-сетне. А всъщност „в страх 
и трепет“. „Втората Мария Магдалина” се усеща грешница, потреперва от 
осъдеността си и плаче, плаче много. Отбележете: тя не говори, дълго не се 
изповядва, не се осмелява да признае никому нищо за себе си. 

Ала тялото й се трансформира: има сълзен дар, червенее от срам. 
Постепенно засилва покаянието си; засилва го до крайност, на предела, 
дори до жестокост (узнаваме това в описанието на 4-та стъпка, без да се 
съобщава как).  

Трансформацията на Анджела разполовява живота й: на “преди“, когато 
е била просто „тя“, и “сетне”, когато животът й се удвоява. „Моята тайна е 
за мен“, казва тя (Втори пролог на брат Арно, Liber, 29). И същевременно 
очевидно не е съвсем така, доколкото Анджела става „тип“ в друг архетип – 
този на Изкуплението на Христовото страдание. Двата живота на Анджела 
до такава степен се сплитат, че вече е трудно да се каже кога тя живее 
„истински“ и кога – „привидно“. 

Визията е особено състояние. Анджела пребивава в своето тяло, 
но съпреживява историческото “Тяло Христово“, при това не само 
евхаристийно, а конкретно. Изживява блаженства и страдания. Трудно 
удържа двойственото си битие. Понякога спира да яде и пие, иска да е дух без 
тяло; отказано й е, тя се връща към живот след дълги молитви и изповед.

ТопикАТА нА невиДиМоТо

Мистическият опит е изпитание; изпитание на човешкия живот в 
абсолютния живот на Бога.11 В резултат на което изникват очертанията на 
„топиката на невидимото“. Анджела твърди, че вижда това, което другите 
не виждат (не могат или не бива да виждат). И казва това, което трябва да 
стигне до тях. Но как?

Не им го съобщава само чрез думите. Би било надменно и горделиво 

 11 Р. Gire, “Mystique et christianisme chez Eckhart”, Revue	des	sciences	religieuses 1 (2002), 9.
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човешкото слово да образява Въплътеното Слово, казва тя. Което пък и 
не е възможно. Самата тя  уподобява себе си на “човек, с въже на врата, с 
ръце, вързани отзад, с очи под покривало, който трябва да живее така – без 
мърдане и без пощада“.12 Анджела  „отмахва себе си“, подвежда тялото си 
по начин, така че то да „свидетелства“. Животът й става свидетелстване. Тя, 
жената, внезапно се е „хвърлила към Бога“. „Аз съм сляпа, живея в сенките“, 
възкликва във визиите си.13 За да стигне до „мисловно проглеждане“ и 
‘“телесното преобразяване“. 

Откровението e като награда (между 9-а и 13-а стъпка, тя, денем и нощем, 
има видение на разпнатия Исус). И получава сън. Вижда сърцето Христово. 
Чува думите му: „Ето мястото без измама, мястото, където всичко е истина“. 
В края на пътя тя вече е фиксирана във визията повече “там“, отколкото 
„тук“, както свидетелства брат Арно. Пътят обаче е винаги несъвършен и 
променлив, както и медитацията й. „Видях нещо истинско. Но какво беше 
то? Не знам“, е отговорът, който откриваме в книгата на живота й. 

МисТическияТ опиТ: ГрАниЦиТе нА еЗикА

Във фундамента на визиите на Анджела от Фолиньо безспорно е 
метафората на „празната гробница“ (Йоан 20:13), на неизвестно къде 
„положения“ Иисус, който следва да „се вземе“ (Йоан, 20:15) и  да се върне 
в сърцето на нашия свят. Този въпрос обзема всички мистически питания. 
Тялото е съществено поле на опита, съвсем не само област на медицината, а 
и друга реалност, модел на медитацията (Мишел дьо Серто). Иначе визията 
не би могла да бъде проумяна без конкретното желание за свръхзаедност, 
заедност до непостижимост. Защото визията съединява, така както 
реалността разединява.

Но как следва да бъде „прочетена“ една визия? Визионерът струпва 
образи, не думи. На околните се пада задачата по съхраняването им. Задача 
почти непостижима, доколкото си имаме работа с „копие-отпечатък“.

Миноритът брат Арно, комуто се е паднала нелеката задача по 
свидетелстването на Анджела от Фолиньо, пояснява: “Тя диктуваше, а аз 
записвах“. „Изтръгнах тайната от нейните очи и душа“, признава той в 
първия пролог към книгата. И описва как виденията, като вълна, нахлуват 
към него. Думите, поривисти, задъхани, често невнятни, понякога го 
засипват, сетне стихват и изчезват.

В периоди на говорене-припомняне той чете на Анджела (която е 
неписмовна) казаното от нея. Тя най-често не го припознава. 

„Словата, които сте ползвали, казва тя на брат Арно, едва отдалеч 
напомнят чутото от мен. Ако не съзирах нещата във вътрешната им 

 12	Beatae	Angela	de	Fulginio, Liber, XIX, 59.
 13 Пак там, Liber, LVII, 152.
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светлина, никога не бих разпознала описаното.“ И още: „Записали сте 
всичко незначително; липсва субстанцията.“14

Какво излиза? Че въпреки свидетелството, въпреки верифицирането 
в слово, опитът се изплъзва. “Субстанцията“ на мистичния опит липсва. 
Анджела говори чрез визиите си и едновременно отказва да е говорила. 
Дори признава, че нямало да говори, ако не била санкцията: „Колкото 
повече даваш светлина, толкова повече ще я запазиш“ .

Ала това ли става? Запазва ли се светлината в подредбата от звуци и 
донасят ли те “смисъла” до ухото на останалите хора?

Донякъде да – става ясно от 16-а стъпка, когато тя влиза в Църквата, 
чете „Отче наш“. Произнася думите бавно и те се вдълбават в душата. 
Ала тези думи, макар и изказани от нас, се отчуждават, не са „наши“. 
Обратното: когато душата пребивава в светлина, споделя в унес Анджела, 
тогава се гледа с “очите на душата“, не с телесните сетива. „Как да го изкажа 
на някакъв език”, пита тя. “Нали тялото не вижда, то спи. Езикът ни е 
отрязан. Виждам в очите на моя дух очите на Божествения дух. И какво са 
клетите ми слова? Срамувам се, срамувам се от тях. Извикват у мен усет за 
недостойни мисли.“15

Постепенно колкото повече визията се удължава, а границата между 
двата свята – физически и мистически – се скъсява, толкова повече се 
орязва сферата на езика. Словото е онова, към което Анджела има пиетет 
(често се позовава на евангелското: „Ако някой ме обича, ще спази словото” 
(учението ми) (Йоан 14:23). Пътят на визията обаче е отказ от артикулиране. 
Брат Арно разказва как все по-често тя се отдръпва в ужас, все по-често 
отказва да припознае казаното: „Всичко изречено не е нищо; няма смисъл; 
не мога да говоря.“ Тя все по-често повтаря: „Кощунствам. Кощунствам.“ 
И заявява пред минорита, че нашият клет човешки език подобава в случаи, 
когато се отнася за тела и идеи; отвъд тях е нищо, а в Божествените неща 
словото изцяло умира. Затова и втората част на книгата, instructio, е по-
скоро преразказ на един невъзможен разказ.

Анджела вече не говори, а свидетелства. Тя “продължава“ с тялото си 
историята на едно желание: приобщаването с Христа.

приобщАвАнеТо: ГрАниЦиТе нА ТяЛоТо

Ала и мистическият опит на тялото е не по-малко проблематичен. 
„Тялото не вижда нищо, очите на душата са отворени.“ “Тялото почива и 

спи, езикът е отрязан и неподвижен.“ „Членовете на тялото ми се чупеха и 
аз се стремях, стремях към онова, което е отвъд“ (Втори пролог).

Още повече че тялото е особено средоточие. В него има налична и 

 14 Пак там, Liber, 31.
 15 Пак там, Liber, XXIX, 93.
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ужасяваща адска тъмнина, която стапя надеждата. Мъртви за душата 
пороци оживяват наново в тялото; нахлуват стари грехове и бесове. Едва в 
молитвата, в молението на глас, или в причестяването, в хостията, настъпва 
трансформация. Анджела има визия с телесни очи, след разчупване на 
хостията: внезапно вижда как кръв започва да струи от вените Христови.

Тялото също търпи промяна, молитвено пресъздадено за втори път. Но 
то така и никога не заживява в светлината, в която живее душата.

А „душата първо е в бездната, но после бива в светлина“. Тук е обяснението 
на „мистическото желание“. Ето какво казва Анджела: „Членовете на тялото 
се чупят от желание. В мълчание, мълчание. Докато преди е било сухота 
и празнота (без любов).” Анджела престава да вижда и усеща своето тяло 
(съответно „мълчи“), когато влиза в общение с Христовото тяло. Тогава 
започва да усеща в душата си „любов и кръст“. Спира да говори, само стене 
и се изчервява; иска Неговото желание, глад и тъга. Когато на 14-а стъпка 
от нейния визионерски път Христос й се показва, тя докосва с устни раната 
му, чувствайки, че отпива топла кръв. Иска от Господ да се пролее нейна 
кръв, “както той е пролял Своята“.

Това е пределът на физическото imitatio. Тогава Анджела се усеща 
преизпълнена от любов. И накрая, на прага на смъртта, споделя, че 
„човешкият живот, дори в мълчание, е като огледало: в него враговете на 
истината се оглеждат в образа на духа на детството“.16 Ограниченията на 
любовта са само тези, които я сдържат да говори. Нейният мистически 
опит посочва, че следва да се запълва не книга с поучения, а книгата на 
живота, в която са вписани нещата, които Бог иска. 

Но тази книга вече не е нейна. Тя е в самия прочит на тялото с 
неговите свидетелства, в топиката на желанието за communio. Книгата, 
за която говорим, казва тя пред брат Арно, не е нищо друго освен Иисус 
Христос.17 Иначе всичко написано е вярно. Проблемът не е в копието, не 
е в „отпечатъка“, а в печата. За да е “истина”, Бог трябва да „сложи печата 
си“ (Firmabo) и да „потвърди“ (Sigilabo). Или, казано с други думи, подобен 
“разказ на тялото”, какъвто осъществява Анджела от Фолиньо, сякаш идва 
да заличи пропастта между желаното и неописуемото, което всъщност е 
невъзможно.

В нашия човешки свят, според едно от сетните признания на Анджела 
от Фолиньо, нещата са винаги различни: “утешението е само насън, а 
страданието – наяве“.18 

 16 Пак там, Liber, LXII, 194.
 17 Пак там, Liber, LVIII, 160.
 18 Пак там, Liber, XVII, 55.
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Хараламби Паницидис 

Сладостта на желанието 
и гордостта на аскезата
в поезията на
константинос кавафис

Философия и поезия, желание и аскеза – културно-исторически и битийни 
реалии, съдбовно обвързани не само с развитието, но и с оформянето на аурата 
на западноевропейската цивилизация. Настоящият текст предлага един нов 
акцент към разбирането на образната рефлексивност на поезията на големия 
гръцки поет Константинос Кавафис, в която желанието и аскезата са намерили 
изключително своеобразен и талантлив израз. Израз, в който не просто думи играят 
заради съобразяване и приспособяване към форма или ритъм, а израз, чрез който 
онтологията на човешкото съществуване се взира към сетните предели на своето 
достойно осъществяване, за да устои на невъобразимо всепоглъщащата тайна на 
небитието.

Какви	добри	ръце,	какви	хубави	мигове	
ще	ми	върнат	тия	земи,	откъдето	долитат				
моите	сънища	и	всяко	мое	движение?

Артюр Рембо

Аскезата може да бъде определяна различно в зависимост от 
превращенията, които приема в конкретен културно-исторически контекст.

Битийният парадокс, изведен докрай в логиката на аскезата, е 
(перверзията на pia fraus) отказът от желанието, и то такъв отказ, чиято 
differentia specifica quid sit е самоотказване от желанието с желание.

Но преди това, доста преди това онтологичното случване на аскезата 
(в случая имам предвид единствено традицията, водеща своето начало от 
гръцката философия) започва с определяне на правила за въздържане от 
желанието, упражняване на интериоризирането на въздържането чрез 
изкуството на контрола, на рефлектирането и саморефлектирането върху 
въздържането, накрая се стига дори до самолюбуване от възрадването 
върху това въздържане от желанието.
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Казано другояче, съвсем лаконично, аскезата е упражняване на 
издръжливостта да се задържат сега в неопределена отвъдност желанията 
от тялото и така да се възпре устремът на специфичното участие на тялото 
в света (спомнете си само историите заради желанието, разказани в Илиада 
и Одисея на Омир). 

Началото на онтологичното друго-поставяне на тялото спрямо 
желанието е добиването на опитност по постигане на мярата между тялото 
и духа. Историята на това приучаване се превръща в неумереност, в 
прекомерност, в излишеството на пълнотата от едностранчивост. Драмата 
в този случай е, че за подобно упорство са необходими всички тъй наречени 
“положителни” качества на човека, но използвани срещу „част“ от него, 
срещу тялото, срещу ограничаването на неговото участие в цялостността 
на една даденост, една пред-зададеност (желаещият човек е преди, много 
преди завършения аскет, комуто всичко човешко “тук” му е чуждо), каквато 
е човекът - все пак с тяло и душа.

Аскезата превръща самосъзнанието в репресивен инструмент, полагащ 
външни цели пред човека, пред човешкото съществуване.

Що се отнася до желанието, до любовното желание, “коварната” му 
природа може да се търси в стремежа да “оцелееш” целият в от-даване, 
създаващо пред-положеност, която не “изстива” до минало, но може да се 
мисли като такова, и рискуващо из-ложеност на непредвидимото, която 
може да се мисли и като бъдеще.

Или, другояче казано, двоящата се същност на желанието прозира 
из онова посмяване да се оставиш на до-логичното свръх-показване на 
възможността, на потенциалността да изпълниш съществуването си с 
премалялата изнемога на себе-отдаването-заради.

...
Като при всеки голям поет и при Кавафис аскезата и желанието са  

„променливи величини“, които съществено  „оформят“ неговата Сума	на	
поетиката. И също така са преобразени от контекста на неговия личен 
и културен опит, от спецификите на конкретния език и индивидуалната 
дързост на стила.

Едно от късните стихотворения на Кавафис, датирано 1921 г., носи 
заглавието:

внесох в изкуството

Седя	и	размишлявам.	Желания	и	чувства
в	изкуството	аз	внесох;	едва	полусъзрени
лица	и	тънки	линии;	на	обич	незавършена
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• Хараламби Паницидис е преподавател по история на философията в СУ “Св. Кл. 
Охридски”.  Като свързани пряко или косвено с неговия текст могат да бъдат споменати 
книгите му  Носталгия по онтология, изд. ЛИК, 2001 и Поетика на желанието, изд. 
Сема РШ, 2003. Превежда Аристотел -  “Атинската полития” (1993), изд. “Хр.Ботев”; 
“Физиогномика” (1998), изд. “ЛИК” и “Вермеер”; “Голяма етика”, изд. Изток-Запад, под печат.



несигурния	спомен.	И	затова	сега
отново	се	отдавам	на	светлото	Изкуство.	
То	знае	да	извайва	Лика	на	Красотата,	
допълвайки	живота	почти	недоловимо,
споило	впечатления,
																	тъй	както	свързва	дните.1

Не бих го нарекъл равносметка, а рефлексивно припомняне, издирило от 
толкова непрозрачния ни трепет по миналото не толкова носталгията по не-
възвратимостта на извършеното и помисленото във и за него, колкото устой-
чивата материя на основата, положена в заплитането на тъканта, издържала 
похабяването от съобразеността с всекидневието на съществуването ни.

Всекидневието – толкова уютно винаги при нас, пред нас, за нас, когато 
сме в него, за да сме му покорни, и толкова не-наше, далечно, овъншнено, 
отчуждено – щом отмине.

Неопосреденото от нищо, единствено изживяното заради случването на 
желанието в любовното или приютяването на „призрака“ на неизчезналото 
в плът желание е телеологията на това припомняне.

Непосредствено изживяното из любовното е атомарен факт, в чието 
„ядро“ може да се случи такова „всичко“, че орбитата му да повлече целия 
свят на структурната му съставеност или към „нищото“ на литературното 
бърборене на лишеността от битие, или да се превърне в прелъстителната 
самодостатъчност на майсторско творение на изкуството.

„Желания и чувства в изкуството аз внесох.“ Твърде пресилено 
твърдение само по себе си.

Дори да изтръпваш от конкретността на изживяното – макар и после 
разказано – не то изтръгва „отзвука“, който е необходим за хармонията 
на съпричастието, а образът на рефлексията, застигащ сякаш  неочаквано 
и възпрял ненаситността ни за (към) разказване(то) в уникалността на 
особен изказ, способен да сподели себе си с всеки.

Поддаваме се на настроението едва щом ни сепне – „едва полусъзрени 
лица и тънки линии“ – както когато нещо случайно зърнато ни връща 
наведнъж към всичко любимо...

Изплъзвалото се от съществуването ни незабележимо, но оставящо 
отпечатъка си върху него – „на обич незавършена несигурният спомен“.

И се предаваме на obscura reperta – „лутане“ из съществено неслучилото 
се като потенциално битие за-съществуване – за неизвършеното започване 
и захвърлената ни в забрава накърнена искреност на затичване в света.

Но искаш да си поемеш дъх – „И затова сега отново се отдавам на 
светлото Изкуство“...

Поетът е медиумът на сегашното, което не може да удържи само себе 
си. Изкуството трябва да може да е в живота ни,  не за да го измести или 

	1 Стиховете на Кавафис са в превод на Стефан Гечев от сборника К. Кавафис, Итака, Со-
фия: ИК Христо Ботев, 1995.
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замести, но е в него или поне заради него, за да довършим извършването и 
завършването на даряването, към което сме предизвикани да живеем.

Това, което философът често подминава, поетът опитва да удържи и 
покаже.

Именно осмислянето на желанието в контекста на един нов хедонизъм – 
проблем, който попада някак случайно в сферата на философското мислене,  
– се разработва усилено в сферата на изкуството през 19. и началото на 
20. век. Израз на ново светоусещане, което постепенно, а често и рязко, 
измества деонтичния наратив на старите канони, осмислящи и подреждащи 
„общото и частното“, за да предложи следващ modus vivendi – отстояването 
на самоценността на индивидуалното човешко съществуване.

Отношението на поета към житейските сбъдвания на младостта и сдър-
жаното вълнение, осмислящо опит, е свободно съотнасяне, което успява да 
предаде както многозначната несъизмеримост на „формите“ на желанието, 
така и непредвидимото втурване на нагласите на пожелаването и тъкмо по-
ради това излъчва разбиране за съизмеримата сладост на всяко желание. 

разбиране 

Годините	на	младостта	ми,
																						пълни	със	наслади,
как	ясно	виждам	смисъла	им	днес.

Какви	излишни	и	напразни	разкаяния...

Ала	тогава	смисъла	не	виждах.
След	сладострастния	живот
													на	младостта	ми	се	оформяха
и	мислите	на	моята	поезия,	изгряваше
пространството	на	моето	изкуство.
И	затова	не	бяха	постоянни	съжаленията
																																		никога.
Решенията	да	се	променя,	да	се	въздържам,
най-много	продължаваха	две	седмици.
1918 г.

Паметта, спомнянето, се превръща в изкуство (извръща се към 
изкуството) на предаване на предаността към случилото се и неслучилото 
се. Станалото и нестаналото са случаи, понякога съдбовни за всеки, ала 
колко много интимност ги разделя от безмилостната „светлина“ на 
публичността.

И въпреки всичко поетът настоява:

спомни си, тяло...

Спомни	си,	тяло,	не	само	колко	си	обичало,
не	само	всичките	легла,	където	си	се	любило,
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но	и	онез	желания,	които
към	тебе	са	блестели	във	очите
и	са	трептели	в	гласовете	и	които
случайност	някаква	ги	е	осуетила.
Сега,	когато	всичко	туй	е	минало,
теб	ти	се	струва,
												че	и	тези	несбъднати	желания
като	че	си	задоволило	-	как	блестяха	те,
спомни	си,	във	очите,	които	те	оглеждаха;
					и	как	трептяха	в	гласовете
					за	теб,	спомни	си,	тяло.
1918 г.

Изказ, напомнящ завършения рисунък на един дъх – без прекъсване 
на линията – вълнуващо загатнал в разказа житейските сбъдвания на 
младостта и непримиряващата се страстност (ненаситно взряла се в 
неосъщественото) на зрелостта.

Този вкус към живота, покорил и неизбежните преобразявания на 
паметта, е неотделим от поезията на Кавафис. А проблемът за спомена, 
както се казва, „витае във въздуха“ през първата четвърт на 20. век. Най-
талантливите умове, от единия до другия край на Европа, се опитват 
да намерят „формулата“ за неговото решаване. Пруст и Пирандело, 
Рилке и Жид са само част от имената. Характерна е фразата на Рилке: 
„За да пишеш хубави стихове, трябва да имаш спомени. И трябва да ги 
забравиш... И трябва да притежаваш голямото търпение да чакаш да 
дойдат отново...“ На това сякаш ритуално отдаване и потъване в спомена 
(стигащо донякъде и до прекалеността на дребнаво-издирващо ровене 
и разхвърляне на неосмислени подробности като при Пруст) Кавафис е 
безкрайно чужд. Носител на една друга традиция, той противопоставя на 
тази словоохотлива маниерност изваяната пластичност на спомена-идея 
(стигащ дори до пестеливата статичност на спомена-икона), изграждащ с 
изяществото на античния логос и внушение космоса на плътта в своята 
поезия – космосът на плътта като онтологичен топос на съществуването, 
превърнат в естетическа (и не само) енигма от желанието.

Какво като изтлява тялото?!... То не само не иска и не може да загърби 
времето, в което е желало, но и се обръща към останалото, предстоящото  
– да не предаде неслучилото се. От спомена се иска не само да обгърне 
действително станалото, но и да възвърне енергията на неосъщественото.

И това е така, защото включеността на спомена във времето при 
Кавафис не е свързана, както за почти цялата европейска традиция, 
с непредвидимостта на Хераклитивото битие, изпълващо станалото-
като-не-останало, ставащото-като-не-стоящо и предстоящото-като-из-
оставящо-ни. Той изтръгва не само от съществото си, но и сякаш от света 
– поне поетично – непримиреността на елеатите с неопределеността, 
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с изплъзването на ставащото, разкриваща възможността (дали да не я 
нарека съдбовна) на устойчива съ-временност. „Стрела, която лети и не 
лети“, тази апория като че ли най-ясно изразява метафизичния „хоризонт“ 
на желанието, досегнат в разбирането на Кавафис.

...

Повече от очевидно е, че личната поезия на Кавафис е обагрена от 
чувствения опит и също толкова наяве е невероятният контрол върху 
изказа, страненето от всяка прекомерност на еротичния лиризъм. Именно 
този контрол е аскезата на поета и поради това тази аскеза е естетическа 
аскеза. Тя иска не само да „спаси“ и „опази“ тялото с неговите желания, тя 
иска и да спаси, да опази възможността душата да бъде/да не забрави тези 
желания. Превърната е в режим на специфично из-връщане към изживяното, 
на специфично съотнасяне с миналото. Спорът между жизнеността и 
желанието се въплътява в подредеността на индивидуален естетически код, 
който оставя свобода на всяко посмяло посягане да види и излезе отвъд... от 
неотворената „врата“ лъха единствено насладата на съзерцанието.

Аскезата в този смисъл е свръхзадача или това е свръхзадачата на 
аскезата.

Свръхчувствителност, която опитва да смъкне докрай воала на 
незабелязаното и да ни подсети за пълнотата на съществуването, в която 
сме потопени. 

Неизразимата нежност на самото битие към човешкото тяло като 
желаещо тяло...

Раздиращата тъга на съзнанието заради желаещото тяло... 
Разказани с разтърсваща лекота, побрала невероятността на каквато 

и да било въз-вратимост, на която и да е друга възможност за подобна 
заедност.

Къде другаде бихме могли да издирим толкова следи от онтологията на 
съзерцанието?...

Тъй дълго съзерцавах

Тъй	дълго	съзерцавах	красотата,
че	погледът	ми	се	изпълни	с	нея.

Червени	устни.	Страстни	членове	и	линии
																															на	тялото.

Косите	сякаш	че	са	взети
от	древногръцки	статуи.
Те	са	красиви	винаги,	дори	невчесани,
когато	падат	леко	върху	бялото	чело.
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Лица	на	любовта,	каквито	моята	поезия
ги	пожела	във	нощите	на	младостта	ми.
Във	нощите	на	младостта	ми,
																									тайно	срещнати.
1917 г.

Самотно усилие, отнело и непожалило нищо, с една-единствена цел 
– да докаже, че безпокойствието, страстното неспокойствие на човека 
от неговите желания не е случайност, нито непроходимо препятствие, а 
необходимата неотложност на неговото себеосъществяване.

Желанието също ни осъществява.
Желанието трябва да устои в историята, а не да се отстоява заради 

историята.
Самовглъбена гордост.
Това е посланието на поета и на неговия живот.
Ще можем ли?!...
Нека опитаме...
Наши са желанията, но към други...
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Дарин Тенев 

Предвиждането на образа

На тези страници е направен опит за прочит на два текста, съответно от М. Хайдегер 
и Ж.-Л. Нанси, които се занимават с природата на образа и характеристиките на 
въображението. Чрез този прочит се търси начин да се разкрие спецификата 
на литературния образ. Посочено е, че литературният образ “съдържа” схема 
(в Кантовия смисъл на думата), която се явява негов вечно променлив двойник 
и възможност в ролята си на образ на образа и която въпреки това е несводимо 
единична – нещо, което я отдалечава от общите схеми, описани от Кант. Така 
разбрана, схемата предполага някакъв вид очакване, изпреварване на образа, което 
въвежда времевостта в самото му сърце. По-нататък този образ на образа, това пред-
виждане на образа, вписано в неговата природа, е удвоено от изначално без-подобие, 
предшестващо подобието на вещта, на която образът е образ. Това без-подобие се 
появява във формата на повторение, разкрито от парадоксалното въображение, 
което Хайдегер определя като продуктивно репродуктивно въображение. 

Защо образът е свързан с крайността и по какъв начин това се отнася към 
собствената му основа? Как въображението би могло да помогне за открояване 
на възникването му? Какво се казва, когато се говори за възможност за образ, 
на образ, ала също за образа като възможност? Защо се казва “един образ”, 
броими ли са образите? Кое позволява разпознаването на образа, кое дава 
неговата идентичност, позволяваща “виждането” му като един и същ образ? 
Каква е ролята, която играят възприятието или възприятийните данни? Би ли 
имало в това отношение разлика между литературния образ (или, по-скромно, 
образа в литературата) и някой друг образ, например този, за който се говори в 
изобразителното изкуство?

Тези въпроси хвърляме върху бялото платно на листа и те, разпилени, не 
издават своите отношения, не рисуват картина, не чертаят карта, която да 
ориентира питащия. Листът оставя белотата си като отдръпване на основата, 
мълчащ. Въобразяването на общността на въпросите е свързано с това 
отдръпване, може би единствена възможност за възможността на образа. 
Фонът е бял, празен, фона го няма.

Образ и крайност. Ако образът е свързан с крайността, то това ще се дължи 
вероятно, за начало, на сетивността, която дава краен наглед, доколкото не 
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произвежда онагледеното. Ала означава ли това, че образът е просто подчинен 
на сетивността?

В питането си ще се обърнем към два текста, поне към части от тях, текстове, 
които могат да предложат ръководна нишка, да теглят черта през белия лист. 
Първият текст е Кант	и	проблемът	за	метафизиката от М. Хайдегер, където 
фокусът ще падне върху §20 и §33.1 Вторият текст е донякъде коментар на 
първия; това е “Маскираното въображение” от Ж.-Л.Нанси.2 И двата изхождат 
от Кант. Ще последваме, неизбежно, техния пример.

При Кант е въведено разграничение между “два основни извора на духа, 
първият от които е способността да получаваме представите”, а вторият – 
“способността чрез тези представи да познаваме предмети”.3 Първата способност 
се характеризира с рецептивност (рецептивност на впечатленията), а втората 
със спонтанност (спонтанност на понятията). Към първата отнасяме нагледите, 
а понятията – към втората. “Наглед и понятия значи съставляват елементите на 
всяко наше познание” (129). Нагледът ни “никога не може да бъде друг освен 
сетивен”, защото сетивността е “рецептивността на духа ни или способността 
му да получава представи, доколкото се афицира по някакъв начин” (130) 
и “този начин на нагледно представяне не престава да бъде сетивност тъкмо 
затова, защото е производен (intuitus	derivativus), а не първоначален (intuitus	
originarius)” (128). Спонтанността, от своя страна, е “способността [на духа] 
сам да създава представи” (130) и тя носи името разсъдък. Чистите – априорни, 
съдържащи само формата на мисленето на един предмет изобщо, – разсъдъчни 
понятия се наричат категории. Кое обаче би позволило отнасянето, прилагането 
на категориите към предмети на сетивата? “Ясно е, че трябва да има нещо 
трето, което трябва да е еднородно, от една страна, с категорията, от друга 
страна – с явлението и което прави възможно приложението на категорията 
върху явлението. Тази посредничеща представа трябва да бъде чиста (без нищо 
емпирично) и все пак да бъде, от една страна, интелектуална, от друга страна – 
сетивна. Такава представа е трансценденталната схема” (226). Тя е “формално и 
чисто условие на сетивността” (227) и е продукт на способността за въображение, 
защото именно въображението е, което, поради това, че може да “представя в 
нагледа един предмет и без неговото присъствие” (198), може да е спонтанно 
и да определя априорно сетивността, като по този начин позволява синтеза 

 1 M. Heidegger, Kant	und	das	Problem	der	Metaphysik. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 
1973; М. Хайдегер, Кант	и	проблемът	за	метафизиката, прев. Л. Милчев. София: Анубис, 
1997. Тук ще бъде използван българският превод, като при нужда ще бъде леко променян. 
Цифрите в скоби са страниците по това издание.
 2 J.-L. Nancy, “L’imagination masquée”, Au	fond	des	images. Paris: Galilée, 2003, 147-179.
 3 И. Кант, Критика	на	чистия	разум, прев. Ц. Торбов. София: БАН, 1992, 129. При непо-
средствено следващите цитати страницата е посочена в скоби. 
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“на нагледите съобразно с категориите” (199). (Както подчертава Хайдегер, в 
първото издание на Критика	на	чистия	разум въображението, което е само 
един от трите познавателни извора, на които се основава възможността на един 
опит изобщо – сетиво, въображение и аперцепция (197), разрешава да бъде 
видяно като “корен” на двете други способности, сетивната и разсъдъчната, 
основополага ги като тяхна възможност.4)

Именно във връзка със схемата е въведен образът. “Сама по себе си схемата 
е винаги само продукт на способността за въображение; но тъй като синтезата 
на последната има за цел не единичен наглед, а само единство в определянето на 
сетивността, то схемата все пак трябва да се различи от образа” (227). Схемата 
ще е онова, което дава правилото, правилото на образа: “образът е продукт 
на емпиричната способност на продуктивната способност за въображение; 
схемата на сетивни понятия [...] е продукт [...] на чистата априорна способност 
за въображение, едва чрез която и според която образите стават възможни, 
които образи обаче винаги трябва да са свързани с понятието само посредством 
схемата” (228).

Какво разбираме оттук за образа? От първия цитат става ясно, че 
докато при схемата има единство, то при образа има единичност, образът е 
свързан с единичен наглед. Вторият цитат разкрива схемата като средството 
въображението да даде единство на самия образ. Едновременно с това, 
доколкото образът е свързан с емпиричното (“продукт на емпиричната 
способност на продуктивната способност за въображение”), той ще е обвързан 
със сетивността, което означава, че винаги е образ на нещо.

Хайдегер, когато говори за образа при Кант, разграничава три основни 
значения, в които думата е употребявана: 1) непосредствената гледка (Anblick) 
на едно биващо; 2) наличната изобразяваща гледка (vorhandender abbildender 
Anblick) на едно биващо; 3) гледката на нещо въобще.5 В първия случай 
образът се дава “като емпирично онагледяване на това, което се показва” 
и “има характера на непосредствено видяното единично (“това-тук”)”.6 
Изображението (Abbild) е винаги само преписване, изкопирване на това 
непосредствено показало се като образ. Именно в смисъла на изображение, 

 4 Хайдегер, Кант	и	проблемът	за	метафизиката, 124-126.
 5 Пак там, 88. Не е без значение обаче една особеност при първото им изброяване, поради 
което привеждаме пълния цитат на началната поява на разграничението, преди то да бъде 
разгърнато по описания от нас начин: “Образ най-първо може да означава: гледката на едно 
определено биващо, доколкото то е открито като налично. То предлага гледката. Изведен 
от това значение, образ по-нататък може да означава: изобразяващата гледка [abbildender 
Anblick] на едно налично (изображение), съотв. възпроизвеждащата гледка [nachbildender 
Anblick – букв. ”след-образната гледка”] на едно вече неналично или пък примерната, образ-
цовата гледка [vorbildender Anblick – букв. “пред-образната гледка”] на едно биващо, което 
трябва тепърва да се произведе” (пак там). В последващото изложение Хайдегер вижда ко-
пието, след-образа (Nachbild), като носещо принципно характеристиките на изображение-
то: вторичност, запазване на гледката като онагледено това-тук. Явно е обаче, че образецът, 
пред-образът (Vorbild), не може да бъде подведен по същия начин под изображението.
	6 Пак там.
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в този втори смисъл, бива употребявана често думата “образ”. “Тази вещ тук, 
тази фотография предлага непосредствено една гледка като тази вещ, това 
е образът в първия и широк смисъл. Ала доколкото той се показва, следва да 
покаже тъкмо наподобеното от него.”7 Изображението обаче самó може да 
послужи като обект на репродукция или имитация (Nachbild): “от едно такова 
изображение, примерно една посмъртна маска, може да се произведе копие 
(фотография). Копието може директно да следва изображението и така да се 
покаже “образът” (непосредствената гледка) на мъртвия. Фотографията на 
посмъртната маска е сама като копие на една гледка, един образ, но само поради 
това, че дава “образа” на мъртвия, показва го както той изглежда, респективно, 
е изглеждал.”8

Третото значение, в което думата е употребявана, е гледка на нещо въобще, 
което ще рече, че фотографията може да покаже как нещо като посмъртна 
маска въобще изглежда, както и посмъртната маска може да покаже как 
въобще изглежда един мъртвец. Същевременно “самата маска може да покаже 
как въобще изглежда една посмъртна маска, в сравнение с което фотографията 
може да покаже не само фотографираното, но и как въобще изглежда една 
фотография.”9 Именно това трето значение Хайдегер свързва със схемата, 
защото като се показва как нещо представено в едното важи за многото, това 
“как” на емпиричната способност за изглед ни дава вече не единичното, а 
обкръжението на възможния изглед като такъв, според едно правило.

Нека тук се спрем за малко. Ако образът показва едновременно с 
изобразеното и самия себе си, то всеки образ е образ на образа. Трудно могат 
да бъдат надценени следствията на тази обезпокоителна формула. В зададената 
перспектива обаче формулата ще рече, че като образ на образа, като свой 
собствен образ, всеки образ носи в себе си, сам е това, което задава правилото 
му, като му дава единство. “Образният характер непременно принадлежи към 
схемата”, казва Хайдегер10 и това е основанието да въведе съчетанието “схема-
образ”, ала това, което прозира тук, е различно: схемата върви заедно с образа. 
По какъв начин?

Същностното за схемата-образ е в това “че и как тя изскача от представеното 
[vorstellten] в нейното регулирано възможно представяне [Darstellung] и така 
същевременно спазва правилото в сферата на възможната онагледимост”.11 
С това обаче осетивяването, което представлява “въобще начина, по който 
едно крайно същество онагледява за себе си нещо, т.е. от нещо е в състояние 
да си създаде гледка (образ)”12, освобождава образа от подчинеността му на 
възприятието и сетивата. Сетивният елемент ще присъства в схемата-образ 
(без него тя би била само схема и нямаше да има образ), но сам ще е подчинен 

 7 Пак там.
 8 Пак там.
 9 Пак там.
 10 Пак там, 92.
 11 Пак там, 94.
 12 Пак там, 88.
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на една само възможна онагледимост. Но не означава ли това, че образът, който 
като образ на образа, като свой образ, носи своята схема, се разлъчва от нагледа 
на Кант и от гледката, с която го е споил текстът на Хайдегер? Образът, разбира 
се, остава свързан с тях като със свой сетивен елемент, ала не бива да бъде 
смесван и объркван с тях.

Може да се каже, че причината да не бъде ясно отграничен от тях е в това, че 
един емпирчно даден образ, бил той гледката на една местност, фотография или 
смъртна маска (но няма защо да се ограничаваме само с визуални примери), 
винаги може да бъде видян и като единичен наглед, и като представящ общото 
правило. Ала неотграничеността в този случай ще се дължи на станалото 
необяснимо привилегироване на възприятието и дадените ни от него примери. 
Нещо повече, правилото, което схемата представя, е отнасяно, се отнася до 
даденото в нагледа многообразие и така схемата е зависима от наблюдаваното. 
Ала какъв ще е случаят с литературните образи? При тях възможността не може 
да бъде избегната поради това, че липсва директен наглед за нещата, за които се 
говори. Какво ще рече това? От една страна, винаги може да няма образ, винаги 
е възможно едно произведение да бъде четено и разбирано по определен начин, 
без читателят да “вижда” образи. От друга, поради липсата на непосредствен 
наглед не е дадено предварително дори самото правило на онагледимост, то 
е предоставено на читателя, образът е неизбежно възможен образ, който 
може да бъде осетивен по различни начини и всяко от осетивяванията му 
ще го задържа единствено като възможен изглед. Става ясно, че в случая ще 
има две възможности. Първата ще е възможността, която ще носи схемата в 
образа. Образът в литературата винаги ще е образ на себе си. От друга страна, 
ще има възможност по отношение на самата схема, възможност за различно 
осетивяване, възможност на възможността. Оттук обаче схемата-образ няма 
да е вече просто извлеченото правило (за всяко представено нещо, било то 
посмъртна маска или къща), а – в същото време – постоянната променливост 
на самото правило като част от него. Това не лишава образа от неговата 
единичност, напротив – единичността, сингуларността става още по-важна, 
защото при литературния образ правилото вече не я снема, а става част от нея, 
с което бива отнета всеобщността, която то задава. Тук може да бъде направена 
връзка с Третата критика на Кант. Там Кант, докато говори за изкуството, казва, 
че в него идеите, естетическите идеи, са без понятие и никое понятие не може да 
им бъде адекватно13, което твърдение трябва да бъде обвързано с разбирането 
за гения, който дава на изкуството правилото14, едно всеки път ново правило, 
правило, за което следователно можем да кажем, че е единично, а така и 
парадоксално.15 Въз основа на горните размишления не би ли било основателно 

 13 И. Кант, Критика	на	способността	за	съждение, прев. Ц. Торбов. София: БАН, 1993, §49, 
205-206.
 14 Пак там, §46, 198.
 15 Жан-Люк Нанси пише във връзка с Кантовата Идея от Третата критика: “Тя повече не е 
понятие без наглед, снабдено със субститут на сетивни данни: тя сама става създаване на 
своята собствена схема” (J.-L. Nancy, La	création	du	monde	ou	la	mondialisation. Paris: Galilée, 
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да се настоява, че правилото, което геният създава, е правилото като възможност 
на правилото, като негова променливост?16 За да се върнем към възможността: 
ключовата роля на единичността, от една страна, и, от друга, променливостта 
на правилото, което схемата представя, а така и променливостта на самата 
схема (което – това трябва да бъде подчертано – означава, че всеки образ като 
образ на образа ще може да е различен) дават основание да се въведе наред със 
“схема-образ” аналогично, но не паралелно, понятие “образ-схема”.

(Вероятно няма да е грешно да се каже, че подобна на посочената в 
литературата възможност има не само в случая с литературния образ, но и с 
други  образи, тези на изобразителното изкуство например. Гледайки една 
картина, можем да видим друго, ала тази възможност като че ли остава по-
често скрита зад чисто възприятийното. Анализите в изкуствознанието, които 
започват с възможно най-точно описание на произведението, на цветове, 
линии, композиция и т.н., не показват ли и точно това? Не работи ли образът 
там като въображение отвъд или след възприятието?)

Удвояването, въведено от образа-схема с превръщането на всеки образ в 
образ на образа, е придружено обаче като че ли от друго удвояване, за което 
ни подсказва вече не третото, а второто от изброените от Хайдегер значения. 
Изображението, както беше посочено, преписва, изкопира онова, което 
непосредствено се показва като образ. Но тогава то също е образ на образа, 
макар и в различен от разгледания по-горе смисъл, и причината за това е, че 
непосредствено явяващото ни се, онова, което се показва, което показва себе 
си (Sichzeigende), също е образ – това е образът в първия смисъл. Ала както 
е известно, показващото-се, себе си в самото себе си показващото се, това 
е определението на Хайдегер за феномен, дадено в Битие	и	време.17 Не би ли 
отговаряла тогава разликата между първото и второто значение на образ на 
разграничението между феномен и явление, прокарано в Битие	и	време? Там 
феноменът е определен като показващото се, а явлението като онова, което 
дава да се разбере, което вестява нещо друго, и така е не-се-показване на това 
друго; известяващото “в се-показването си показва нещо непоказващо се”.18 
Основание за тази аналогия ни дава и сам Хайдегер, който в главата, където 
обсъжда феномена и явлението (§7, “Понятието феномен”), споменава Кант 
тъкмо като пример за подвеждаща употреба на думата явление: “Явление, 
според него [Кант], са, веднъж, “предметите на емпиричния наглед”, това, което 

2002, 75, курсивът мой).
 16 За интересно, поучително и вдъхновяващо – макар и само непряко свързано с предло-
жената тук насока – сравнение между Критика	на	чистия	разум	и Критика	на	способнос-
тта	за	съждение, което разглежда изменението на смисъла на основни и за двете критики 
понятия, вж. Д. Зашев, Естетически	отклонения.	Кант,	Шилер,	Новалис,	ранният	Маркс. 
София: Гал-Ико, 1992, 13-63.
 17 M. Heidegger, Sein	 und	 Zeit. Tübingen: Max Niemeyer, 1986, 28-31; М. Хайдегер, Битие	 и	
време, прев. Д. Зашев. София: акад. изд. “Марин Дринов”, 2005, 30-33. По-надолу ще бъде 
използван българският превод, като при нужда и с оглед кохерентността на изложението 
може да бъде леко изменян.
 18 Хайдегер, Битие	и	време, 31.
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се показва в същия. Това показващо-се (феномен в същинския изначален 
смисъл) е същевременно “явление” като вестяващо излъчване на нещо, което 
се крие в явлението.”19 Това хвърля някаква светлина върху разграничението 
на първите две значения на “образ”. Ала казва ли се нещо различно в Кант	и	
проблемът	за	метафизиката? Или, за да изразим по-точно въпроса, позволява 
ли книгата за Кант да се мисли под отношението образ	 -	 изображение нещо 
различно от разграничението феномен – явление?

Една смъртна маска например (но това, както ще стане ясно, не може 
да е просто пример) показва как изглежда един мъртвец. Досега не беше 
обърнато достатъчно внимание на акцента, който Хайдегер поставя на 
изглеждането (Aussehen). Жан-Люк Нанси подчертава ролята, която 
играе изглеждането, като настоява на двойствеността, която според него е 
въведена с двойното значение на Aussehen: веднъж, “изглеждам” в смисъл 
на “изглеждам така и така”, както когато се казва “изглеждаш добре”; и 
втори път, “изглеждам” в смисъл на “изглеждам някого”, например “той ме 
изгледа”, но също и на “гледам-вън” (буквален превод на Aus-sehen), както 
би било в “гледам през прозореца”.20 Нанси свързва тази две значения, 
които според него са откриваеми в изречението, на което отделя особено 
внимание – вече цитираното по-горе “Фотографията на посмъртната 
маска е сама като копие на една гледка, един образ, но само поради това, че 
дава “образа” на мъртвия, показва го както той изглежда, респективно, е 
изглеждал.”21, с двете аналогични значения на Anblick, предхождащи с един 
абзац това изречение. Там Хайдегер, докато говори за гледката (Anblick), в 
един момент казва “То [непосредствено видяното единично, неизключващо 
обаче многообразието] бива наречено гледка (образ), species, все едно че то 
ни съ-глежда.”22 Нанси намира основание изречението с фотографията на 
посмъртната маска да бъде четено като “буквално транскрибиране според 
даденото по-горе от Хайдегер указание” за гледката като нещо, което ни 
гледа.23 Тогава обаче изразът “все едно” (gleich als) от първото изречение, 
транскрипция на което е второто, се осветлява в друга светлина, а именно 
в светлината на едно вече присъстващо в образа (в първото значение на 
образа като Bild) наподобяване, изображение (второ значение на образа 
като Abbild): “следователно тук има в основата на [au fond du – на дъното 
на] Bild един Abbild на самия Bild като едно се-показвам, което се показва 
като поглед, обърнат към нас”.24 По този начин Нанси привлича вниманието 

 19 Пак там, 32.
 20 Nancy, “L’imagination masquée”, 157-158, 168-169. Примерите, които даваме, не са на 
Нанси.
 21 Хайдегер, Кант	и	проблемът	за	метафизиката, 89.
 22 Пак там. (В оригинал: “Sie wird ein Anblick (Bild), species, genannt, gleich als blicke sie uns an”, 
Heidegger, Kant	und	das	Problem	der	Metaphysik, 89.)
 23 Nancy, “L’imagination masquée”, 158.
 24 Пак там.
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към погледа, който е обърнат към теб в една гледка25, поглед, който той ще 
свърже в крайна сметка с невъзможния поглед на един мървец като основа 
на образа, но на това ще се спрем по-нататък.

Въпреки съгласието, което трябва да изразим по отношение на извода, 
който прави Нанси за присъствието на едно изображение в основата на образа, 
твърде бързото извръщане на вниманието към погледа сякаш крие опасността 
да се подмине един ключов момент при отношението на изображение и образ. 
Да се върнем към Хайдегер и начина, по който той въвежда изглеждането или 
изгледа (Aussehen). Първоначално, както впрочем отбелязва и Нанси, думата, 
която е употребена, е Anblick (гледка). Именно тя е подета, за да отговаря 
за емпиричното онагледяване (empirische Anschauen), което със своето се-
показване стои в основата на онагледяването на нещо въобще. “Изгледът” 
се появява едва при определението на второто значение на образ, а именно 
изображението (Abbild), което “наподобява” първия образ – този, който 
онагледява едно “това-тук”.26 При Нанси преходът от изгледа обратно към 
гледката е имплициран, но остава някак неуяснен и поради това може да се стори 
пренебрегната тази разлика между двете понятия. Какво става обаче след като 
веднъж е въведено изглеждането? Хайдегер пише: “Фотографията обаче може 
да покаже как нещо като една посмъртна маска въобще изглежда. Посмъртната 
маска, от друга страна, може да покаже как въобще изглежда (aussieht) нещо 
като лицето на един мъртъв човек. Ала	това	може	да	покаже	също	един	отделен	
мъртвец.	 А	 така	 също	 самата	 маска	 може	 да	 покаже	 как	 въобще	 изглежда 
(aussieht)	 една	 посмъртна	 маска.”27 Една маска може да покаже как изглежда 
един мъртвец. С това тя се разкрива като вторична спрямо гледката на самия 
мъртвец. Казано с термините на Битие	и	време, така маската се показва като 
показваща нещо друго, а значи не е феномен, а само явление, “известяващо” 
нещо различно от себе си (тук – самия мъртвец). В следващото изречение 
обаче се казва, че и самият мъртвец може да покаже как изглежда. А след това, 
че маската може да покаже как изглежда като маска. Как да се разбира в случая 
изглеждането? Не означава ли употребата му тук тъкмо това, което твърди и 
Нанси, че има едно изображение, един вторичен образ, в първия образ? Ала 
за разлика от Нанси зададената така перспектива към изображението в образа 
ни води не към погледа. Един вторичен образ в първия образ, какво ще рече 
това? В основата	на	самия първи образ ще има вторичност, една изначална 

 25 За по-обширно представяне на разбирането на Нанси за погледа вж. J.-L. Nancy, Le	Regard	
du	portrait.		Paris: Galilée, 2000, 71-86. Относно връзката, която Нанси прокарва между образ, 
гледка и виждане, срв. “Образът е гледка, ако е видян, а е видян, когато виждането става във 
и чрез него, по същия начин, както виждането вижда само когато е дадено със и във образа” 
(J.-L. Nancy, Noli	me	tangere. Paris: Bayard, 2003, 15). Цитираният пасаж изисква дълъг и вни-
мателен коментар, който тук не може да бъде направен; като единствено успокоение можем 
да си позволим да се надяваме, че с разгъването на логиката на настоящия текст цитатът ще 
започне да изглежда по-ясен.
 26 Това изрично отнасяне на Abbild към Aussehen се потвърждава и по-нататък в изложени-
ето на Хайдегер. Вж. напр.	Кант	и	проблемът	за	метафизиката, 152.
 27 Хайдегер, Кант	и	проблемът	за	метафизиката, 89, курсивът мой.
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вторичност. Вторичност по отношение на какво обаче? – По отношение на 
самия себе си: образът ще изпреварва себе си като свое повторение, като свое 
собствено изображение. Именно по този начин тук трябва да бъде разбирана 
формулата “образ на образа”. Ала това разяснение не е достатъчно.

Мъртвият например. Мъртвият се-показва, но едновременно с това – според 
гореказаното – той е и свой собствен образ.28 Той показва как изглежда в своето 
се-показване	като мъртвец. Можем да се запитаме - не е ли това първоначално 
повторение, което позволява запазването на първия образ (гледката на едно 
това-тук)? Не се ли дължи запазването на първия образ на съ-временното и 
съще-временното му удвояване (как изглежда това-тук като	това-тук)?

С това разпознаване на една парадоксална изначална вторичност се налага да 
бъде въведено едно разграничение – между феномен и гледка. Причината двете 
да бъдат успоредени се криеше в общото им “се-показване”, “показване на себе 
си”. Ала веднъж вмъкната в гледката, вторичността на изгледа внася промяна. 
На практика от момента, в който Хайдегер казва, че един мъртвец сам показва 
как изглежда, гледката (Anblick) и изгледът (Aussehen) са синонимизирани. Ето 
първите изречения от непосредствено следващия абзац: “Какво обаче сочат 
“гледките” […] на този мъртвец, на тази маска, на тази фотография? Какъв 
“изглед” […] дават те сега?”29 Едновременно с тази синонимизация свързани 
се оказват “като”-то на гледката (“Тази вещ тук […] предлага непосредствено 
една гледка като тази вещ”; “Dieses Ding da […] bietet als Dieses Ding unmittelbar 
einen Anblick30) и “как”-то на изгледа (винаги е употребявано съчетанието 
“как	 изглежда”, “wie…aussieht”). Може би няма да е грешно да се твърди, че 
докато феноменът се-показва, в гледката имаме, благодарение на въведеното от 
изглеждането как, едно “се-показва като себе си”, което се дължи на удвояването. 
Импликациите на това предположение са големи и тук не всичките ще могат да 
бъдат проследени. Нека все пак скицираме някои от тях.

На първо място, гледката (Anblick) ще може да бъде четена като отместване 
по отношение на едно от ключовите понятия от Битие	и	време, а именно на 
понятието Sicht (превеждано с видимост, зрение, виждане, зримост, зрящост) 
и свързаното с него Sehen (преведено с “гледане”). Хайдегер казва, че “В 
характера си на нахвърляне [Entwurf - проект] разбирането екзистенциално 
съставлява това, което ние наричаме зрение [Sicht] на Бъденето-ето-на [Dasein]” 
и добавя, че “за екзистенциалното значение на зрение е привлечено само 
своеобразието на гледането [Sehens], че то позволява достъпното му биващо 

 28 Нека бъде отбелязано, че подобно свързване на мъртвия с образа – мъртвия като свой 
собствен образ – може да бъде намерено при Морис Бланшо, който, по-късно повторен 
донякъде от Нанси, полага това като една от изходните точки за мислене на образа. Вж. М. 
Бланшо, Литературното	пространство, прев. В. Антонова. София: ЛИК, 2000, 264-270; M. 
Blanchot, Thomas	 l’obscur. Paris: Gallimard, 1950, 71-73; M. Blanchot, Au	moment	voulu. Paris: 
Gallimard, 1951 (1979), 9. 
 29 Хайдегер, Кант	и	проблемът	за	метафизиката, 90.
 30 Пак там, 89; Heidegger, Kant	und	das	Problem	der	Metaphysik, 90, курсивът мой.
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да се среща самò по себе си неприкрито”31. Така, докато, от една страна, Sicht 
е отдалечено от възприятието и от “несетивното долавяне на едно налично 
в неговата наличност”32, от друга, то е сближено с разбирането посредством 
нахвърлянето/проектирането на възможности, чрез което разбирането се 
изгражда като тълкуване.33 Вследствие на това излиза, че “подръчното изрично 
се появява в разбиращото зрение [Sicht]”34, което означава, че благодарение на 
него “разбраното винаги е вече така достъпно, че по него изрично може да бъде 
откроено неговото «като какво»”35 или, с други думи, благодарение на него човек 
вижда (“sieht” – думата е на Хайдегер) подръчния предмет съответно като маса, 
врата, кола, мост и т.н.

С въвеждането на гледката (Anblick) обаче, въпреки че на пръв поглед 
се запазва схващането от Битие	и	време, според което в крайна сметка ще е 
важно не възприятието или долавянето, а онагледимостта, която позволява 
нещо да се срещне като това нещо (масата като маса),  в Кант	и	проблемът	за	
метафизиката се появява един аспект, който като че ли до този момент изцяло 
е липсвал, а именно една вторичност, която вмъква по необходимост сетивен 
елемент (т.е. Sicht няма да може да бъде отделено напълно от възприятието и 
доловимостта) и по този начин усложнява срещата с достъпното, като представя 
самото достъпно, например този подръчен предмет, тази маса, като изначално 
удвоен от собственото си изображение.

Едновременно с отместването по отношение на Sicht се извършва и 
една промяна в определението на структурата-Като (Als-Struktur). Както 
става ясно (може би все по-ясно, но не е ли тъкмо “яснотата” под въпрос?), 
интерпретацията, която предложихме, на отношението между образа като 
емпирично онагледяване и образа като изображение, дава “като”-то като 
зависещо от едно първо “наподобяване”, “наподобяване” или изобразяване, 
при което вещта започва да “наподобява” или изобразява “себе си”. Разбира се, 
самото “себе си” – причината тук да го слагаме в кавички – ще бъде създадено 
тук от самото изображение, вещта ще започне “да прилича” на себе си (човек 
се сеща за контрастиращия с това израз “на нищо не прилича”, който всъщност 
казва “не прилича на себе си”, настоявайки на една първоначална “прилика”, 
която (съз-)дава себе-то). Казано другояче, структурата-Като ще бъде вътрешно 
разцепена и променена от залегналото в основата й и неоткроено в Битие	и	
време определение на “като” като сравнение. 

Ако това е така, трябва да се запита: какво тогава би давало единността 
на образа, също – неговата идентичност? И значи трябва отново да се 
постави въпросът за функцията на схемата. Нанси правилно отбелязва, че 
“и Abbild, маската, и Nachbild [репродукция, имитация, но букв. след-образ], 

 31 Хайдегер, Битие	и	време, §31, 119.
 32 Пак там.
 33 “Нахвърлянето на разбирането има собствената възможност да се изгражда. Изгражда-
нето на разбирането ние наричаме изтълкуване”. - Пак там, §32, 120.
 34 Пак там.
 35 Пак там, 121.

 142

Д
ар

ин
 Т

ен
ев

  П
ре

дв
иж

да
не

т
о 

на
 о

б
ра

за



фотографията на маската, позволяват да ни се измъкне и да ни убегне собствено 
bilden [образуването].”36 Както беше отбелязано обаче по-горе37, в първото 
представяне на разграничението на трите вида образ се появява, освен Abbild и 
Nachbild, един трети вид, наречен Vorbild – образец или пред-образ, и френският 
философ се обръща именно към него като към онова, което остава “като точка 
на контакт с това bilden”.38 Нанси твърди, че това е “единственото понятие, 
което Хайдегер не е подел от началото на параграф 20” (пак там). Подобно 
твърдение би било вярно, ако се ограничим ако не до самия параграф, то поне 
до втората част на Кант	и	проблемът	за	метафизиката “Основополагането 
на метафизиката в извеждане”, където е включен §20. Не би било вярно, ако се 
отнесе към цялата книга, защото в третата част, в §32 и §33, то отново се появява 
и разгледано този път по-обстойно, е свързано със схемата. Какво казва обаче 
самият Нанси за образеца? Образецът дава образа, преди образът да се появи 
(да бъде произведен или създаден). Така самият “образец е без гледка [след вече 
казаното е ясно, че “гледката” следва да се разбира като онагледяваща един 
предмет, при което онагледяване предметът, даден като	този предмет, е удвоен 
от един образ, изображение на самия себе си], защото пред-вижда гледката” (пак 
там). В това пред-виждане всъщност той прави образа възможен, като създава – 
какво? Нанси: “Този образец е без гледка, защото предвижда гледката. Ала той е 
образец, защото той bildet [образува] и	ein-bildet [въ-образява, едино-образява] 
едно	Bildung [образ-ование] изобщо. Той въобразява образа или, ако можем 
да кажем, общата образност на образа. Което ще рече, че той	vor-bildet	[пред-
образява] едното на образа” (пак там). Това, което създава, което въ-образява 
– едновременно вмъква в образ и дава единицата на образа, образът като един 
образ – е самият образ. Така в текста на Нанси образецът се оказва  преплетен 
със схемата, за която още по отношение на Кант е изтъкнато, че тя, доколкото 
идва “преди всичко” (изразът е на Нанси), “все още не може да е образът, а 
трябва да бъде неговата възможност: не Bild [образ], а Einigung [единение] на 
Bild […] Това е правенето-едно, вкарването-в-едното на Bild. Става въпрос за 
едно пред-виждане на образа, за отваряне към една гледка изобщо. Схемата 
така пред-вижда” (153). И малко по-надолу на същата страница се появява и 
самата дума vor-bilden: “Схемата представя ... се-представянето, тя bildet или vor-
bildet, предоформя или моделира Bild.” Малко по-нататък, при обсъждането на 
Хайдегер, схемата отново е определена по този начин: “схемата ще бъде накрая 
схваната [...] като пред-виждащото правило” (162).

Всъщност последният цитат е пряка препратка към Хайдегер, който 
сам говори за предвиждане (Vorblick), при това в момента, когато обсъжда 
единността, която носи схемата: “Единността не се схваща, а стои в погледа 
като същински определяща регулирането тъкмо тогава, когато, отвърната-
от-него, става правило въз основа на неговото определяне. Това отвръщане-

 36 Nancy, “L’imagination masquée”, 172.
 37 Вж. бел. 5 в настоящия текст.
 38 Nancy, “L’imagination masquée”, 173. При непосредствено следващите цитати страницата е 
посочена в скоби след цитата.
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от-него не го губи въобще от поглед, а така има тъкмо единността като 
регулираща в предвиждането.”39

Нека за яснота отграничим двата елемента, които бяха визирани в 
образеца и в схемата: пред-виждане и даване на единицата. Тяхното 
отношение: схемата-образец пред-вижда образа, като му дава правило, 
с което го вкарва в образ и го прави един. Като страна във всеки образ, 
доколкото е всеки път негова възможност, схемата е образ, който предхожда 
образа. Но този образ, който предхожда образа, доколкото сам е образ, 
върви след себе си. Нанси пише, че “той отива пред себе си както и сам се 
следхожда”.40

От казаното дотук могат да бъдат изведени две неща, които задават 
идентичността на един образ. На първо място, това би било изображението, 
което, удвоявайки гледката, показва как тя изглежда, гледката (образът) 
като тази гледка (образ). Тук не може под някаква форма вече да не 
присъства сетивен елемент. На второ място, създаващото правилото за 
единност – схемата-образец, предвиждаща образа. Тази единност, с оглед 
на горното изложение, трябва да бъде определена като двустранна. От 
една страна, единност както на самото изображение, така и на образа в 
първото му значение на единична гледка. От друга страна, единността е 
онова, което ще позволява тези две страни, Bild	и Abbild, да бъдат единени, 
така че да ги разпознаваме като един образ. Ала това означава също, че 
именно този аспект на единността ще превръща едно сравняващо като в 
отъждествяващото като на разбирането.

Ала веднага трябва да се добави, че в даването на единицата на образа, самият 
образ се оттегля от себе си. Това не би било проблем, ако мислехме схемата като 
нещо отделно от образа. Ала веднъж щом я положим като част от всеки образ 
като негова възможност, то в образа ще остава едно въобразяващо, което не ще 
е въ-образено, не ще принадлежи на тази единица, въпреки че няма да бъде и 
нищо вън от нея, няма да бъде някаква друга единица. Така в образа, в неговата 
основа, ще има едно невидимо, невъобразимо, неизобразимо, безóбразно, 
неизменно част от него.

 39 Хайдегер, Кант	и	проблемът	за	метафизиката, 91. Нужно е да се направи уточнение. 
Хайдегер вече е въвеждал подобно понятие “предвиждане” (там думата е не Vorblick, а 
Vorsicht, където предвиждането е по-близо до предвидливостта) в Битие	и	време като вто-
ри момент от пред-структурата на разбирането (другите два са Vorhabe, имане-пред-вид, 
и Vorgriff, предулавяне): вж. Битие	и	време, 121-122. Накратко, пред-структурата на раз-
бирането е онова, което е пред-поставено, предварително даденото във всяко тълкуване, 
съобразно виждането на Хайдегер, че разбирането пред-хожда тълкуването. Не бива да се 
бъркат обаче предвиждането от книгата за Кант с предвиждането от пред-структурата на 
разбирането. Тук няма място да се развие едно сравнение, което внимателно да посочи оп-
ределящите разлики, затова нека само бъде споменато, че ако в случая с разбирането пред-
виждането е предвидливо, предпазливо визиране на, с оглед на което разбраното ще бъде 
изтълкувано, то при предвиждането, принадлежащо на схемата, има основната функция да 
задава единността на образа, която в крайна сметка прави образа като образ.
 40 Nancy, “L’imagination masquée”, 173.

 144

Д
ар

ин
 Т

ен
ев

  П
ре

дв
иж

да
не

т
о 

на
 о

б
ра

за



Изкуствоведът и философ Жорж Диди-Юберман в текст, който представя 
вероятно първата сериозна критика на “Маскираното въображение”41, обвинява 
както Нанси, така и Хайдегер, че те – отдали се на философия – наблягат на 
единението, единността, обединяването и уни-фикацията на образа, с което 
пренебрегват възможността образът да убягва на тази единност, на “образа-
единство” или “образа-синтез” (определения на Диди-Юберман). С тяхното 
настояване на схемата те подчиняват всеки образ на “това истинско “пред-
виждане на образа”, което схематизмът учредява”.42 Според него обаче пред-
виждането се сблъсква с “непредвидимостта”, която носи образа, неговата 
“суверенна непредвидимост”43, а “унификацията се сблъсква, в действителното 
и непредвидимо съществуване на образи – за което философите са все още 
твърде често, като че по професия, невнимателни – с тази вечна, непрестанна 
дисеминация, която ги прави тъй крехки, тъй непълни и, в същото време, тъй 
необходими”.44

В случая обаче тази критика не може да бъде приета. Невниманието е 
било по-скоро на страната на самия Диди-Юберман, защото, като подчертава 
единението, той пропуска да вземе предвид, че самóто това, което дава 
единството, остава вътре	 в самото единство хетерогенно спрямо него, 
разподобяващо го. Нещо повече, ако бъде привлечено гореобсъденото първо 
удвояване, извършвано тъкмо от образа-схема и превръщащо всеки образ в 
образа на образа (нека бъде напомнено, че тук под тази формула следваше да 
се разбира всеки образ като своя собствена възможност), то може би ще стане 
ясно, че единението, единството, което пред-виждането (съз-)дава, съвсем не е 
унифициращо, както твърди Диди-Юберман, а напротив – всеки път единично, 
а значи непредвидимо. По-лесно би било, разбира се, да се противопоставят 
предвиждане на непредвидимост. Това, което Хайдегер и Нанси позволяват 
да се мисли, е непредвидимост като предвиждане, предвиждане като 
непредвидимост. (Разбира се, думата “като” тук не е случайна; в някакъв смисъл 
тя изнася цялата тежест на парадокса.)

При Нанси обаче невъобразимото въ-образяващо, което е схемата-образец, 
е изведено в неговата невъобразимост по различен начин и с различно ударение 
от предложените по-горе. Вече беше посочено, че за него погледът играе ключова 
роля. След като е подчертал изказването на Хайдегер, според което гледката 
като че сякаш ни поглежда, той извеждаше от там едно начално наподобяване 
или изображение в самото се-показване, което беше подобие на поглед, насочен 
към нас. Това му позволява да каже, че тъй като “първият образ е винаги 
също като	 поглед”, то “видимото се представя като виждащо”.45 Тъкмо това 
прави нужно преразглеждането на примера с посмъртната маска и мъртвия, 

 41 G. Didi-Huberman, “De ressemblance à ressemblance”, Maurice	Blanchot.	Récits	critiques, dir. C. 
Bident / Pierre Vilar. Paris: Editions Farrago / Editions Léo Scheer, 2003, 143-167.
 42 Пак там, 164.
 43 Пак там, 165.
 44 Пак там, 166.
 45 Nancy, “L’imagination masquée”, 158-159.
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защото точно след като е посочил двузначността на изглеждането и гледането/
гледката, Хайдегер е дал пример, при който погледът отсъства в настоящето. 
Тук Нанси обръща внимание на забележката, че “посмъртната маска [...] 
показва как той изглежда, съответно е изглеждал.”46 Френският философ чете 
тази забележка като свързана с по-горната игра на думи – двузначността на 
“изглеждам”. Мъртвият има един настоящ изглед като човек, който не вижда, 
но той има и още един изглед, на човек, който е гледал, а важното е, че тези 
два аспекта, тези два изгледа се налагат един върху друг, вследствие на което 
“като че ли доскорошното (виждането) остава в сегашното (не-виждането) или 
като че ли сегашото (не-виждането) афектира ретроактивно доскорошното 
(виждането)”.47 Едновременно проспекция и ретроспекция на двата изгледа 
един в друг. Доскорошното (виждането) тогава ще се представя не като едно 
отминало настояще, а като едно настоящо минало. Ала то, това настоящо 
минало, в изгледа на невиждащото лице “ще представя оттеглянето на 
виждането”48. Именно тази гледка, това виждане на оттеглянето на виждането, 
е според Нанси “елементът, който позволява да се освободи конститутивното 
за схематизиращото Ein-bildung пред-виждащо правило”49, защото е гледка на 
мъртъв, която отказва да ни се даде като поглед към нас, погледът на мъртвия 
е невъзможен, ала именно така той стои непредставим, невъобразим, като 
модел, образец, Vorbild на образа. “В основата на образа има въображение и в 
основата на въображението има друг, гледката/погледът на другия […] Образът 
е от самото начало друг, от другия и на другия, одругостен и одругостяващ.”50 
Оттук излиза, че в основата на се-показвам стои едно се-скривам на погледа на 
мъртвия, който прави показването възможно.51

Това, което дава размишлението на Нанси и което е причината тук да му 
отделим толкова място, е свързването на образа с другия, другото, друго, което 
стои в основата не просто на образа, но на въображението. То е изначално там 
като негова възможност, но с даването на възможността се оттегля. Двойно 
оттегляне: веднъж на другия, втори път - на даващото единицата на образа пред-
виждане. Двойно едновременно оттегляне. Заедно с това крайността, която 

 46 Хайдегер, Кант	и	проблемът	за	метафизиката, 89.
 47 Nancy, “L’imagination masquée”, 169. Срв. в тази връзка “образът [...] е par excellence тук-то 
на едно отвъд.”, Nancy, Visitation	(de	la	peinture	chrétienne), Paris: Galilée, 2001, 51. 
 48 Nancy, “L’imagination masquée”, 169.
 49 Пак там, 170.
 50 Пак там, 176. Срв. “Основата, дъното, е поглед”, Nancy, Le	Regard	du	portrait, 76.
 51 Вж. пак там, 174. Трябва впрочем да се отбележи, че на друго място Нанси говори за раз-
ликата между посмъртната маска и портрета и казва, че докато маската представя мъртвия, 
то портретът полага в творба и задвижва самата смърт (Nancy, Le	 Regard	 du	 portrait,	54). 
Въпреки това тази разлика едва ли може да бъде абсолютизирана: няколко страници по-на-
татък в същата книга, докато говори за погледа, който ни “гледа”, Нанси пише, че “Той може 
и трябва да бъде видян като смъртен поглед, като смъртта на погледа и смъртта в погледа” 
(Le	Regard	du	portrait,	79). Без съмнение тези думи могат да се приложат и към посмъртната 
маска, така както е описана в Маскираното	въображение, дори и да са отнесени първона-
чално само към портрета.
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осетивяването и нагледът носят със себе си, сега ще се разкрие като същностно 
свързана със смъртта, ще се разкрие като смъртност, която ни е дадена – като 
изначален и невъзможен достъп до смъртта на другия – от самата тази смърт.52

Не може ли да бъде обаче открита податка за това (невъзможно и неизбежно) 
отваряне към другото у самия Хайдегер в момента, в който той въвежда 
понятието за трансценденция като “изстъпване” в едно пространство, което в 
същото време е “изначално формиране” на това пространство, където въобще 
можеш да “засрещнеш” нещо?53 Тъй като чистият синтез е онова, което носи 
вътрешния градеж на трансценденцията, а “трансценденцията се образува 
в осетивяването на чистите понятия [схема-образ]”, чистото въображение, 
което отговаря за синтеза, е онова, което “отнапред дава, образувайки схемата, 
гледката (“образа”) на хоризонта на трансценденцията”.54 Тази обвързаност на 
трансценденцията със схемата и въображението позволява “изстъпването”, 
което тя представлява, да се мисли именно като отваряне към другото, което 
предварително е било вписано във въображение и образ.

Така през схемата се оказва поне частично разкрита работата на 
въображението. На въображението ще отделим сега вниманието си и 
последните редове на този текст. В Кант	и	проблемът	за	метафизиката то 
играе много по-важна роля от образа. Както е известно, Хайдегер смята, че Кант 
в първото издание на Критика	на	чистия	разум е воден “към една пропаст, към 
една безосновност” – пропастта на трансценденталното въображение, което се 
разкрива като основополагащо всички други способности, и той, изправен пред 
безпокоящото, се отвръща от пропастта55 чрез преработките и промените, които 

 52 Съчетаването на тези поне две схващания за крайност може би ни доближава до едно по-
различно разбиране на крайността, разработвано от Нанси, според което “крайност” озна-
чава края на присъствието като стабилно, постоянно, налично, неподатливо битие”. Веднъж 
суспендирани, неподатливостта и стабилността, присъствието “ще се раздели в себе си, ще 
се предхожда и следхожда”, превърнато в едно “битие-към [...] тази множественост, която е 
за себе си всяко присъствие. Безкрайността следователно няма същност, различна от тази 
на крайното битие” (J.-L. Nancy, La	pensée	dérobée. Paris: Galilée, 2001, 19-20).
 53 Вж. Хайдегер, Кант	и	проблемът	за	метафизиката, 71.
 54 Пак там, 87.
 55 Това обвинение, разбира се, може да бъде отправяно и е било отправяно и към самия 
Хайдегер. Срв. “Никакво съмнение, че на Хайдегер дължим, с Кант	 и	 проблемът	 за	 ме-
тафизиката	 (1929), възстановяването [...] на въпроса за въображението като философ-
ски въпрос [...] Тук само отбелязвам, че “отвръщането”, което Хайдегер приписва на Кант 
пред “бездънната пропаст”, отворена с откритието на трансценденталното въображение, 
това “отвръщане” го извършва и самият Хайдегер след книгата върху Кант” (C. Castoriadis, 
“La découverte de l’imagination”, Domaines	 de	 l’homme.	 Les	 carrefours	 du	 labyrinthe	 II. Paris: 
Seuil, 1986, 330). Вж.също C. Castoriadis, “Imagination, imaginaire, réflexion”, Fait	 et	 à	 faire.	
Les	carrefours	du	labyrinthe	V. Paris: Seuil, 1997, особено 228-229; както и S. Žižek, The	Ticklish	
Subject.	The	Absent	Centre	Of	Political	Ontology. London / New York, Verso, 1998, 11-66. Само 
ще отбележим, че докато критиката на Касториадис е насочена към непълното схващане, а 
впоследствие и изоставянето, отдръпването от въображението, то Жижек вижда бездната, 
пред която Хайдегер се изправя и се отдръпва, като бездната, отворена от такова понятие 
за субект, което подкопава идеята за свят, “най-радикалното измерение на субективността”, 
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нанася във второто издание56. Тук съвсем няма да можем да се разпрострем 
върху начина, по който, стъпка по стъпка, Хайдегер следва Кант и развива 
имплицираната роля на въображението. Вместо това ще разгледаме само една 
особеност на трансценденталното въображение, проявявана при чистия синтез 
като чиста репродукция. Причината да се спрем на тази особеност се крие, 
на първо място, в ключовата роля, която играе по отношение на цялостното 
разбиране за трансцендентално въображение, и на второ, във връзката, която 
може да се направи с нещата, казани по отношение на литературния образ.

След като е разгледал схематизма, Хайдегер се насочва към изследване 
на положението на трансценденталното въображение, при което разкрива 
последователно произхода на чистия наглед, теоретичния и практическия 
разум от въображението57, за да премине към разглеждане на връзката на 
трансценденталното въображение с времето. Там си поставя за задача да 
покаже как синтезите на трите елемента на чистото познание – чист наглед, 
чисто въображение и чист разсъдък – са изначално основани и първично 
единени от трансценденталното въображение. Непосредствено преди 
да се захване с тази задача обаче, той представя тройното разчленение 
на въобразителната способност, което извлича от Кантовите лекции 
по метафизика. “Следователно въобразителната способност се състои: 
1. От способност на изобразяването [Vermögen der Abbildung], чиито 
представи са на сегашното време: facultas formandi; 2. От способност 
на възпроизвеждането [Nachbildung], чиито представи са на миналото 
време: facultas imaginandi; 3. От способност на предварителния образ 
[Vorbildung], чиито представи са на бъдещото време: facultas praevidendi.”58 
Хайдегер отнася синтезите на трите елемента на чистото познание към 
троичното единство на времето като минало, настояще и бъдеще и така ги 
свързва с посочените страни на въобразителната способност, съответно 
1) при нагледа чистият синтез като чиста апрехензия бива обвързан 
с изображението; 2) при въображението чистият синтез като чиста 
репродукция – с възпроизвеждането; 3) при разсъдъка чистият синтез – с 
рекогницията. Явно е, че ако трансценденталното въображение се приеме 
за обосноваващо по този начин и трите синтеза, то “това, което Кант нарича 
нататък “въображение”, не може да бъде идентично с трансценденталното 
въображение”.59 Какво прави обаче въображението, за което Кант 
говори? Това въображение, което е “въобразено” от трансценденталното 

което “суспендира (бъденето-в-)света” и представлява “психотично отдръпване като край-
ната (не)възможност” на тази субективност (Žižek, Ticklish	Subject, 50).
 56 Наскоро Джон Левелин публикува силна и убедителна критика на това становище на 
Хайдегер, като показа как основните постулати, свързани с трансценденталното въобра-
жение, на които Хайдегер държи, са запазени и във второто издание. Вж. J. Llewelyn, The	
Hypocritical	Imagination.	Between	Kant	and	Levinas. London / New York: Routledge, 2000, 33-49. 
 57 Вж. Хайдегер, Кант	и	проблемът	за	метафизиката, 124-140.
 58 Пак там, 151.
 59 Пак там, 156.
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въображение, това въображение на въображението? Времевият синтез, 
който му е присъщ, е този на миналото и така то е натоварено с вторичност, 
вторичността на репродукцията. Репродукция обаче можем да си позволим 
своеволието да разбираме и в изкуствоведски смисъл, в крайна сметка 
става въпрос за Nachbild. Както веднага може да бъде забелязано, трите 
страни на образната сила, които Хайдегер взима от Кант, отговарят тъкмо 
на три от значенията на образа, онези три, които дава в самото начало на 
§20.60 Дотук вече разгледахме изображението (Abbild) и образеца (Vorbild). 
Репродукцията, копието, което представлява Nachbild, до този момент не е 
изпълнявало никаква отличителна функция, никаква операция, която да го 
оразличи от изображението Abbild. Особено показателен в това отношение 
е примерът с посмъртната маска и нейната снимка. Всеки път, щом Хайдегер 
каже нещо за фотографията, която е Nachbild на маската, той добавя, че 
същото важи и за самата посмъртна маска, изобразяваща копирания и от 
Nachbild мъртвец. Едва тук, в обсъждането на чистата репродукция, на 
даващото нейния синтез въображение на въображението, като че ли за пръв 
път се появява отличителна черта. Хайдегер пише: “За да бъде емпиричният 
синтез възможен в модуса на репродукцията, следва отнапред да може 
преди всякакъв опит да се втълпи това повече-не-сега като	 такова и да 
се обедини със сегашното сега.” Емпиричният синтез следователно трябва 
да бъде овъзможностен вече от чист синтез, т.е. трябва да има едно a priori 
дадено вече-не. Проблемът, който възниква, е свързан с това, че ако трябва 
да се пренесе репродукцията в чистия синтез, то чистото въображение, 
което като чисто въображение е продуктивно, трябва да произведе една 
репродукция, която като чиста репродукция вече не е репродукция на 
нещо и въпреки това запазва своята вторичност. Чистото въображение 
трябва да произведе една първична вторичност. “Но не е ли тогава чистата 
репродукция продуктивно репродуциране?”61 Какво би станало тогава с 
това, на което се явява репродукция репродукцията? Тук се сблъскваме с 
една от най-забележителните страни на въображението. Въображението 
може да дава изначално повторение. Ала ако това изначално повторение е, 
което дефинира репродукцията или копието (Nachbild), не е ли същото черта 
и на изображението (Abbild), тъкмо онази черта, която вече бе подчертана 
по-рано с настояването, че изображението е вече присъстващо в простото 
се-показване? Нужно е да се направи едно фино разграничение. И в двата 
случая става дума за вторичност. Но при изображението вторичността 
крие собствения си характер. А при копието, репродукция, после-образът, 
вторичността е подчертавана именно като	такава – сам Хайдегер слага в 
курсив този израз (“повече-не-сега като	такова”) и по този начин откроява 
нейния възпроизводителен характер, независимо че става дума за създаване, 
за продуктивност. Повторение, което не е повторение на нищо.

 60 Вж. бел. 5 в настоящия текст.
 61 Пак там, 157.
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Но не би ли било възможно да се свърже тази продуктивно репродуктивна 
функция на въображението с нещата, които бяха казани вече за литературния 
образ? Нека следващите думи завършат този текст, отключвайки нова белота 
връз белия лист, заприличал на изображение, копие или схема на карта.

Литературният образ, който по необходимост е своя собствена възможност 
(това е и смисълът, в който той е образ на образа, предвиждане на образа), е 
свързан със схемата и образеца (Vorbild). Ала тогава как може той да не е чиста 
фантазия? Как е възможно да не бъде абсолютно независим, автономен (тези 
думи не са синоними), произволен, щом всеки път сам задава собственото си 
правило като единично правило? Тази възможност на литературния образ 
се дължи именно на продуктивната репродуктивност на въображението. 
Въображението, което въ-образява, което формира единността и изобразява 
образа, в момента на единичното му пред-виждане ни го дава вече като образ 
на нещо, но което е по-интересно, като вече създаден (например от автора, но 
не само и не задължително от него), като образ, който възпроизвеждаме. Това 
очевидно не е така, доколкото в случая с литературата обикновено нямаме 
сетивно онагледяване на онова, което четем, вътре	в самото четене, какъвто е 
случаят например с изобразителното изкуство или музиката (т.е. тук не става 
дума за илюстрации на книги). Литературният образ е образ, носещ своята 
двойна възможност, която го предвижда като повторение. Неговата идентичност 
е нестабилна, доколкото нито правилото (схемата), нито сетивният елемент, 
носен от изображението, са предрешени. А при предвиждането му неговата 
основа се оттегля от даденото му единство и оставя в него своето безобразно 
невъобразимо. Предвиждането му така е непредвидимост, която чака своя 
читател като безпокойство в едно никога несрещано познато.
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камелия Спасова

Μυθος: моделът на трагедията.
кинетика на нейното ставане
(Аристотел,
За поетическото изкуство)

Този текст се фокусира върху трагедията в тесния смисъл на думата като 
драматически жанр, и то в ограничената перспектива на понятието μûθος, изведено 
от Поетика на Аристотел. Подобно затваряне позволява детайлното проследяване 
на модела на трагедията и нейната вътрешна динамика. Трагедия, μûθος и състав на 
събитията са използвани от Аристотел като синонимни, но различаващи се в обема 
си понятия. Μûθος-ът е самият кинетичен принцип на трагедията, механиката на 
нейното ставане. Tой е съставен от събития. Трите части на всеки μûθος, трите типа 
събития са перипетия, узнаване и страдание, това са трите оси, които очертават 
координатната система на трагедията. Аристотел различава събитието (pragma) 
от действието (prаxis), последното се определя като водещо към щастието или 
нещастието. Разнищването на възможните взаимовръзки между трите типа събития 
(както и съотнасянето им към действията) разтваря механизма на трагедията, без да 
го възпира.

След	 като	 направихме	 тези	 разграничения,	 нека	 кажем	 какъв	
трябва	 да	 бъде	 съставът	 на	 събитията,	 тъй	 като	 това	 е	
първото,	и	най-важното	в	трагедията.1

Интересът на настоящия текст към атическия трагедиографски опит 
се включва към традицията на западната култура да мисли себе си чрез 
античността, традиция толкова мощна, че е необходимо да се поставят 
няколко ограничителя. Първият ход към подобно ограничаване е да се 
постави отново въпросът какво означава μυθος	 за Аристотел и как този 
μυθος	задвижва трагедията отвътре.

Да мислим митът през μυθος е опит да пристъпим към въпроса за 
трагедията през За	поетическото	изкуство на Аристотел, и то в термините 
 1 Аристотел, За	поетическото	изкуство, прев. Ал. Ничев. София: Наука и изкуство, 1975, 
1450b, гл.7, 75.
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на Аристотел. Μυθος: това е концепт, който се появява със строго определено 
и систематично удържано съдържание за първи път в Поетиката. 
Запазвайки гръцката дума, можем да обсъдим вариантите на нейния 
превод и същевременно да не загубим семантичната й близост с мита. Така 
преди още да определим какво точно е μυθος, вече поставяме две важни 
уточнения – а) μυθος e понятие, което се е обособило от всекидневната 
употреба на думата; б) мястото на тази трансформация, на прехода към 
понятие, е именно Поетиката на Аристотел. Можем за вход да направим 
типологично разграничение между мит и μυθος	на базата на седем общи 
критерия за по-голяма систематичност и прозрачност при по-нататъшните 
разсъждения.

Седем показателя за разграничаване на мит и μυθος:
1. ниво на истинност. Митът е реално съществуващ, определен по 

отношение на митологична система, в която се вярва или поне се проявява 
доверие. Всеки мит разказва история, т.е. конструира дискурс – генеалогично 
разследване може да проследи начина на това конструиране. Тази история 
е надреден свещен разказ, когато около него се оформя дадена общност. 
Μυθος-ът е нареден, истинен по вероятност и необходимост.

2. функциониране. Митът се организира по отношение на вертикала, 
на йерархията, на трансцеденция, която е колективно споделена. Μυθος-ът е 
хоризонтално и индивидуално навързан. Той може да бъде интерпретиран 
като хоризонтална проекция на мита, но задължително видоизменя мита, 
т.е. дори и пряко трагедията да пресъздава митологични събития, тя вече ги 
превръща в други, ориентирани в друга плоскост. Преработването на мита 
в μυθος е не само прегрупиране на материала, но и негова метаморфоза, 
вътрешно изменение, вписването му в друга система - в полето на 
фикционалното. 

3. Тип словесност. Митът е устен, μυθος-ът е писмен. Митът е разказ, 
μυθος-ът е фабулиран разказ.

4. събитието при мита е митологично, оправдано в митологични 
конвенции, при μυθος-а трагедийно, оправдано в конвенциите на 
трагедията, в поетиката й.

5. епистемологичен код. Митът оправдава различни генеалогии, 
осигурява произход, обосновава системи (от митологичен, философско-
научен или поетичен характер). Μυθος-ът използва мита, традиционните 
фабули, винаги за да ги преформулира спрямо конкретната ситуация. Той 
репликира контекста на случването си, давайки нов ход, нова подвижност, 
нов ритъм на “старите приказки”. Така изработва режим за различно 
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(“Едип цар” (Софокъл) и “Тирезий слепият” (Мерджански-Добчев)”. Член-основател на 
арт група “Устата”, която се стреми да визира и визуализира, да назовава и изговаря 
изкуството на млади автори.



справяне с действителността – различен спрямо мита (традицията) и 
спрямо контекста (съвременността).

6. структура. Митът дава възможност за привнасяне на център отвън, 
той е аморфен и гъвкав и лесно се преконструира спрямо точката, зададена 
му за център. Затова е съвършен топос за производство на идеологии, 
теории, религиозни практики. Да се определи митът е перформативен 
акт на центриране, тотализиране, универсализиране. Μυθος-ът определя 
центъра отвътре на себе си, той е чисто формален показател на учленяване 
на елементите на трагедията. Той се съобразява с правилата на тази игра. 
Μυθος-ът е гръбнакът/душата на трагедията. Интерпретациите на мита 
могат да са безгранични, тяхна граница е единствено онова, върху което се 
основават. Интерпретацията на μυθος-а трябва да е съобразена с познаване 
на структурата на трагедията и да взема под внимание конкретната творба, 
иначе може да премине в свръхинтерпретация.

7. познавателни процедури. Митът е синтез, говорене за всичко 
през едното, максимално наситено и сгъстено слово, това го и разделя от 
“логоса”. Μυθος-ът е разпределяне, анализиране, разкрояване, разлагане, 
атомизиране. Той е способността от останки (от митове) да изградиш 
цялостна, самостоятелна, в себе си завършена единица – творбата, която е 
способна да се отмести от всяко артикулирано значение.

След разграничаването на мит от μυθος е редно да проникнем към ядрото 
на поставения проблем: да видим μυθος в литературната теория на Аристотел 
(теория, която е метафактическа, защото нейните постановки се изграждат на 
готовия свод от вече състоялите се атически трагедии), каквато е Поетиката, 
и то с оглед на дефинирането и разбирането на драматическия жанр трагедия. 
Как стои μυθος в Поетика, дали напълно е заличена употребата му като мит 
в полза на новоорганизирания термин, или думата се използва и в двете си 
значения, които, макар да се засрещат, си противостоят? И тъй като е в сила 
вторият случай, как вътре в текста на Поетиката те да бъдат различавани? 
Когато използваме превод, сме улеснени от преводача, който вече е свършил 
тази работа вместо нас. Като пример за трудността на отделянето на мит 
и μυθος вътре в самата текстуална тъкан на Поетика ще бъдат разгледани 
някои разминавания в преводите, като съпоставим два руски варианта, един 
английски, българския превод и оригинала:

Пример A) 1453b, гл. 14
1. Аристотел, по http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perse

us%3Atext%3A1999.01.0055: dei gar kai aneu tou horan houtô sunestanai ton 
muthon hôste ton [5] akouonta ta pragmata ginomena kai phrittein kai eleein ek 
tôn sumbainontôn haper an pathoi tis akouôn ton tou oidipou muthon.

2. Прев. Г. Аппельрот, М. 1957 по http://www.philosophy.ru/library/
aristotle/poet.html:

Фабула должна быть составлена так, чтобы читающий о происходящих 
событиях, и не видя их, трепетал и чувствовал сострадание от того, что 
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совершается. Это может пережить каждый, читая рассказ об Эдипе.
3. Прев. М. Л. Гаспаров, М. 1983 по http://filosof.historic.ru/books/item/

f00/s00/z0000354/:
В самом деле, сказание и без поглядения должно быть так сложено, 

чтобы от одного слушания этих событий можно было испытывать трепет 
и жалость о происходящем, как испытывает их тот, кто слушает сказание 
об Эдипе. 

4. Прев. S. H. Butcher по http://classics.mit.edu//Aristotle/poetics:
For the plot ought to be so constructed that, even without the aid of the eye, he 
who hears the tale told will thrill with horror and melt to pity at what takes Place. 
This is the impression we should receive from hearing the story of the oedipus.

5. Прев. Ал. Ничев по Поетика, 81: 
Фабулата трябва да бъде съставена така, че онзи, който без да има зрително 
възприятие, слуша събитията на мита, да тръпне и състрадава вследствие 
на случката – което би изпитал човек, който слуша мита за едип.

Така μυθος се явява и като мит, като традиционен разказ (мита за Едип) 
и като понятие, с помощта на което се дефинира трагедията (фабулата). 
(В хода на изложението ще открием, че вероятно и на двете места μυθος е 
употребен като концепт.) Преводът на Гаспаров се различава като подход 
от останалите. Той употребява една и съща дума “сказание” и в двата 
случая, с което остава лексикално верен на оригинала, просто замества 
навсякъде μυθος със “сказание”. В целия превод “фабула” последователно е 
преведено по този начин. “У	Гаспаров	митосът	е	преведен	като	сказание	и	
много	правилно,	защото	отстраняването	на	думата	фабула	отстранява	
и	вторичните	ни	теоретични	нагласи	към	нея”.2 Но връщайки едно по-
архаично звучене, такъв превод заличава именно ролята на Аристотел - да 
отдели μυθος от всекидневната реч, да снабди думата с един частен и тесен 
смисъл (самият Вл. Тодоров използва “митос”). Такъв превод зачерква, 
замаскира, премахва белега, издълбан от елинския философ. Защото 
характеристиките на μυθος не са приказното, устното, сказовото, случайният 
разказ, преданието, а тъкмо обратното. Тяхното прекратяване.	Чрез μυθος 
Аристотел нормативно очертава високата степен на организираност, 
разчетеност, структурна цялост на добрата трагедия, прокарва нейния строг 
модел. Във всички останали преводи μυθος е заместен с концепта “фабула”. 
Лексемата е подходяща, защото латинската “fabula” е думата за мит, а 
буквално означава басня, приказка, разказ. Но е и неподходяща, доколкото 
“фабула” функционира и като литературоведско понятие, свързано 
с темпоралното организиране на наративен текст. Виктор Шкловски 
– а оттам и някои от другите членове на формалистката школа – разделя 
начина на протичане на действието в прозата според дихотомията фабула-
сюжет. Фабулата подрежда събитията хронологически, те следват едно от 

 2 Вл. Тодоров, Малък	парадокс	за	театъра, София: УИ, 1997, 32.
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друго, синтагматично, съобразно причинно-следствена логика. Фабулата 
е онази последователност, от която творецът ще направи, “ще съшие”, ще 
преподреди своята творба. Сюжетът назовава събитията, разположени 
в творбата, те огъват фабулата. Началото, средата и краят на историята 
са отместени от своето нормално протичане посредством повторения, 
реминицсенции, ретардации, паралелизми. Така се плете интригата. 

В такъв случай фабула или сюжет е μυθος? Дали представя структурен 
модел, или е ръководство за съшиване, моделиране, направа на сюжети? 
Гръбнак или душа на трагедията е μυθος? Въпросът не е безоснователен, 
нито безопасен. В английския превод μυθος е “plot”, което означава 
едновременно и фабула, и сюжет, и интрига. Същевременно двойката на 
Шкловски фабула/сюжет е преведена като “story/plot”, т.е. “plot” означава 
сюжет. Б. Богданов също превежда μυθος като сюжет и разглежда 
“сюжетния	 тип	 на	 атинската	 трагедия	 като	 ред	 от	 две	 основни	
събития”3, като донякъде се противопоставя на тезата на Аристотел, че е 
за предпочитане простата пред двойната развръзка. Докато българският 
превод и руският N2 използват термина “фабула”. Поради пречката да се 
отсъди категорично и едностранчиво фабула или сюжет е μυθος (а той 
всъщност не е нито едното, нито другото, защото критериите, които го 
обосновават, са различни), използваме направо гръцката дума, с което се 
преодоляват намерените спънки, а именно 1. да се запази лексикалната 
връзка с мита; 2. да се отграничи семантично от мита; 3. да се освободи от 
прочита с формалистки понятия. След тези уточнения вече може спокойно 
да се постави въпросът: какво е μυθος в Поетиката?

Μυθος, “фабулата е подражание на действие. Под фабула разбирам 
съчетаването на събития (sunthesin tôn pragmatôn). (...) Най-важен е 
съставът на събитията (pragmatôn sustasis). (...) И тъй, фабулата е основа и 
като че ли душа на трагедията, а характерите са на второ място”.4	Трагедията, 
подобно на фабулата, е определена като подражание на действие според 
прочутата дефиниция (1449b, гл. 6). Трагедия, μυθος и състав на събитията 
се използват като синоними, но се различават в обема си – съставът на 
събитията определя μυθος-а, докато μυθος-ът определя трагедията. Затова, 
тръгвайки от голямото към малкото, Аристотел изважда състава на 
събитията като най-важен (най-прост, най-малък) елемент на трагедията. 
Разсъждавайки в Политика върху устройството на полиса, Аристотел 
формулира водещия си метод като делене на съставното, откриване и 
изследване на най-простите елементи, най-малките части на цялото.5

Разгръщайки идеята за трагедията и конкретно какъв трябва да е 
съставът на събитията в глава 7, Аристотел ползва същата метафора, 
каквато употребява и неговият учител Платон. Във “Федър”6 Сократ, 

 3 Б. Богданов, Мит	и	литература	(1). София: Хемус, 1998, 168.
 4 Аристотел, Поетика, 1450a, гл. 6, 73-74.
 5 Аристотел, Политика, прев. А. Герджиков, София: Отворено общество, 1995, 1252а, 3.
	6 Платон. Диалози, том 2, прев. Б. Богданов, Г. Михайлов, П. Димитров. София: Наука и изкуство, 1982, 260-270.
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разсъждавайки над особеностите в структурирането на речта (в писмена 
или устна форма), я представя като живо същество, което има глава, тяло 
и крака7. Главата и краката, началото и краят са важни оразмерителни 
единици, за да се постигне целостта на словото. Те организират речта така, 
че в нея да има порядък, а не частите й да са нахвърляни безразборно. 
Митът обаче е акефален. Той не е обезглавен, липсата на глава е негов 
продуктивен принцип. Той е живо същество, слово, но слово, останало 
без глава. Митът е акефална уреденост, организъм без глава, слово без 
начало. А хубавите речи, както и добрите фабули, трябва да са съставени 
като живо същество, което има глава, крака и тяло (през езика на Платон) 
или начало, среда и край (през езика на Аристотел). Трагедията не може да 
започне случайно, нито да завърши току-така, тя е живо същество, а това, 
което я прави “жива”, е душата. При μυθος-а, за разлика от мита, водещо 
е именно наличието на начало и край, на вътрешно обоснования преход 
между събитията. За да съставяш μυθος, трябва да умееш да разпределиш 
събитията така, че да направиш от тях едно цяло с правилно свързани 
части. Началото, средата и краят също са дефинирани по отношение 
на необходимостта и вероятността. Събитие-начало е това, което не се 
явява самó по необходимост след друго събитие, а след него естествено 
(по вероятност) се явява друго събитие. Събитието-край не предполага 
нищо да бъде предизвикано от него, нищо не поражда, а самó е породено 
от предхождащо събитие. Съставът на събитията е необходимостта да 
са узаконени началото, средата и краят на трагедията, да се организира 
действието като цяло с цел - това предопределя и единството на действието 
(единството на мястото и времето са по-късна, класицистична прибавка). 

Μυθος-ът е самият кинетичен принцип на трагедията, механиката на 
нейното ставане. Този механизъм е задвижен от събитието-начало и може 
да се успокои само в събитието-край. Това, което е в средата, е непрестанно 
движение, произвеждащо събития, едно от/към друго. Авто-матизъм, който 
генерира случки, премеждия, перипетии. Събитието-начало е възможно 
като изваждане на света от равновесното положение, за да се занареждат 
останалите събития до изчерпване на импулса в събитие-край. Средата 
представя събития, които не са самозадвижени, нито могат да приключат. 
По вероятност и необходимост събитието-среда изисква друго събитие, 
както перипетията изисква познаване. Това, което е μυθος, т.е. самата 
трагедия, е движение, преминаване от едно към друго, докато средата, 
обкръжението или обстоятелствата не изтощят напълно задвижената 
сила – актът на събитието-край. Трагедията е единен организъм, защото 

 7 По този повод Дерида оставя ценна бележка под линия: “Свързването logos - zoon се поя-
вява в съчиненията на Изократ  “Срещу Софистите” и на Алкидам “Върху софистите”. Вж. 
също W. Suss, който сравнява ред по ред тези две съчинения и “Федър” в: Ethos.	Studien	zur	
alteren	griechischen	Rhetorik	(Leipzig 1910, 34 и нататък) и A. Dies, “Philosophie et Rhetorique” в 
Autour de Platon, 1, 103.” (J. Derrida, La	dissemination, Paris: Seuil, 1993 (1972), 98. 
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е цялостна и телеологично положена чрез μυθος, тя се стреми да уталожи 
напрежението, безпорядъка, възбудата, които са причинeни от събитието-
начало. Трагедията продължава, докато стихне всяка енергия (действеност), 
докато се състоят преходите перипетии и познаване, докато се извърши 
преходът от нещастие към щастие или от щастие към нещастие. 

Μυθος-ът се форматира в преходи. Събитията не се пораждат непременно 
от причинно-следствена логика, а по логиката на обратите, защото само 
така може да се предизвика състрадание и страх, т.е. трагедията да постигне 
целта си. Трагедията трябва да бъде цялостна и завършена, да съдържа 
цялостно и завършено действие, което сработва по съвършен начин своите 
части. Тя е телеологична, защото целта задава посоката на движение, 
насочва вектора в определено направление, организира събитията. Кои са 
структуроопределящите събития в трагедията? Трите части на всеки μυθος 
са перипетии, познаване и страдание, това са трите оси, който очертават 
координатната система на трагедията. Нищо не е по-противоположно на 
механиката на добрата трагедия от deus ex machina - механизма, който се 
появява нито по вероятност, нито по необходимост, а случайно. Deus ex 
machina би нарушил порядъка на събитията, затова той може да се появява 
на сцената само за събития, които стоят вън от действието или са станали 
по-рано.8 Съставът на събитията трябва така да е организиран, че да няма 
нищо излишно, а ако се отнеме една част, да се промени цялото. Елементите 
на фабулата трябва да са взаимосвързани и мотивирани – голяма част от 
Поетиката се грижи за проясняването на връзката между перипетии, 
познаване и страдание.

Аристотел различава събитие (pragma – занимание, дело, постъпка) от 
действие (prаxis). Действие се използва във връзка с това, че трагедията 
подражава на действия, както и човекът опознава света отначало чрез 
подражание. Действията, на които трагедията подражава чрез действащите 
лица, са два типа – щастие и нещастие. Целта на трагедията е да извърши 
преход от щастие към нещастие на благородно действащи лица, защото 
така ще предизвика болезнено въздействие. Така praxis се определя по 
отношение на щастието и нещастието. Лицата в трагедията са функция 
не на характерите (не по отношение на добро/зло), а на техните практики, 
на действията им, които довеждат или до щастие, или до нещастие. Докато 
събитията са подражание на състрадание и страх и подражавайки на 
тях, те ги предизвикват у зрителя. Този резултат не трябва да е ефект от 
зрителната постановка, от театралността, от случващото се на сцената, 
а от самия μυθος, от драматургията (гл. 14). “Всяка практика (praxis) и 
всяко произвеждане (techne) засягат индивидуалното: лекарят всъщност 
не лекува човек, освен случайно, а Калий или Сократ, или някоя друга 
личност, обозначена по този начин, която в същото време се оказва човек.”9 
 8 Аристотел, Поетика, 1454, гл. 15.
 9 Аристотел, Метафизика, прев. Н. Гочев (книга I-III, X-IV), И. Христов (книга IV-IX), Со-
фия: СОНМ, 2000, А, а 15, 981.
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Трагедията въздейства индивидуално, тя не лекува човек, а Калий или 
Сократ – дори и като обществена практика, свързана с ритуала, трагедията в 
театъра винаги очиства единично, очиства едно лично състрадание и страх. 
Pragma се определя по отношение на състраданието и страха. Събитие е 
това, което въплъщава състрадание и страх в себе си и което възбужда у 
зрителя удоволствието, предизвикано от състраданието и страха (или по-
точно от тяхното очистение). Състраданието и страхът не са части само от 
рецептивната страна на трагедията, οт начина, по който тя въздейства. Те се 
съдържат и в събитията, в състава на събитията, естествено предизвикани 
от μυθος-а или от подредбата на страданието, перипетиите и познанието. 
Най-трудното в Поетиката е тази слепеност, окаченост, единност между 
структурното, рецептивното и функционалното равнище в теорията 
на трагедията. Изкуството на хубавия μυθος и изкуството на катарзиса 
не са две самостоятелни изкуства, те са начините, по които (въз)действа 
трагедията, те са една и съща практика, погледната от различни страни. 
В тази практика няма пасивни роли. Дори зрителят е активно очистващ 
се, външните действия (praxis) на драматическите лица, щастието и 
нещастието, задействат събития и в публиката, задействат състраданието 
и страха. Затова да направиш μυθος е да съставиш такива събития, които 
задействат състраданието и страха както по отношение на възприемащия, 
така и по отношение на героите, т.е. на самото действие.

По въпроса за събитието ми се струва продуктивно едно отклонение 
към “Етика. Опит върху съзнанието за зло” на Бадиу. “Нека кажем, че 
един субект, който надхвърля животното (но чиято единствена опора е 
животното), изисква нещо да се е случило, нещо несводимо до обичайното 
му вписване в “това, което е”. Тази надбавка ще наречем събитие и ще 
разглеждаме битието-множество, в което не става въпрос за истини (а 
само за мнения), от събитието, което ни принуждава да се решим по един 
нов начин на биване.”10	 В предговора към Поетика Ал. Ничев обръща 
специално внимание на гл. 9, където е пояснено, че събитията, които будят 
състрадание и страх, стават или изключително (случайно и учудващо), или 
едно от друго (с цел), но противно на мнението. Аристотел дава пример 
със статуята на Митий, която убила виновника за смъртта му. Μυθος-
ът трябва да е такъв, че да създаде едно погрешно мнение и после да го 
преобърне. Събитието при Бадиу надхвърля ниското, животинско ниво 
на съществуване, като конструира безсмъртен субект, който е безсмъртен 
и субект, защото продължава да поддържа това събитие въпреки своето 
незнание. Субектът е включен в системата на едно случване, а не на 
категориите за добро и зло, както и за Аристотел от значение в трагедията 
е именно действието, а не характерът. Бадиу дава пример за вид събитие 
“една лична любовна страст”, в която субектът на събитието са и двамата 

 10 А. Бадиу, Етика.	 Опит	 върху	 съзнанието	 за	 зло, прев. Л. Каравелов, София: Литавра, 
2004, 39.
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влюбени, тъй като влизайки в това събитие, те надхвърлят това, което са 
отделно. В същата перспектива субектът на един артефакт на изкуството не 
е неговият автор, а самата творба като събирателен фокус, в който участва 
и творецът, но той е такъв само доколкото е част от събитието. Субектът се 
конструира по отношение на събитието, той става част от състава на едно 
събитие - прелом, което вменява истината. Вместо разпознаване на злото 
и определяне на човека като “този, който е способен да разпознае себе си 
като жертва”,11 страдалец, животно, Бадиу предлага да се мисли човекът в 
термините на единичното, безсмъртното, отдаденото изцяло на истината и 
възможно докрай да я отстоява, въпреки закона на незнанието. “Събитията 
са несводими единичности, те са “извън закона” на ситуациите”.12 Героят 
в трагедията също спазва закона на незнанието, той греши не защото е 
морално покварен, зъл, а защото, конституирайки себе си в събитието 
(по Бадиу)/действието (по Аристотел), той извършва голяма грешка 
(hamartia). Единичността (изключителността на трагическия герой), 
събитието (действието), изпитанието (преходът узнаване) и трудността да 
се удържа прекъсването (преходът перипетии) са неща, които си приличат, 
без да са едно и също. В такъв случай надвисва въпросът за жертвата при 
развръзката – трагическият герой разпознава ли себе си като жертва, или е 
уличен от зрителите, публиката, мнението, което има нужда да се очисти от 
насъбралото се състрадание и страх (и да възмезди, че е било заблуждавано)? 
Героят отказва ли се да бъде “извън закона” на ситуациите, техен суверен, 
несводима единичност, и в какъв ред може да бъде въдворен той? Този 
въпрос не занимава Аристотел – за него нещастието на протагониста е 
конститутивно за трагедията.

След като различихме praxis (действие, свързано с добрата съдба – щастието, 
или с лошата, нарушената съдба – нещастието) и pragma (събитие, което се 
съотнася към състраданието и страха), трябва да се спрем поотделно на трите 
елемента на всеки μυθος – перипетия (peripeteia), узнаване (anagnorisis) 
и страдание (pathos). Американската изследователка Елизабет Белфиор 
в анализа си върху Поетика с право отбелязва, че учените несправедливо 
пренебрегват третия елемент – патоса.13 Предговорът на Ал. Ничев също се 
съсредоточава върху перипетиите и узнаването за сметка на страданието. 
В гл. 18 на Поетиката са изброени видовете трагедии – 1. заплетена (с 
перипетии и узнаване); 2. на страданието, т.е. проста; 3 на характерите (тя 
не е подражание на действие, а на герои – затова не е обсъждана); 4. в която 
действието се развива в Хадес (при нея перипетии, узнаване и страдание са 
почти невъзможни). Аристотел, фокусирайки се върху μυθος-а, пренебрегва 
последните два типа и се интересува предимно от заплетената и проста (на 
страданието) трагедия. 

 11 Пак там, 13.
 12 Пак там, 42.
 13 Е. Belfiore, Tragic	pleasures.	Aristotel	on	plot	and	emotion, Princeton: Princeton University Press, 
1994, 134.

15�

алт
ера А

кадем
ика I / 2 / 2007  Т

Е
З

А



Страданието е близко до двата афекта, които трябва да събуди 
трагедията, състрадание и страх, но отново тази връзка, която е 
продуктивна за намирането на допирна точка между μυθος/фабулата и 
катарзис/очистението, бива често подминавана. В Реторика Аристотел 
изброява три техники за убеждаване, които зависят от изобретателността и 
умението на ретора – ethos, logos и pathos.14 Патос е умението да заразяваш 
публиката с емоции и така да я привлечеш на своя страна, да й внушиш 
идеи или да я подтикнеш към определени действия. Изброените видове 
патос са много, от гняв до ревност, но между тях са и състраданието и 
страхът (eleos и phobos). Актьорът, подобно на ретора, може да зарази 
публиката, ако самият той страда, т.е. изпитва патос. Но актьорът трябва 
да заразява, за разлика от ретора, не поради лично умение, а поради 
състава на събитията – “трагедията и без движения постига целта си”.15 
Страданието е такова събитие, което предизвиква състрадание и страх. 
Аристотел го определя като “действие гибелно и мъчително, каквито са 
например разните видове смърт, показани на сцената, силните болки, 
раняванията и други подобни.”16 Един по-буквален превод на това място е – 
“патосът е действие, деструктивно или болезнено, като например смъртите 
на открито, изключителните болки или раняванията, или други подобни 
на тях”. Първото, което прави впечатление, е, че патосът е определен като 
действие, а не като събитие, въпреки че е един от елементите на μυθος-а. 
Това е така, защото от гледна точка на страдащия, на героя, страданието е 
акт на нещастие – то е действие. Но от гледна точка на целта на трагедията 
то е събитие, защото страдащият герой предизвиква състрадание и страх 
у зрителя. 

Трагедията не се интересува какво е правил или изстрадал Алкивиад, 
исторически достоверната единичност на действията и страданията 
не я засягат, частното няма място. Тя се интересува от действията и 
страданията не такива каквито са, а каквито трябва да бъдат по вероятност 
и необходимост.17 Но за общото/принципното трагедията пак използва 
конкретни личности, традиционни имена, единичности. Затова е необходимо 
да се дадат примери, които да онагледяват модела. За хубавите трагедии 
е необходимо героите да са понесли или предизвикали патос/страдание 
– такива са героите от строго определени родове (например за Алкмеон, 
Едип, Орест, Мелеагър, Тиест, Телеф18). Едиповият род е такъв, “Едип цар” 
е примерът, който най-добре илюстрира модела на Аристотел. “Примерът е 
изключен от нормата не защото не е част от нея, а именно защото показва 
собствената си принадлежност към нея.”19 Любимият пример на Аристотел 

 14 Аристотел,	Реторика, прев. Ал. Ничев, София: Наука и изкуство, 1986.
 15 Аристотел, Поетика, гл. 26, 102.
 16 Пак там, 1454b, гл. 11, 79.
 17 Пак там, 1450b, гл. 9, 77.
 18 Пак там, 1453a, гл. 13, 80-1.
 19 Дж. Агамбен, Homo	Sacer:	суверенната	власт	и	оголеният	живот, прев. С. Михайлова, 
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подкопава собствения му модел за трагедия, защото примерът се явява 
като изключителен спрямо модела. За да се онагледи моделът, е необходимо 
да се дадат примери, но е опасно да се дават примери, защото те са именно 
единичности, които не могат да влязат под знаменателя на общото, а винаги 
запазват някакъв остатък, някаква несводимост. 

Вече става възможно да видим защо в пример А по-скоро става въпрос 
не за мита за Едип, а за μυθος-а за Едип. Аристотел прокарва идеята, че не 
живото представление, не зрелището, а самото конструиране на събитията 
предизвиква страх и състрадание, този ефект трябва да се произведе от 
самия μυθος, т.е. дори само ако слушаш/четеш трагедията. Страданието/
патосът се открива в един специфичен случай – когато героят разруши, 
нарани, убие или възнамерява да направи подобно действие спрямо някой 
близък човек, някой роднина. Тогава в μυθος се появява страдание/патос, а 
в публиката състрадание и страх. Другите случаи са нетрагични: когато враг 
убие враг или неутрален убие неутрален. Те предизвикват филантропия, но 
не и състрадание, защото в зрителя липсва страх за самия себе си. 

Има четири типа действие (praxis) на героя, първите три от тях водят до 
събитието-страдание: 1. Героят убива свой роднина съзнателно, познавайки 
го – “Медея”, Еврипид 2. Героят убива свой роднина несъзнателно, по 
незнание, не знае срещу кого действа – “Едип цар”, Софокъл 3. Героят 
решава да убие свой роднина, но го разпознава като такъв, вследствие 
на което не го убива – “Ифигения в Таврида”, Еврипид (този вариант е 
образцовият) 4. Героят решава да действа съзнателно, но не го прави – 
Хемон към Креон в “Антигона”, Софокъл. 

Последният случай е “противен” на трагедията от Аристотелев вид. 
Той е апатичен, защото в него няма страдание. Всяка поезия, всякакъв 
тип литература е действие дори етимологически. Ποιέω от старогръцки 
е глагол със значения “правя, върша, устройвам, творя”, всяка творба 
трябва да е свързана с едно завършено действие, творението не е пасивен 
продукт на нечия направа, а активно поле, в което протича действие. 
Онтогенезата като поезис на съществуващото: в разбиранията от тази 
епоха активността е добродетел, а всяка пасивност е осъдителна. Ако за 
човека действането, волеизявата, продуктивността, употребата на τυχη за 
щастие/нещастие са онтологични, жизненонеобходими, то жизнеността на 
трагедията е подражаването на тези действия. Няма нищо по-отвратително 
от апатичния герой – той разрушава действието. “Такъв герой не може да 
бъде трагически, защото в него отсъства характерът. От тази гледна точка 
драмата на модернизма е напълно отвратителна и не само заради героите 
си, а заради своята принципно декомпозирана цялост.”20 Без сериозно и 
завършено действие моделът на Аристотел се разпада. Героят в модерната 
трагедия бездейства, той капсулира страданието в себе си и смъртите вече 

София: Критика и хуманизъм, 2004, 33.
 20 Тодоров, Малък	парадокс, 38-9.
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не са на открито, пред очите ни (Чехов, “Три сестри” – героините искат да 
отидат в Москва, но не отиват; Метерлинк “Там, вътре” – героите искат да 
кажат на едно семейство, че дъщеря им се е удавила, но не могат; Бекет “В 
очакване на Годо” – героите чакат някой да дойде, но той не идва). В много 
отношения теорията на модерната драма върви по пътя на зачеркването 
на Аристотел – или чрез въвеждането на епическото: Б. Брехт, или чрез 
екстатичното, телесното, актът на самото представление, зрелищно-
ритуалното случване: А. Арто. Но чрез акта на това зачеркване Аристотел 
остава активна, продуктивна, потенциална сила в мисленето за театър. В 
други случаи той не е зачеркнат, а само редуциран, видян като останки.

Другите два елемента на μυθος-а в Поетика са перипетиите и узнаването 
– два прехода, две гранични ситуации. Спрямо тях μυθος-ът бива прост 
и заплетен.21 Прост μυθος е, когато в трагедията преходът от щастие към 
нещастие протича без перипетии и познаване, т.е. единственото събитие 
остава страданието (то е базисно и затова Поетиката не се занимава 
обстойно с него). Заплетеният μυθος е, когато участват перипетиите и 
познаването, те огъват по особен начин трагедията, правят я начупена, 
подмолна. Аристотел свързва добрият μυθος със заплетената фабула, т.е. не с 
линейни, схематични, плавни действия, а с такива, които предлагат обрати. 

перипетията е “преход на събитията в противоположна посока”.22 
Аристотел дава два примера за перипетия – с “едип цар”: вестителят трябва 
да освободи Едип от страха, като му разкрие кой е, но извършва обратното; 
с “Линкей”, не достигнала до нас трагедия на Теодект, в която Данай вместо да	
убие, бива убит. Перипетии не са случки, които променят хода на действието, 
пренасочват го или, както е в комедията, правят известни спънки, затруднения 
по пътя на героя. Перипетията не е и преход на събитията, както е в превода 
на Ал. Ничев, защото тя самата е събитие/pragma. Тя е обрат в действията, 
в направените неща, предизвикващ състрадание и страх, защото е свързан 
с нещо страшно – със страданието/патос. Следователно хубавият μυθος 
не може да е почерпан изобщо от митологията, не всеки митичен разказ е 
подходящ, а само онзи, в който героите “са понесли или извършили нещо 
страшно”. Едип не е освободен от страха си, вместо това перипетията сбъдва 
страха му. Данай не причинява смърт, а я претърпява. На микроравнище 
перипетията е действие обрат, действие прекъсване, което възпрепятства 
героя да постигне възнамерявания резултат, а вместо това го застига 
действителен резултат в противоположна посока.23 Така Едип, очакващият 
щастлива съдба, постига нещастна съдба. Перипетията е бумеранг, размяна 
на ролите, несъвпадане между намерение и изпълнения, проява на ирония. 
Тя е невъзможност за точно тълкуване на действията – когато става едно, а 
разбираш, мислиш и говориш за друго. 

 21 Аристотел, Поетика, гл. 10, 78.
 22 Пак там, гл. 11, 78.
 23 Belfiore, Tragic	pleasures, 149.
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Вече направихме връзката между събитията перипетия и страдание, но 
в много по-голяма степен перипетията е зависима от узнаването. В “Едип 
цар” узнаването е хубаво, защото заедно с него се появява и перипетия, 
т.е. в хубавия μυθος едно действие отключва едновременно и перипетията, 
и познаването. Такава трагедия нормозадава Поетиката. Според този 
закон майсторската направа на трагедия не е да се редят епизоди в права, 
логична, правилна посока, а да се търси такъв състав на събитията, който 
да постави страданието във връзка с едно узнаване, което е и перипетия, 
защото преобръща залозите. “Познаването, както показва името, е преход 
от незнание към знание, или към приятелство или вражда между героите, 
определени за щастие или нещастие”.24 Обикновено вниманието пада върху 
първата част на определението, върху прехода	от	незнание	към	знание във 
връзка с една голяма грешка/hamartia, която е направена по незнание. 
Заслужава обаче да се прецизира и уточнението във формулировката или	
към	приятелство/philia,	или	вражда	между	героите, и то отново с оглед на 
страданието/патос, което е причинено между близки/philia. “Познаването 
е познаване на лица”25, и то именно познаването им или като приятели, 
близки, роднини, или като други. За древните гърци не е едно и също 
дали ще действаш от позицията на приятел, или от позицията на враг. Да 
навредиш на philos, на свой, е да направиш голяма грешка. Трагическото 
узнаване е товар, Сизифов камък, който винаги се претъркулва, когато 
стигне своя апогей, а това означава, че винаги отмества собствената 
позиция. Да разбереш кои са другите - кой е свой, т.е. приятел, и кой чужд, 
т.е. враг, е да поставиш въпроса за себе си и за своето положение в рода, 
социума, света. Узнаването е преместване на това положение, познаването 
на чуждото като свое или обратно - и в двата случая води до промяна в 
характера/ethos на героя, който вече не е същият (добър или лош), а друг. 
Този преход е свързан с намесата на нещо извън теб, по-силно – съдбата, 
стихиите, оракулът, непознатото, чуждото, другите, чието усвояване прави 
личността нова, различна. Трагическото узнаване преобръща характера, 
доколкото го обременява с нови знания (значения). Едип проглежда за себе 
си и избожда очите си, разбира кой е, но вече не може да бъде същият. 
Трагическата ирония е да продължаваш да буташ камъка, когато вече си 
узнал, че той ще се претърколи - да продължиш да вървиш вече не като цар, 
а като убиец на своите. 

Трагедията като единство и цялост, като живо същество, като сложен 
механизъм трябва да владее техниките на движение, да умее да се движи. 
Така че моделът, структурата на трагедията при Аристотел открива 
същевременно и кинетични постулати, закони за движение, действени 
принципи. Що се отнася до μυθος-а, той е съставен от събития. Разнищвайки 
възможните взаимоотношения между трите типа събития – страдание, 

 24 Аристотел, Поетика, гл. 11, 78-9.
 25 Пак там, 79.

алт
ера А

кадем
ика I / 2 / 2007  Т

Е
З

А



перипетии, узнаване – разтваряме механизма на трагедията, без да го 
възпираме. 

Така можем да наблюдаваме как този механизъм се задвижва, да 
анализираме кинетичните принципи на трагедията, да я гледаме в движение. 
Страданието се отнася към близък, роднина, свой, който поради незнание, 
голяма грешка, неразпознаване като свой е наранен, разрушен или убит 
(или е застрашен от подобно деяние). Перипетията е действие-обрат, което 
променя пътя към щастие или нещастие; заменя очакваните резултати 
с тяхната противоположност. Най-добре е тази промяна да е свързана с 
узнаване, при което чуждият да бъде познат като свой, това може да доведе 
или до щастие (“Ифигения в Таврида”), или до нещастие (“Едип цар”). 
Подобни взаимоотношения между близки, роднини, една цялостна мрежа 
от връзки и разклонения между своите, в която има постоянни отнемания 
– придобивания – разплати, е митологията. Така че думата “μυθος” има 
памет относно общоупотребимото си значение “мит”. Μυθος-ът/фабулата 
може да се снабди със събития от мита не в смисъл на разкази, истории, 
преживелици, а в смисъл на страдание, перипетии и узнаване, т.е. да 
почерпи собствено трагедийните събития, защото митовете са неизчерпаем 
източник на роднински сблъсъци. Но не всички митове са подходящи, а 
само тези, отнасящи се до родовете, потеклата, семействата/oikias, в които 
има подобни преходи. Конфликтите, нарушенията, вредите, които си 
нанасят приятелите, своите, тези, които са от един генос, са необходимият 
материал, за да се направи добър μυθος. Митът за Едип е продуктивен 
именно защото захранва, засища, кръвоснабдява μυθος на “Едип цар” с 
подобни преходи. 
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Георги Каприев

ФилоСоФия НА РелигияТА: 
КоНСТиТуиРАНе НА ФоРмАТиТе

Владимир градев, Между абсолютното тайнство и нищото, 
София: уи „Св. Климент охридски” 
(университетска библиотека N 466), 2007.
 
Държа още в началото да заявя, че Между абсолютното тайнство и 

нищото представлява тежък, майсторски труд, който не просто демонстрира 
изключително високото качество на Владимир Градев и неговата работа, но и 
конституира форматите на философията на религията у нас, една дисциплина, 
към която в последните близо две десетилетия не само не липсва интерес, ами 
става дума за интерес, който нараства лавинообразно. 

Нека веднага откроя поне две съществени характеристики на това изследване. 
От една страна, то не се ограничава в рамките на една – колкото и да е широка 
тя – парадигма в тази дисциплина, а тъкмо напротив, заема „метапозиция”, 
опитвайки се и успявайки да проследи различните типове на сериозно отнасяне 
на разума към религията в различни парадигми на западноевропейската 
философска традиция. Тя е проследена фактически от самата й поява в началото 
на средновековието до ден днешен, до последните дебати в този контекст. Следва 
да се обърне внимание, че тази монография на Градев може да бъде схваната в 
цялата й пълнота едва при гледането й съвместно с предните му три книги, които 
– наистина от други ъгли на зрение – в последна сметка осветляват и разгръщат 
това проблемно поле. 

От друга страна, обсъжданата монография се вписва съвсем органично в 
новата философска ситуация, характеризираща годините от началото на този век. 
Тя се отличава навярно най-силно именно чрез нарасналия философски интерес 
към сферата на верското и религиозното и диренето на прецизна формула за 
правилното съотнасяне между тези две сфери, на разума и на вярата, на тяхното 
коректно различаване, но и координиране, на взаимния им контрол, доказал се 
като практически необходим тъкмо в най-ново време, при една самокритично 
отчитана „криза на разума” или във всеки случай на разума, заявяващ претенции 
за абсолютна компетентност. Градев детайлно познава актуалните дискусии, 
рефлектира ги вещо и компетентно се включва в тях, при което българският 
читател получава възможността за пръв път да навлезе в дебати, меродавни 
за съвременната западна философска култура, но по причини, иманентни за 
българските философски развития, останали повече или по-малко неизвестни в 
нашия философски контекст. 

В началото Владимир Градев коректно очертава границите на своето 
изследване, неговия същински предмет. Става дума за различни измерения на 
„философията на религията”, различаваща се както от емпиричните науки за 
религията, така и от спекулативната теология. За рационалното изследване, 
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питащо за това „що е религия”, рефлектиращо върху религиозния феномен 
в неговата историческа конкретност като съставна част от изграждането и 
саморефлексирането на западната модерност. 

Авторът категорично заявява, че изследването му не си поставя за цел 
систематичното и изчерпателно разглеждане на проблема за Бога във 
философията (която претенция е не само непостижима, но на фона на огромната 
традиция би била и смехотворна), а „само” осветяването на някои „философски 
сцени”, имащи обаче образцов характер. Тези „философски сцени” са подбрани 
във всеки случай така, че да представят исторически наличните развития в обем, 
достатъчен, за да очертае в пълнота най-съществените, парадигмалните позиции, 
и то както синхронно, така и диахронно, не само в техния взаимен диалог, но 
и в историческото им (макар и не задължително каузално) следване. По този 
начин – казвам го убедено – се полага действителната основа за развитието на 
дисциплината „философия на религията” в българския академичен курикулум. 
Може спокойно да се каже, че с труда на Градев тя добива физиономия, адекватна 
на съвременните развития в европейски и световен мащаб.

Макар вниманието да е откровено насочено именно към новото и най-
новото време, авторът коректно очертава темпоралната рамка на този тип 
рефлексия върху християнската религия и религиозност в историческа 
перспектива, полагайки нейното начало всъщност в началото на генезиса на 
Европа и европейската култура, тоест в началото на Средновековието. Предмет 
на анализ в първата глава са именно спекулативните опити през Ранното и 
Високото средновековие за рационално извеждане на съществуването и 
характеристиките на Бога, към които той съвършено основателно придава и 
философското позициониране на Бога при Декарт. Ако към това се добави и 
тълкуването на Августиновия тип спекулативна теология, намерило място в 
анализа на религиозно-философската позиция на Мартин Хайдегер, уверено 
може да се твърди, че изследването обхваща всъщност „философски сцени” от 
цялата история на християнското философстване върху религията в латинския 
Запад, при което чрез тях се отваря поглед за обхващане на цялото му „сценично 
пространство”.

Детайлно, позовавайки се на общи и поради това христоматийно известни 
позиции на тълкуваните автори, Градев започва чрез втората глава да изгражда 
„пъзела”, показващ в последна сметка физиономията на философстването върху 
религията в новото време, изявяващ мотивите на това философстване, неговите 
резултати и сривовете му. Започвайки с магистралния проект, осъществен от 
Спиноза, поставяйки го в контраст с перспективата, заявена от Паскал, полагайки 
след това успоредните им по време размишления на деистите-просвещенци, 
Хюм и Лесинг, авторът преминава към скрупульозните си изследвания върху 
схващанията на немския идеализъм, при което главите, посветени на Кант и 
Хегел, тъкмо поради категоричната концентрация върху изследвания сектор 
и избягването на по-общо характеризиране на самите философски платформи 
на двамата мислители, както и насочването към специализираните им по тази 
тема, но не задължително най-популярни текстове, постигат резултати, които 
необходимо трябва да бъдат причислени към тежко-приносните моменти в 
изследването. Трябва настойчиво вниманието да се насочи и към частта, посветена 
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на Фридрих Шлайермахер, не само поради изключителното въздействие на този 
мислител върху по-късните, но и заради продуктивните резултати, произведени 
от проведения анализ. 

Разбира се, когато става дума за такъв магистрален исторически поглед, 
задължителен за заявената от Градев позиция, лесно е да се предположи, че 
място в изложенията ще имат и неточности, най-вече относно онези епохи и 
мислители, които остават сравнително далечни от сферата на специалните 
изследвания на автора. Гледайки от собствения си прозорец, длъжен съм да 
забележа например, че щампата „философията – слугиня на теологията” получава 
привидността за всеобща валидност през Средновековието едва благодарение 
на просвещенските и постпросвещенските идеолози. Фактически тя се среща 
еднозначно само при един автор – живелия през XI в. Пиетро Дамяни, и няма как 
да има моделна сила за схоластиката, дисциплинарно разделяща философията 
и теологията. Гледането на трансценденталната схоластическа философия през 
призмата на Дамяни не може да не доведе до изкривявания. Все така не би 
могло да се приеме като очевидност, че Анселм Кентърбърийски е автор тъкмо 
на онтологическото доказателство за съществуването на Бога. Четенето му през 
този учебникарски модел води до недовиждане на действителния принос на 
Анселм тъкмо в проблематиката, сърцевинна за изследването на Градев. И така 
нататък. 

Все тук може би е нужно да се обърне внимание на издателствата, имащи 
претенцията да се именуват „академични”, че спешно трябва да възстановят 
длъжността „коректор” с всичките му задължения, доколкото – както е известно 
– авторът, взрян в съдържателните аспекти на текста, неизбежно допуска поне 
ортографични недоглеждания. И да им се напомни, че един академичен труд 
задължително изисква наличието на индекси за основните имена и понятия, 
особено когато става дума за съчинения от ранга на обговаряното. Това обаче 
са теми, които ни отвеждат оттатък нашата тема. По нея следва да се каже, че 
забелязваните неточности не са в състояние да разклатят основните тези на 
изследването. И още: че такива неточности стават все по-сложни за забелязване 
в главите, посветени на същински основоположните за него автори. 

С работата си върху схващанията на Ницше авторът навлиза вече в обхвата 
на философските епохи, които собствено би следвало да интересуват питащия 
за съвременното състояние на проблема в най-висока степен. Именно тук 
евристичната мощ на изследванията, проведени от Градев, се проявява в пълната 
си сила. Проявява се и друго съществено качество. Както всички историци на 
философията знаят, „селекцията” на представителните имена става толкова по-
трудна, колкото по-близо до нас по време е изследваният период. Позволявам 
си да забележа, че „изборът” на автора показва може би най-непосредствено 
степента на виртуозност, с каквато е овладян от него изследователският 
„материал”. Движението – напук на представите, формирани въз основа на общи 
курсове и енциклопедии – от Ницше през Витгенщайн към Хайдегер би трябвало 
да говори достатъчно на познавача. Смея да твърдя, че разгърнатото в тези три 
много обемни глави е ядрото на изследването. Значимо тук е всичко: както и – на 
места – оригиналните, та чак „неочаквани” резултати, така и синтезирането в тях на 
фонда, очертан от предните, така и магистралното очертаване на перспективите, 
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които ще се открият през последните десетилетия на ХХ век.
Без да навлизам в детайли, чувствам се задължен да обърна внимание, че 

анализите на Градев върху философско-религиозните позиции на Мишел Анри 
и Жан-Люк Марион, както впрочем и на модерните тенденции в аналитичната 
религиозна философия стават предмет на философско обговаряне за първи 
път у нас, въпреки че именно те в най-голяма степен формират философско-
религиозния дискурс в западноевропейската философия по тази тема. Несъмнен 
шанс за нас е, че тъкмо Владимир Градев се захваща пръв с въвеждането в него, 
с присъщата му ерудиция, широта, познаване на контекста и критичност, които 
– собствено – характеризират цялото му изследване и изследователския му 
подход въобще. 

Казано обобщаващо и с риск да се повторя, монографията Между 
абсолютното тайнство и нищото нормира сферата на философията на 
религията у нас в смисъла на нейните действителни исторически и най-актуални 
измерения, извежда я от мъглявината на общите интуиции или дилетантските 
импровизации и я превръща в ясно структурирана академична дисциплина. 
Заедно с това тя въвежда във фонда на българското философско пространство 
позиции и философи, в най-висша степен меродавни за съвременния философски 
дебат в Европа и Америка. Някога, по повод на предната му книга, си позволих 
да напиша, че Владимир Градев неуморно си отваря проблеми, рискувайки да 
остане неразбран и даже нечетен, като навлиза в дебати, актуални за съвременния 
философски свят, но не и за родната интелектуална ситуация. Не ми остава нищо 
друго, освен да забележа, че този му рефлекс рецидивира. 
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Димитър Илиев 

ПоеТиКА и СемАНТиКА В АНТиЧеН КоНТеКСТ

Василена Тодоранова, Конструкция, семантични полета и функции 
на природните описания (Вергилий, Хораций, Овидий), 
Велико Търново: уи „Св. св. Кирил и методий”, 2006.

В историята на българската хуманитаристика античната литература винаги е 
имала малко особен статус. От една страна, в хармония със западноевропейската 
традиция, в чието лоно се развива цялата българска академична хуманитаристика, 
античността присъства като отправна точка и образец, служещ било за 
подражание, било като негативен пример, подлежащ на оспорване. Античността 
и в частност старогръцката и римската литература са неделима част и от 
системата на българското образование на всички негови нива. От друга страна 
обаче, въпреки трайното присъствие на гръко-римското книжовно наследство в 
учебните помагала и в научните трудове, една особена ниша в литературата по 
този въпрос остава и до днес незапълнена. Това е нишата на „тежката” наука, на 
специализираните монографии, в които се разглеждат конкретни проблеми на 
оригиналните текстове. Въпреки разцвета на родното класическо образование 
през първата половина на 20. в., чийто най-важен плод е първата българска 
„История на класическата литература” от Александър Балабанов1, и въпреки 
сериозния принос към родната хуманитаристика на трудовете на Богдан 
Богданов, в библиотеките и книжарниците ни липсват „скучните“ изследователски 
разработки, предназначени за тесен кръг специалисти и изпълнени с технически 
подробности и детайлно анализирани цитати от оригинални латински или 
старогръцки текстове. По времето на социализма този научно престижен, 
макар и слабо популярен жанр бе представен от спорадични публикации като 
монографията на Руска Гандева за Хораций2 или студията на Александър Ничев 
върху трагическия катарзис у Аристотел3. В годините на прехода, въпреки 
появата на редица нови преводи от антични автори, специализираната научна 
продукция в областта на гръцката и римската литература продължаваше да 
битува преди всичко „на тъмно”. Едва в последно време пред четящата публика 
у нас бяха представени трудове от подобен характер, плод на дългогодишни 
академични изследвания. Един от тях е студията на Василена Тодоранова, 
преподавателка по класически езици във Великотърновския университет „Св. 
св. Кирил и Методий”, която разглежда произведенията на тримата най-видни 
римски поети от Августовия Златен век – Вергилий, Хораций и Овидий. Фокус на 

 1 Ал. Балабанов, История	на	класическата	литература, Пловдив, 1917.
 2 Р. Гандева, Квинт	Хораций	Флак.	Път	към	вътрешната	свобода	на	твореца, София: УИ 
„Св. Климент Охридски”, 1991. 
 3 A. Ničev, L`Enigme	de	la	catharsis	tragique	dans	Aristote, Sofia: Academie Bulgare des sciences, 
1970.
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изследователския й интерес е специфичният проблем за природните описания 
у тези автори.

Амбициозно поставената задача на Василена Тодоранова още в самото начало 
е изправена пред две методологически затруднения. Едното от тях се дължи на 
специфичния предмет на изследване, а другото – на отдалечения във времето 
литературен контекст, в който този предмет е ситуиран. На първо място, както 
при всички сериозни научни дирения, възниква проблемът за дефиницията на 
изследвания обект. Както при много други широко използвани в литературната 
наука понятия смисълът на понятието „описание” като че ли интуитивно се 
долавя от всеки носител на езика, но е трудно да бъде научно дефиниран и 
въведен в употреба като технически термин. Както признава един от цитираните 
от Тодоранова теоретици, „описание” е едно доста „обтекаемо понятие” (notion 
floue, 225). И в античната поетика и реторика, и в съвременната теория на 
словесността съществуват редица опити да се дефинират обхватът и елементите 
на това понятие, всеки от които оставя впечатлението за нещо пропуснато и 
незавършено. Важен е и въпросът за обема на описанието – дали то трябва да 
се анализира на равнище текст, на равнище фраза, на равнище лексема (на едно 
място Тодоранова говори за прилагателните и наречията като за „минимално 
означаване” на описанието – 17), или на всички тези равнища, взети заедно?

Друга парадоксална характеристика на словесното описание, отбелязана 
още от Лесинг и подробно разгледана от Василена Тодоранова в уводната част 
на студията й (особ. 16-19), е специфичното му положение по оста на опозицията 
“статика – динамика” на изразните средства. В идеалния случай, поне съгласно 
каноните на класическата поетика, описанието се стреми да постигне ефекта на 
едновременно и непосредствено възприемане от страна на адресата на една 
застинала във времето картина. Подобно схващане, водещо началото си още от 
Аристотеловата концепция за мимесис, е най-сполучливо  изразено от прочутата 
Хорациева фраза ut pictura poesis, „поезията е като картина”. Но всъщност езикът 
по своята природа не е симултанен, а линейно разгръщащ се във времето способ 
за предаване на информация. Това проблематизира литературното описание 
като обект на теоретично изследване.

Василена Тодоранова открива разрешение на този проблем преди всичко 
в схващанията на френските (пост)структуралисти, според които, въпреки 
линейното си представяне, вербалното описание подлежи на възприемане от 
страна на читателя или слушателя като цялостна структура с няколко основни 
елемента (различни според различните автори). Макар това да не е заявено 
изрично, от изследването на Тодоранова става ясно, че като независими 
описания у разглежданите от нея римски поети се вземат пасажи от минимум 
един цял стих. Максималният брой стихове не е формално ограничен, но 
обемът на най-дългите анализирани откъси достига 9-10 стиха (например 
одата на Хораций, разглеждана на стр. 124-125, или откъсът от Овидиевите 
„Метаморфози” - 168).  Въпреки различния им обем и разнообразната им 
жанрово-тематична принадлежност, характерното за всички тези пасажи е, че 
семантиката на лексемите, понякога обилно натрупани в тях, се откроява със свои 
общи специфични черти на фона на предхождащия и последващия ги авторов 
наратив. Тези черти са свързани с един точно определен традиционен набор от 
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референти във феноменалния (или въображаемия!) свят. Именно това придава 
на подбраните откъси характеристиките на „описание”. За целите на своята 
монография изследователката е подбрала описания, съдържащи струпване на 
глаголни и именни форми със семантични полета, свързани по някакъв начин с 
природата и естествения свят – една от традиционно най-добре представените 
групи референти в каноничното литературно описание. Тя обхваща пейзажи, 
зверинни сцени, пасторални картини, космически и фантастични мотиви 
(например с участието на божества -олицетворения на стихиите) и др. И у тримата 
разглеждани поети такива пасажи изобилстват.

Една от целите на Василена Тодоранова е да установи какви са характерните 
особености на подобни описания в творчеството на различните автори и как те 
функционират в контекста на различните литературни жанрове. Естествено е в 
епическите песни на „Енеида” описанието да не се конструира по същия начин, 
както в Овидиевите любовни елегии, и функцията му също да е различна. Дори у 
един и същи автор като Вергилий жанровото разнообразие  –  обхващащо широкия 
спектър от епос до буколическа поезия – рефлектира върху конструкцията и 
функцията на съдържащите се в отделните произведения описателни пасажи. 
Може да се твърди, че едната страна от анализа на Тодоранова – конструкцията – 
приблизително отговаря на гледната точка на автора при съчиняването на самата 
творба, а другата страна – функцията – се опитва да види природните описания 
през очите на адресата на творбата. Двата елемента не са формално отграничени 
в анализа, а присъстват вплетени един в друг и авторката постоянно сменя 
имплицитната гледна точка в хода на изложението си. В някои пасажи тя като 
че ли разглежда описанията през призмата на техния художествен генезис във 
въображението на автора (например стр. 154-155, където се спира на морските 
описания у Овидий). Другаде (напр. в анализа на пасажи от Вергилиевите 
„Георгики”  - 64-65) е възприета по-скоро гледната точка на читателя/слушателя.

Във връзка с тази втора гледна точка трябва да отбележим и другата 
голяма методологическа трудност пред поставената от авторката цел, която 
споменахме в началото. Това е проблем, възникващ при всички литературни 
текстове, отдалечени хронологически и/или културно от „тук и сега” на своите 
изследователи. При римската литература тази дистанция е двойна – и по 
отношение на времето, и по отношение на социокултурните реалии. Проблемът 
се усложнява допълнително от дългата традиция на рецепция и изследване 
на античната литература, при която неизбежното напластяване на множество 
интерпретационни парадигми прави възможно само опосредстваното 
възприемане на творбите. Впрочем последният аспект на този въпрос е засегнат 
и в изследването на Василена Тодоранова в своеобразната втора част на увода 
(„Ролята на рецептивно-историческия метод за разбирането на античната 
литература”, 25-37).

Така възниква питането кой от двата възможни пътя на интерпретация трябва 
да избере анализаторът – дали да отрече историческия прочит на латинските 
текстове и да насочи вниманието си само към това, което те говорят днес на 
непосредственото ни художествено възприятие, или да се стреми да реконструира 
въздействието им върху техните оригинални читатели/слушатели? И двата 
подхода имат своите предимства, и двата служат еднакво добре на различни цели, 
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но и при двата не бива да се достига до крайностите на субективния произвол 
в анализа, или пък на грубото историзиране и отричането на стойността, която 
античните художествени творби биха могли да имат в модерен контекст. Василена 
Тодоранова застава на умерена и усреднена позиция, както експлицитно заявена 
в гореспоменатата част от теоретичния увод, така и имплицитно проявяваща се в 
хода на самия анализ. От една страна, тя нееднократно подчертава спецификите 
на епохата, в която са възникнали и функционирали разглежданите творби. 
Това най-ясно се вижда в уводните думи, представящи всеки анализиран поет 
и неговите творби. Тук Тодоранова следва традиционния филологически 
подход, усъвършенстван от немската школа в класическата филология през 
19. и началните години на 20. в. и запазил поне отчасти своето влияние в 
специализираните среди и до днес, особено у нас. Подобен историко-критически 
подход се наблюдава и при сравняването на разглежданите произведения с 
творбите от гръцката литература, които най-вероятно са им служили за образец 
(напр. съпоставката между Хораций и Архилох - 117-119). От друга страна обаче, 
Тодоранова в доста случаи анализира подбраните пасажи, взети сами за себе си, 
без връзка с историческия им контекст или мястото им в литературната традиция. 
Тук тя действа по-скоро като представителка на съвременната литературна 
наука, особено в нейното структуралистко направление. На моменти се усеща 
дори личното и непосредствено въздействие, което тя е изпитала от страна на 
творбите не като учен изследовател, а като техен „обикновен” читател. Понякога 
това води до твърдения, които биха могли да бъдат оценени като спорни от 
други изследователи. Така е например в няколкото случая, в които Тодоранова 
въз основа на непосредственото си впечатление от дадени стихове открива в тях 
употребата на т.нар. “звукопис” (напр. 165). Наистина подобни елементи от анализа 
са почти недоказуеми с помощта на един строго научен инструментариум. Но 
това не е слабост, а напротив, достойнство на литературното изследване, тъй 
като така се подчертава неизбежното и неразривно преплитане във всяко едно 
дирене на научния подход и субективната интуиция и донякъде се примиряват 
противоположните тежнения на реконструкцията и рецепцията.

Гръцките образци присъстват и в няколко специално посветени на тях кратки 
раздела преди разглеждането на съответните латински произведения. Така преди 
„Буколиките” на Вергилий Василена Тодоранова се спира на Теокрит (47-53), преди 
да пристъпи към Хораций, хвърля поглед към гръцката лирика (103-109), има и 
кратки бележки към Хезиод (69-70) и Омир (37-45). Тези своеобразни екскурси 
не са твърде подробни, нито пък изчерпват въпроса за приемствеността между 
гръцка и римска литература, тъй като в тази приемственост има доста междинни 
брънки, принадлежащи преди всичко на елинистическата поезия. Но с подобни 
кратки обзори трудът на Тодоранова запълва още една празнина в българската 
специализирана литература, в която липсват нарочни изследвания от този род за 
съответните старогръцки автори. Така че появилите се за пръв път тук анализи на 
подбрани пасажи гръцка поезия служат за общо въведение на българския читател 
в проблематиката на тези текстове, които са били четени също от Вергилий, 
Хораций и Овидий.

Друг важен елемент от анализа на Тодоранова са специалните рубрики, в 
които се разглежда застъпването в описателните пасажи на семантичните полета, 
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свързани със сетивните възприятия. Основен дял от тях заемат елементите, 
засягащи зрението и слуха (обединени в рубриката „Колорит и звук”). Подробно 
описани са прилагателните, глаголите и отглаголните форми, отнасящи се до 
различни отрязъци от цветовия и звуковия спектър, които имат най-широко 
присъствие у разглежданите поети. Освен това са надлежно изброени всички 
реални или въображаеми референти, на които съответните цветови или звукови 
свойства са приписвани в анализираните произведения. По този начин, макар 
и косвено, Тодоранова засяга един важен проблем – за съотношението между 
сетивното възприятие и изразяващото го езиково понятие, което не е еднакво 
в различните езици и епохи. Особено що се отнася до термините за колорит, в 
научната литература отдавна се води дискусия за произхода и еволюцията на 
основните цветови понятия и в общи линии днес сме достигнали до разбирането, 
че в архаичната словесност и в традиционните литератури лексемите за цвят 
означават по-широка част от спектъра, отколкото носителите на съвременните 
европейски езици биха очаквали. Това дава задоволителен отговор на въпроса 
защо например у Омир морето е „винобагро” (oinops, 177), както и защо един и същи 
цветови епитет у римските поети се използва като определение за несъвместими 
от днешна гледна точка предмети. Тодоранова не се спира подробно на тази 
проблематика, но тя е странична за целите на нейното изследване и заслужава да 
бъде обект на друго, самостоятелно научно дирене. А избраният в представяната 
тук монография път отива в друга посока: освен зрението и слуха са застъпени и 
останалите сетива – обоняние, осезание, вкус – и също така, в една по-обобщена 
и не толкова потънала в конкретиката на отделните словоформи рубрика, 
усещането у съответния автор за време и пространство. По този начин анализът 
обединява различните нива на описанието – от отделния епитет до един цял 
текстови пасаж.

Могат да бъдат посочени още достойнства на книгата, както и още въпроси, 
които повдига както присъстващото, така и липсващото в нея. Като един от първите 
опити в този слабо разработен жанр в съвременната наша хуманитаристика, 
изследването на Василена Тодоранова се е нагърбило с отговорната задача да 
подеме българския научен дебат по въпросите на литературно-езиковедския 
анализ на антична поезия. Евентуалната поява на следващи опити в тази насока 
неизбежно ще бъде свързана с допълнение или реплика към избрания в 
настоящата книга подход. От друга страна, публикуването на подобни изследвания 
може да задълбочи интереса към специализираната проблематика и на вече 
изкушената от античността четяща публика. По този начин, с разширяването 
на научния дебат и включването в него на хуманитарите неспециалисти, и 
самата дисциплина класическа филология може по-лесно да достигне до своето 
интердисциплинарно съзряване. Трудът на Василена Тодоранова е добра заявка 
за едно подобно развитие, което да постави класическите текстове в двойната 
перспектива на традиционното и модерното.
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SLAVOJ ŽIŽEK
Fear Thy neighbour As Thyself!
Today’s predominant mode of politics is a politics of  fear, it resorts to fear as its ultimate 

mobilizing principle: fear of immigrants, fear of crime, fear of godless sexual depravity, fear 
of the excessive State itself, with its burden of high taxation), fear of ecological catastrophe, 
fear of harassment – all versions of the fear of the Neighbour. This is what separates a radical 
emancipatory politics from our political status quo. We are not talking here about the difference 
between two visions, or sets of axioms, but, rather, about the difference between politics based on 
a set of universal axioms, and a politics which renounces the very constitutive dimension of the 
political.

MLADEN DOLAR
The Voice and the Stone: F: From hegel to beckett
The stone is pure exteriority.. The voice is pure interiority:: it arises from, and testifies to, 

an unfathomable interior, endowed with a soul or spirit. So the metaphoricity of both, as well 
as their opposition, is heavily laden, inevitably bearing a long and winding history with many 
ramifications – the history of metaphysics, its telltale sign? Oh, but the word itself is so heavily 
laden that it’s has started to resemble a black hole; one would need to tell the story of the voice 
and the stone.

ALENKA ZUPANčIč
on Love as comedy
Alain Badiou once remarked that although love is a very important theme of artistic 

production, the latter usually has little to say about love as process, as duration, as the the 
construction of a scene. It rests content, in this respect, with letting us know that the couple 
were  married and had a lot of children. Or else it focuses on the the disintegration of love, on on 
its impossibility and on the non-relationship that slowly but surely corrodes love from within, 
and to the  bitter end. If it does not – following the “Tristan and Iseult” paradigm – replace the 
non-relationship with  a complete fusion of the couple in the ultimate embrace of death. The 
starting point of this article is that there nevertheless exists a vein of art that does treat love 
as duration and as the the construction of a scene, namely, comedy. Not in the least disputing 
the non-relationship at its heart, comedy treats love as a “non-relationship that endures.” The 
article examines this singular affinity between  love and comedy on different levels, including 
the structural one: what does the structure of comedy – regardless of whether it is about love or 
something else – have  in common with the structure of love? This investigation includes, as one 
of its central points, a discussion of sublimation as conceptualized by Lacan, starting with his 
paradoxical assertion that “only love-sublimation makes it possible for jouissance to condescend 
to desire.” 

KALINA BOSEVA
Lyrics and Music in Sappho’s Works
The article explores the principles binding poetic text and music in early Greek lyric poetry, 

using selected verses to suggest that words and musical accompaniment in Sappho’s works are 
one inseparable entity. They were created together strictly for the purpose of live performance in 
a specific context – a fact entailing that this kind of poetry can can only be  partially understood 
understood by a contemporary reader. The analysis of the selected lyric fragments is based on 
the vocalization modes of the three types of emphasis in Ancient Greek, the melodic structure 
of the verses and the rules of Aeolic metrics. The fragments were chosen for their their relevant 
information on Sappho’s musical activities and images, emblematic of  her work. They were also 
selected to represent the variety of poetic forms and metric structures employed by the poet.
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KALINA ZAHOVA
on Popular Music in the Age of Mechanical Reproduction 
(benjamin and Adorno)
The paper examines some aspects of the Frankfurt School’s legacy with regards to academic 

and general attitudes toward “mass culture.” Two texts were chosen as the critical focus of study, 
both being extremely influential in cultural studies. Benjamin’s “The “The Work of Art in the 
Age of Mechanical Reproduction”” (1936) is seen as promoting extreme  oppositions that tend to 
exclude many intermediate aspects. Setting ritual value against exhibition value, the work’s aura 
against the lack of aura in reproduced works, personality against the masses, Benjamin rules out 
those issues that  don’t easily fit into this polar model. Adorno’s ““On Popular Music”” (1941) is a 
a crucial text  for popular music studies, and yet despite its relevance also contains contains some 
weak points. An example of the latter is Adorno’s inclination toward extreme unification. The 
paper tries to examine critically this inclination as applied by Adorno to popular music on three 
levels: 1) production, creation, intention; 2) product, work of art, meaning; 3) reception, response, 
result. 

RICHARD TEMPEST
boris yeltsin and Vladimir Putin: A Study in comparative Mythopoetics
Yeltsin and Putin pursued their respective programs of self-presentation within the context 

of contemporary Russian political  culture, which is characterised by the mythological reading of 
current events. As an anti-Soviet populist Yeltsin projected the image of a larger-than-life, super-
masculine peasant warrior. But when the folksy rebel became “Czar Boris,” he lost his shine. The 
story of Yeltsin’s second term is that of political and physical decline. Putin, a judo black belt, used 
his athletic prowess to differentiate himself from his ailing predecessor and encouraged Soviet 
nostalgia among the voters. Nevertheless, Putin’s gestures towards the communist past are merely 
a form of PR.

TONI NIKOLOV
Les topiques de l’ ”invisible”: désir et communion. 
Le récit du corps selon Angèle de Foligno
Les visions d’Angèle de Foligno, très emblématiques pour la « rupture » franciscaine du 

XIIIee siècle, posent une question fondamentale pour la culture chrétienne médiévale – comment 
dépasser l’abîme originaire du sens? Le monde, éloigné dede son Sauveur, est un monde en 
deuil et sa nature douloureuse doit être mise en paroles, mais aussi en images. Une foule des 
témoignages au Moyen Age, parmi eux aussi le témoignage d’Angèle de Foligno, rejettent le 
rationnel au nom de l’amour salutaire du Christ.  L’expérience mystique dessine la « topique de 
l’invisible » par la transformation du corps: les paroles sont parfois inutiles à cause du l’orgueil 
d’imaginer le Verbe divin. L’article analyse le « récit du corps » et les témoignages d’Angèle de 
Foligno, dont la stylistique fascine des auteurs comme  Hofmannsthal, Huysmans et Bataille.

HARALAMBI PANICIDIS
The Sweetness of Desire and the Ascesis of Pride in cavafy’s Poetry
The text adds a new emphasis to the understanding of the poetry of the great Greek poet 

Cavafy, in which desire and ascesis have found a specific expression.

DARIN TENEV
Foreseeing the iimage
The paper is an attempt to read two texts by Martin artin Heidegger and Jeanean-Lucuc 

Nancy dealing with the nature of the image and the characteristics of imagination. This reading 
seeks seeks a way to reveal the specificity of what could be called the the literary image. In the 
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final analysis, the literary image is shown to “contain” a schema (in the Kantian sense) which 
appears to be its ever-changing double and its possibility, being an image of the image, one 
which nevertheless retains an an irreducible singularity, impossible in the general schemata Kant 
describes. The schema thus understood presupposes a certain anticipation and precipitation of 
the image, introducing temporality into the image’s very core. Furthermore, what appears as 
an image before the image, a foreseeing of the image, inscribed in its nature, is doubled by an 
originary dissemblance, preceding the resemblance of the thing that the image is an image of. 
The dissemblance appears in the form of a repetition, disclosed by the paradoxical imagination 
Heidegger defined as productive reproductive imagination. 

KAMELIA SPASOVA
Μûθος: The Model of Tragedy
The present article is focused on tragedy – in the narrow sense of the word – as a dramatic 

genre and also on on the limited perspective of the notion μûθος, derived from Aristotle’s Poetics. 
This narrowing  of the field allows for a more  more elaborate study of the model of tragedy 
and its inner dynamics. Tragedy, μûθος and the arrangement  of events are notions used as 
synonymous by Aristotle, but they have different ranges of meaning. ΜûθοςΜ is the very kinetic 
principle of tragedy, the mechanics of its emergence. It is composed of events. The three parts of 
each μûθος, the tree types of events, are the peripeteia, the recognition and suffering. These are 
the three axes that plot the co-ordinates of tragedy. Aristotle distinguishes the event (pragma) 
from the action (praxis), the latter  being defined as that which leads to happiness or unhappiness. 
Unravelling the potential relationship between the tree types of events (as well as their relation to  
actions) lays open the mechanism of tragedy without constraining it. 
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