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ВМЕСТО УВОД

ПРЕДЕЛИТЕ НА ЯВЯВАНЕТО

„Ауратично  и  театрично“.  Освен  това,  при  пояснителното  подзаглавие
„Основни  светогледни  тематизми  на  модерното  естетическо  мислене“?
Заявената с това тема в своята всеобхватност прави наложително още отначало
авторът  да  вземе  отношение  към  онази  понятийност,  която  прави  възможно
развиването на изложението.  Първо: чрез самото това заглавие прилагателните,
идващи от „аура“ и „театър“,  не се  имат предвид като самостойни величини.
(Един мислител от викторианската епоха вижда в тази привнесена самостойност
тайната на умозрителното построение: предикатите стават субектни същности,
правещи от субектите свои предикатни определения.)  Второ:  нито като обем,
нито като съдържание тези понятия не се предпоставят – доколкото ще подлежат
на разгръщане чрез изложението при настоящото съчинение. Защото става дума
за начинание по възстановяване правата на Кантовата експозиция, от една страна,
съответно и на Хегеловата рефлексия – от друга. Трето: обръщането към идеите
за ауратичното и театричното се основава върху това, че двете понятия бележат
конститутивните гранични или пределни явления,  а  също и основни условия,
които правят самото естетическо мислимо в неговата светогледна значимост. 

Ето защо това разискване относно ауратичното и театричното стои пред три
начални въпроса.  Първо: дали самата модерна култура не придава светски вид
на  идеята,  че  светът,  като  изоставен  от  Бога,  изисква  преобразяване?  Второ:
доколко модерните естет[иче]ски светоразбиране и жизнеотношение съставляват
вид „светско издание“ на религиозно-аскетичния етос  светопрезрение?  Трето:
може  ли  да  се  каже,  че  самата  модерност  олицетворява  взаимоотношенията,
които вътрешно сродяват  ауратично  и  театрично в смисловото пространство,
където естетическото бива „сътворявано“ предвид неговата представимост?     

Понеже не са пряко установими, ауратичното и театричното се възприемат
като въображаеми същности. Но всъщност, доколкото шедьоврите се отличават
от  нешедьоври,  дотолкова  има  и  обективно ауратично  на  творенията  предвид
техните качества. Но ако те битуват в „представяне“, има и обективно театрично,
което ги прави значими. Както онова, какво се мисли в X,  така и действието му
върху  възприемащите  следват  техните  ценности.  Нагласата  към  Х се  колебае
обаче от отхвърляне до поклонение: поради съзвучност или несъзвучие с идеите
за мода, вкус, стил, както и съответно поради неговите отношения към мислите,
които хората отнапред свързват с понятията прекрасно, съвършено, възвишено. 

Всяко чудо има две страни: едната е зависима от онези, които го извършват,
другата се отнася до онези, към които то е обърнато. Една художествена аура
става по такъв начин „чудо“, задължено за своето съществуване на творците. 
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Но това  чудо  има своите адресати:  възприемащите и/или преживяващите
творението на изкуството. Битовата аура увеличава въздействието си с годините,
защото хората имат определена потребност от всекидневна среда на представяне,
същностно повлияваща онези (техни) произведения, които тепърва придобиват
откъм тази си среда колкото своята нова значимост, толкова и, същевременно,
своята нова атмосфера. Би могло да се каже дори, че самото такова повлияване
всъщност обезсмисля всякакво ритуално препращане към „актуалност“.1

Мирното  съвместно  съществуване  на  различни  ауратични  присъствия
обаче,  както и театричното им представяне,  става през  XIX  век подвъпросно:
поради промишлеността. Първо заговорват по въпроса в Англия: творци и естети
откриват, че на фабрични предмети и постройки от нови материали им липсва
ценностно  излъчване.  Без  да  прилагат  още  термина  аура,  за  сходни  явления
пишат Джон Ръскин и Уилям Морис, а също така Теофил Готие и Барбе д’Орвий,
Готфрид Земпер и Георг Зимел. Техните възгледи споделят и други начинатели
на тогавашната художествена реформа. Всички те сякаш са обединени от идеята,
че изкуството може (нещо повече: има дори и един своеобразен  дълг за това)
действено да повлиява цялостния живот на хората: което то впрочем и прави,
доколкото  подобрява  вкусовете,  а  също  така  доколкото  пречиства  душите,
съответно, накрая (last but not least), доколкото одухотворява всекидневието. 

Още тук витае идеята за ауратично: привързаните към панестетизма вярват,
че ще повлияят върху своите съвременници чрез едва разкриваното в изкуството,
което създава около творбите цяло силно поле на притегляне. Наред с това обаче,
понеже творците преследват целта да привнасят в творбите художествена аура,
тяхната  задача  става  създаването  на  достъпни  за  широките  слоеве  предмети,
задоволяващи високите качествени критерии, както и отхвърлящи изкушението,
каквото е възможното влизане в един или друг вид безпринципни договаряния
срещу онова, което повеляват пределно взискателните изисквания на вкуса.  

Но идва времето на  катастрофите.  Епохата  след Първата световна  война
стои пред обезценяване на опита.2 Младите творци създават фантазно изкуство,
което остава колкото чуждо на изкуството, толкова също и далеч от реалността.
Става дума, естествено, за „новия живот“ с неговото „небивало изкуство“. 

1 По въпроса за ауратично и литература, вж. Yvette Christiansë. Toni Morrison: An Ethical Poetics
(New York: Fordham University Press, 2013), pp. 76-119.  За музиката, вж. Ken Ueno. Reclaiming
the Aura: B. B. King in the Age of Mechanical Reproduction.  – In:  Blues, Philosophy for Everyone
(Edited by Jesse Steinberg and Abrol Fairweather. Chichester: Blackwell, 2012), pp. 16-24. Относно
театричното във връзка с философията, вж. изрично Le petit théâtre intellectuel. Sous la direction
de Laurent Dubreuil, Renaud Pasquier et David Schreiber. – Labyrinthе. 32 (2009, No. 1). Става дума
за издание, достъпно в електронен вид на URL: http://labyrinthe.revues.org/3974.
2 Вж.  Walter  Benjamin.  Erfahrung  und  Armut.  [1933]  –  In:  Benjamin.  Gesammelte  Schriften.
[Benjamin. GS] Bd. II; 1 (Hrsg. von Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhauser. Frankfurt am Main:
Suhrkamp,  1991);  S.  213-219,  на  S.  214.  [Benjamin.  Erfahrung]  Срв.  също така на български:
Валтер Бенямин. Опит и нищета. (Превод от немски Бистра Рачева.)  – В: Бенямин. Озарения:
Есета (София: ИК „Критика и хуманизъм“, 2000); с. 276-280: на стр. 277. [Бенямин. Опит] 
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Разум се  отрича  следователно  чрез  съдба,  а  природа отхвърля  техника:
мисловното  проникване  отстъпва  при  това  изкуство  пред  един  или  друг  вид
мистическо откровение. Тук стилоопределяща става сградата на „новата църква“.
От ескизите гледа фантазният град на бъдещето: центростремителен организъм,
чиято  сърцевина  става  крехка  постройка,  устремена  към  небето.  Чрез  тези
„катедрали на бъдещето“, творците изразяват надежда, че из аурата на техните
новаторски построения един ден ще се (само)зароди очакваната нова вяра.  

Ето защо творците заличават предишния живот и създават условията нечие
присъствие да не оставя значими следи. (Sed contra: „А ние: рожби на екстази, //
закърмени със свобода, // не можем умно да се пазим // и да не оставяме следа.“3)
Дотолкова,  ако  експресионистите  приемат  новите  материали  за  неауратични,
авангардистите  отстояват  тяхната  ауратичност.  Бетон,  железобетон,  стъкло
въплъщават строителство, основавано върху  сглобяване. Да се сглобяват сгради
от готови елементи обаче технически свежда духовното начинание построяване
единствено до пределно опростено множество от повторими процедури. 

И още: авангардът олицетворява новата художествена митика. Тук митика
ограничава  широкия смисъл на  митология (μυθολογία); има ред „митологии“:
политическа, социална, естетическа –  ad indefinitum.  Този израз съдържа μῦθος
(предание,  измислица,  сказание)  като свързано с  λόγος  (слово,  учение,  изказ).
Поради  тази  двусъставност,  ако „митология“  представлява  огласено  предание,
„митика“ олицетворява дейното правене – което вече препраща към ритуала. 

Предишната митика белязва общностите на творците, а новата представя
пред самите „маси“  небивало новото изкуство и  новия живот, които предстои
да възтържествуват. Тук вече опиянението от смели светотворски мечти създава
универсална стилистика, която се изправя пред недокрай обсебените от новите
естетически  или  политически  идеи.  Каквито  докъм  средата  на  30-те  години
сякаш са били (поне от свидетелствата може да се съди така) явно повечето. 

Образите на новия живот са митично всеобщи, а липсващата ауратичност
при „небивало новото изкуство“ се овъзмездява чрез възприемането. Ето защо
реалните творби започват да бъдат схващани откъм митиката, която им придава
неподозирани дълбини. Тук, небивало новото изкуство и идеята за новия живот,
преобразяващи този (греховен-и-покварен) свят, откриват, че са облечени в една
смислова униформа, по която  дружеско става веднага отличимо от  вражеско:4

такава униформа, чието приемане чрез мислене и жестове изрично подчертава
нечие духовно родство с един или друг естетическо-художествен „клан“. 

Но наред с това, модернистите забравят промените, които времето поражда

3 Това е откъслек от стихотворението на професора по философия Димитър Зашев „05.03.1953“.
Вж. Димитър Г. Зашев. Лéта и Цвят. Стихове (София: ИК „Синергия“, 2003), стр. 65. 
4 По въпроса за това разделение между вражеско и дружеско, във връзка с политическото, вж.
Карл Шмит. Понятието за политическото [Датира от 1927 година; второ издание: 1932 година.]
(Превод  Андрей  Лешков.  Научна  редакция  Димитър  Зашев.  Предговор  Георги  Близнашки.
София: Университетско издателство [УИ] „Св. Климент Охридски“, 2008), с. 21-32 и с. 41-50.
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при новите материали. Творби от традиционни материали разгръщат своята аура
във времето: като добри вина,  чието качество нараства с дългото отлежаване.
Обратно е обаче при творбите, изградени от модерни материали, които напомнят
мигом издишащи газирани напитки. Затова те бързо овехтяват; нито придобиват
някакво  допълнително  обаяние,  нито  дори  дълго  запазват  онези  достоинства,
които навярно (нека допуснем това) първоначално са им били присъщи.   

Обаче недостигът откъм ауратично, а също и изобилието откъм театрично
при авангардизма не са осмислими извън обстоятелствата на времето и мястото,
направили го възможен. Това е така, защото през 20-те и 30-те години от ХХ век
наистина може да бъде наблюдавана една дълбока политизация на духовността.
Тук има рязко противостоене на две „непримиримо“ разноречиви мисловности:
„модернистка“  такава  (може да  бъде  наричана  условно лява),  от  една  страна,
съответно „традиционна“ (която, пак условно, е назовима дясна) – от друга. 

Между враждебните направления има естетически  consensus  in dissensus:
изкуство и политика при тях са единна цялост.  [Идеята  Fiat ars, pereat mundus
(„нека пребъде изкуството, ако ще светът да загине“) е  credo на естета-фашист,
например Маринети.5]  Дотолкова,  мисълта на застъпващите „родната култура“
твърде близко се сродява с фашисткия вид идеология. Термините и понятията,
засягащи творбите, винаги  освещават миропомазаните артистични присъствия.
Бенямин обаче разбива тази изказност. Аура заменя „редица онаследени понятия“
(творчество и  гениалност,  ценност на вечност и стил,  форма и съдържание),
чиято неконтролирана употреба всъщност „довежда до обработка на материала
[оставяме техножаргона настрана! – А. Л.] във фашистки [к. м.] смисъл“.6

Contra модернисткия авангардизъм, прогонил от творбите си ауратичното,
консервативният  традиционализъм  непрекъснато  го  прелъстява.  Тъй  като  той
прави подвъпросно, дали самото ауратично може да бъде естетически значимо,
като обаче крайно рядко се решава да оспорва установените стилови образци,
или дори нещо повече – сам поражда онази „аура на бита“, в която модернистите
още от самото начало безпогрешно раз(при)познават основния си противник. 

Тук  контекст са авторитарно-тоталитарни условия на времето и мястото.
Негов идеален типичен образец става диктаторската мисловност, а тя възниква,
5 Вж. за това:  Walter Benjamin. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.
[III: 1937 година.] – In: Idem. GS. I; 2 (Hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhauser);
S. 471-508: Бенямин цитира (S. 507) манифеста на Маринети за колониалната война в Етиопия:
жест, естетизиращ военщината. [Das Kunstwerk III] Но срв. също как е предадено на български:
Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост.  [II: 1936.]
(Превод Венцеслав Константинов.)  – Бенямин. Художествена мисъл и културно самосъзнание
(София:  Наука  и  изкуство,  1989);  с.  338-366,  стр.  365.  [Художественото  произведение  I].
Фашизмът естетизира политиката, докато комунизмът, от своя страна, политизира изкуството.
Вж. Das Kunstwerk III, S. 508. Срв. също така Художественото произведение I, стр. 366.
6 Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. [1935-1936] – In: Benjamin. GS.
I; 2, S. 435. [Das Kunstwerk I] Срв.  Художественото произведение  I,  където има особености:
първо, за термина-понятие  überkommener Begriffe се предлага превод „традиционни понятия“;
второ, изразът Verarbeitung бива предаван чрез видоизменящото „преработка“ (стр. 339). 
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когато една ретроградна понятийност обрамчва „революционни преживявания“,
подтикващи диктатори и диктатури (които мечтаят да преобразят своите страни,
нерядко направо света) към мащабни начинания.7 Но понеже тяхното всевластие
никога не може да бъде безгранично, преобразяването се „предговаря“ от митика,
чието  създаване  става  дело  на  някакъв  идеологико-медиатичен  establishment,
който същевременно я налага не толкова чрез един или друг вид самостойни
художествени средства, колкото чрез (почти!) всемогъщи медийни машини. 

[Наред с това, не само диктатори и диктатури внушават: целите на режима
(например някога създаване на „Новата Европа“, сега „европейска интеграция“,
чиято необявявана перспектива съставлява отлаганото за неопределено бъдеще
стигане до едно справедливо безкласово общество) не само че са осъществими,
нещо повече – тези цели дори вече почти са действително осъществени.]

Но стремежът към свето-преобразяване добива видимост за правдоподобие
само чрез гръмки победи. Роля, непосилна за авангардизма и традиционализма.
Ето защо диктаторите и диктатурите правят от изкуствата художествени фасади
на режима. Не само приелите авангардизма, но също следващите консерватизма
изпадат в немилост.  При всички режими творбите се  оказват  уместни тогава,
когато възхваляват властта във форми, напълно достъпни за нейните разбирания.
(Такава  формулировка  по  същината  си  преповтаря  онези  наставления,  които
анекдотично-митологично споделя тоталитарната социологика на изкуствата.) 

Как обаче диктатори и диктатури искат да се  приемат техните изкуства?
Защото термините у Бенямин (замисъл на твореца, форма, символ, съдържание,
дух,  стил,  гений,  ценност на вечност), бидейки възвърнати към своите основи,
модернистично секуларизират именно наставлението срещу идолопоклонството:
образът като подобие. Първото изискване: творбите на творците да напомнят
античност и романика, готика и Ренесанс, а също класицизъм и неокласицизъм.
Второто изискване: творбите на творците да излизат извън „слугински“ жестове,
каквито са отпратката към традицията и/или оставането при съвремието. 

Като спазват тези изисквания, творците биха могли да създават изкуство,
имащо ценност на вечност. Но същевременно, диктатори и диктатури не знаят,
колко време отнема едно културно развитие да стигне до завършек – именно,
колко трудно то става собствено ауратично. Почитта им към „старото потекло“
никак не зачита такива неща като традиция, приемственост, майстори. Ето защо,
диктатори и диктатури все пренаписват историята, присвоявайки за общностите,
които те образцово въплъщават, славни прародители, предци, предходници. 

Не е случаен ритуалът по прогласяване на творби и/или автори за „велики“.
Създаваното от артистичния establishment допада на диктаторите и диктатурите,
защото полага медийното увековечаване. Всичко за  новия живот и новия човек

7 Вж. Филипп Лаку-Лабарт, Жан-Люк Нанси. Нацистский миф [1991] (Перевод с французского
Сергея Л. Фокина. Санкт-Петербург: „Владимир Даль“, 2002), с. 14-27. Срв. също така обаче
Борис Гройс. Стиль Сталин. – В: Гройс. Утопия и обмен (Москва: „Знак“, 1993), с. 11-112. 
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битува във виртуалното: печата, телевизията, киното. Онази фасада, която гради
артистичният  establishment,  при  диктаторите  и  диктатурите  (все  пак,  едва  ли
само  при  тях!)  театрално  декорира  онова  трагифарсово  зрелище,  което
властимащите постоянно с драматическа необходимост представят като „живия
живот“.

Но уподобяването изкуството на декорация издига „театрални“ изисквания
спрямо самото артистично присъствие.  Стига ли ауратичното до своя предел?
Защото  то  не  „оживява“  творбите  на  творците  от  артистичния  establishment.
Хората не ги правят частици от живота; дори и обитаващите сред тях ги приемат
за  безжизнени  декорации.  Тук  ауратично припомня,  че  делата  на  режимите,
които  артистичните  establishment-и  освещават,  изискват  повишено  внимание.
Което съставлява фонът за театралните хитрости при артистичния establishment:
цялата художествена реформа до края на ХХ век трескаво търси ауратичност.

Затова  сегашният  естетическо-художествен  изказ  призовава  ауратичното.
Идеята, че техническата възпроизводимост снемала аурата и ритуалния подход,
далеч не подобава да бъде приемана догматично. Защото при това положение,
ауратичното би се оказвало разбираемо единствено откъм неговото разрушаване:
дотогава, сакралността при творенията на изкуството все изглежда естествена.
Обаче,  чрез  фото-  и  киноразмножаването  предишните  първообразни  творби,
съответно  начините  на  тяхното  битуване,  коренно  се  променят.  Защото  тук
основната тоналност на възприемането се настройва към еднаквост в явленията;
нея възприемането извлича и от единични същности. Отсега нататък естетиката
има за цел възприятийно да освободи биващите от неповторимите им обвивки,
като нейна главна задача представлява ... окончателното заличаване на аурата. 

Защо обаче аурата пребъдва?; какво стои зад идеята за нейното възраждане?
Първо: лишаването на първообразите от ауратичност надарява с нея копираното.
Второ:  бъденето  „документ“  придава  естественост  на  изкуственото.  Трето:
повтаряното е  неповторимо, обаче разликата между  първообраз и  повторение
става контекстова.  Четвърто: аурата бива преобразявана в профанно озарение,
което същевременно по необходимост разполага копието посред тукашността,
и/или съответно сегашността, на определени устойчиви затворени контексти.8

Тук ауратичното и театричното припомнят копията. Бидейки несамостойни,
последните  представят  масовото  възприемане  със  свои  ритмика  и  Порядък;
разменянето на местата първообраз – повторение съвсем още не решава въпроса.
Една аура става невъзродима: тъй като разликата  първообразно – повторениево
остава  контекстова,  когато  някой  първообраз  се  заменя  от  някое  повторение,
второто играе същата роля, която по идея подобава да изпълнява и първото.

Но първообразите не се заменят от документите, които не заместват живота,
носейки  печата  „достоверност“:  особено  в  онези  случаи,  когато  са  основани

8 Вж. Борис Гройс. Политика инсталляции. – Логос. № 77 (2010, № 4); с. 109-121: с. 114-116.
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върху  ефектите на реалност, без обаче да притежават същинска ауратичност.
Ето защо следователно,  колкото идеята за ауратичното като менлива същност,
толкова също усилията  първообраз (сътворяващо) еднозначно да заема мястото
на повторение (сътворявано), се оказват сводими единствено до комбинаторика,
съответно до фразьорско жонглиране, които не преосмислят съвремието. 

Доколкото обаче днес театричното, снемайки различаването сцена –живот,
обитава границата между тях, дотолкова  граница става пределът на тъждество
предвид всякакви обособявания. Затова театричното става двусъставно: при него
се прокарва и/или заличава поне една граница.9 (Изводът гласи: като  съединява
ауратизиращо възприемане  с  театризиращо представяне,  модерният  естетизъм
прокарва-и-заличава  всякакви граници.)  Иначе  казано:  театрично е  „място“,
където заложеното със спектакъла среща очакванията на възприемащите. Оттук,
неговото тематизиране поставя въпроса за мястото на зрелищата в обществата.
При съвремието, зрелищното дори интенционално предзадава публичното. 

Обаче театричното винаги прави същностни границите.  Първо уточнение:
граници има между някои и други или между някое и друго, като всяка граница
остава условна. Dramatis personae са „господари“ или „подчинени“ по вертикала;
по хоризонтала властвуват обаче внимание – зачитане, също доверие – участие,
съответно авторитет – признание. Техни метафори се оказват образите на Бога
при юдаизма и християнството: ако във Ветхия Завет Бог, отвъд всичко човешко,
е незрим за смъртните, то при Новия Завет става дума за слабия и унижен Бог,
близък до всички, запазвайки при това обаче измерението трансцендентно.10

Подходът  към  театричното  изосновно  проблематизира  взаимодействието.
Защото мисълта из театъра прави подвъпросно взаимодействието между хората,
както  и  техните  взаимоотношения  с  непредставимото  из  „човешка  природа“.
Пред този проблем стои и словесността, която обаче, опосредена от текстовото,
никога не е тукашна-и-сегашна: писането и четенето все я сродяват с миналото.
Театърът го прави чрез изпълняването: като музиката, интенционално създаваща
онова  време-и-място,  из което тепърва стават мислими нейните възприемащи,
театърът  про-явява самото „театрично“ откъм сценичното присъствие на онези,
които оживотворяват драматургичното – именно, актьорските изпълнители.11

Второ уточнение:  театърът  дотолкова  разграничава  сценика от  актьори,
доколкото спектакълът започва, а също и свършва. Малко са нещата от живота,

9 Вж. Klaus Lichtblau. Differentiations of Modernity. – Theory, Culture and Society. Vol. XVI; No. 3
(June 1999), pp. 1-30. [TCS] Срв. за конкретизиране: Марек Шулакевич. Границы как проблема
современной культуры. – Космополис. Том 21; № 2 (Лето 2008), с. 106-114. 
10Ярък образец за това предлага Ханс Урс фон Балтазар със своята трилогия  „Теодраматика“.
Вж.  за представяне  Aidan Nichols. No Bloodless Myth: A Guide Through Balthasar’s Dramatics
(Washington, DC: The Catholic University of America Press, 2000); pp. 81-93 и pp. 185-247.
11 Или всъщност новият театър може да мине вече дори и без антураж, текст, реквизит? Вж.
Петер Сонди. Теория на модерната драма.  [Първо съчинението вижда свят  през 1956 година.]
(София: Наука и изкуство, 1990. Превод от немски Христо Тодоров), с. 85-98. [Сонди. Теория]
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които явно започват и явно свършват: тъй като никои не  преживяват започване
или  свършване на живота. Това съставляват модусите  преди-да-бъда-на-света,
съответно  след-като-ме-вече-няма.12 Ако те са зададени, то значи има граница
между измислено  и  наличност.  При  първия  случай,  място определя  граница
откъм сцена, докато във втория границата зависи от времето – всеки спектакъл
започва  и свършва, или иначе казано, обрамчен е от започване  и от свършване.
Нерядко зрителите приемат ставащото на сцената за подготовка; докато осъзнаят,
че то е сценично действие, стават участници в него като вид храмово действо.

Кантовите  „чисти  априорни  форми“  биват  разколебани.  Дали  време и
място за  спектакъла  са  онези  на  сценичното  състояване?13 (Позата  на
въвлеченост разкрива нарцистична естетика – Пискатор и Райнхард,14 Стрелер и
Любимов. Също така и в киното: Бунюел и Лоузи, Пазолини и Саура, Тарковски
и Фелини.  Но всяка  критична  естетика  изисква  отказ  от  нарцисизма.)  Това  е
съвсем така, обаче също и не е съвсем така, нерядко дори съвсем не е така. Как
театричното може да въвлича друго време и друго място? За средновековната
зрелищовост тук няма никакъв проблем: светът е разделен етикосъсловно на три
равнища,  като  всички  добре  знаят,  кои обитават  кое.  Как  обаче  изглеждат
равнищата  днес?  Какво  е  театричното  време?  Дали  то  е  обратимо,  и  ако  да,
тогава какво означава театричната обратимост? Как ние го възприемат и как се
отнасят към него? 

Днес театърът няма условности: герои, мотиви, време-и-място, постановка.
Той не ги поставя под въпрос, не изяснява, из какво време/място е спектакълът,
нито какви са неговите dramatis personae или какво означава бъденето им герои,
какво те правят, съответно как разбират ставащото с тях. Дотолкова всъщност,
тук подобава първоначално да се типологизира, какви възможности за действие
откриват съвременните „постдраматични“ обстоятелства пред театричното.15

Има два полюса. Първо, импровизация: нищо не се измисля, няма реквизит,
използуват се дори зрителите. Второ,  ритуал: спрямо  човешкото и  вещността,
импровизацията отпада – нито в погребални обреди, нито в църковни литургии
има импровизации. Двата полюса бележат същевременно разпадане на цялостта,
поне що се отнася до съдържателните измерения при естетическото мислене,
препращайки към моментите ауратично и театрично в тяхната обособеност. 

Двете понятия са неизоставими, защото техните пребъдване-в-изчезвания

12 Вж. Martin Heidegger. Die Grundbegriffe der Metaphysik. [1929/30.] – In: Idem. Gesamtausgabe.
Bd. 29-30 (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1983. Hrsg. von F.-W. von Herrmann); §§ 42-43
(S.  261-267), също §§ 46-48 (S. 284-294) разискват  световостта при неживо, живо, човешко,
докато чрез §§ 74-76 (S. 507-532) философът вече се пита относно самото светопострояване,
което е пребъдване на света като битие на биващите в оставящия ги да пребъдват „проект“. 
13 Вж. Сонди. Теория, с. 20-24. 
14 Вж. Сонди. Теория, особено с. 81-89.
15 За съвременната „постдраматична“ театровост, вж. Hans-Thies Lehmann. Postdramatic Theatre.
[1999] Translated from the German by Karen Jürs-Munby. London: Routledge, 2006.
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или изчезвания-в-пребъдване са модни, а не съвременни. (Тук дори един Агамбен
следва  идеята  за  спасението:  откъм свършека  на  времената,  ауратично става
настояване за изкупление, докато  театрично е начин на битие.16) Което обаче
призовава онези, чиито  personae са съзерцаващи потребители. Зад ауратичното
се крие класическият Субект със съответното (театрово и сценично) представяне.
Ето защо всъщност връзката ауратично – театрично дава допълнителна прелест
на  есхатологията,  но също така на прагматиката.  Оттук произтича и изводът:
идеята  загуба на аурата разкрива  такива  пространства,  сред които възникват
множество разнородни множества, чиито елементи винаги влизат в отношения,
престъпващи отвъд наличните форми като условия за своята възможност.

Понеже  сега  естетиката  изглежда  обсебена  от  подобаващото  съотнасяне
между висша всеобщност и висша единичност, определящо предвид изкуството
става свързването на пределно всеобщо с пределно особено. Ето как изкуството
понастоящем все повече се оказва търсене на единственост без ауратичности:
единичен опит, който не препраща нито към отвъдно, нито към култово.17

При това условие съвремието, схванато в неговата събитийна определеност,
прави изкуството свой отклик. Ето защо значи, днес ауратичното и жизнеността
стават крайно разнозвучни. Опит феноменолого-генеалогично да бъде осмислено
тяхното  разнозвучие  като  тематика  на  самото  модерно  естетическо  мислене
представлява и настоящото изложение. Обаче то предлага само предварително и,
като такова, „рапсодично“ набелязване на пътищата към едно все още тепърва
имащо да се появи (ако даде Бог!) „симфонично“ авторово съчинение.

Накрая в този Вместо увод идва по реда си и едно тезисно (декларативно)
представяне на водещите мисли, чиито обосноваване, разгръщане, ограничаване
очертават  основните  изследователски  предизвикателства,  пред  които  стоеше
възможността да се осъществи предлаганото чрез настоящия текст проучване. 

Първо: ауратичното се отнася до отвъдемпиричното „какво“ в естетическото
откъм неговата идеална материя като необходимо предусловие за възможността
събитието естетическо възприемане/преживяване да добива разпознаваем облик.
От своя страна, театричното битува в отсамемпиричното „как“ на естетическото,
имайки следователно,  поради това си  местоположение,  като свое съдържание
присъщата  за  една  естетическа  събитийност  определеност  откъм  формовото,
разкривана тук преди всичко предвид нейното интелектуално (про-)явяване.  

Второ (което уточнява първо): ауратичното прави достъпно в естетическото

16 Вж. изричното изложение –  Giorgio Agamben.  Stanzas: Word and Phantasm in Western Culture
[Първо  излиза  в  Италия  през  1977 година.]  (Translated  from the  Italian  by  Ronald  Martinez.
Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1993); The Noonday Demon (pp. 3-10): p. 9, n. 6;
срв. също така Baudelaire (pp. 41-46): особено pp. 44-45. [Agamben. Stanzas] 
17 Тук изразът  култово обозначава свързаното с църковната (религиозна) ритуалност, ето защо
той няма, а също и не може да има, нищо общо с разпространения понастоящем израз култово,
схващано  като  медийно  миропомазано  жаргоново  етикетиране,  тепърва  правещо  възможно
постмодерн[истк]ата културидиотичност да бележи онова, което при нея „поражда възхита“.  
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отсъствено присъствие (идеалност), явяващо близостна далечност (отстояние),
докато  театричното  става  свидетелство  относно  логосно  явяване  (изразност)
предвид определена надемпирична извънситуативна позиция (личностовост).

Трето: доколкото ауратичното (ни) припомня онова, което Светото Писание
обичайно определя с прословутия израз „живия живот“, дотолкова театричното
пред(по)ставя реалности, които при всекидневното говорене биват обозначавани
чрез такива изрази като „самия живот“, „някой живот“, и дори „нечий живот“.

Четвърто: понеже ауратичното се определя смислово чрез възприятийното
във  всички  негови  модуси,  които  имат  отсъствено  (онтологично)  присъствие,
присъствено (естетически) отсъствувайки, то театричното става разпознаваемо
единствено в интелективното пространство на взаимовръзка между измеренията
онтологично и естетическо; именно такова пространство е представимостта.

Накрая, няколко думи относно актуалността на темата, както и, съответно,
задачите пред това изследване, а също така относно теоретичните перспективи
предвид осветляване на онези проблеми, които авторът възнамерява да разисква
чрез настоящото изложение – било експозитивно, било само конспективно.

Когато в  естетиката изобщо беше споменаван проблемът за  ауратичното,
съвсем донеотдавна припомняха мисълта относно участта, споходила изкуството
във времето „модерност“, която Валтер Бенямин развива още през 30-те години
от XX век.18 (Впрочем, неговото тогавашно схващане дори досега представлява
отправна  точка  за  мнозина.19)  Понятието  театрично обаче  остава  несводимо
нито до формата на театъра, нито до идеята  театралност.20 По тази причина,
театричното препраща към условието за театровост – общното21 предвид самото
битие-на-света.  Което  общно прави  възможен  един  колкото  непротиворечив,
толкова и отвъдемпиричен (философски) вид „мислене откъм театъра“.

Основните смислови взаимоотношения между ауратичното и театричното
остават като цяло обаче все още извън обсега на научното проблематизиране.

18 Вж. Miriam Hansen. Benjamin’s Aura. – Critical Inquiry. [CI] No. 34 (Winter 2008), pp. 336-375.
Срв. Willem van Reijen. Breathing the Aura. – TCS. Vol. 18; No. 6 (December 2001), pp. 31-50.
19 Вж. Agamben. Stanzas. Срв. изричното изложение: Josef Fürnkäs. Aura. – In: Benjamins Begriffe.
Bd. I (Hrsg. von Michael Opitz und Erdmut Wizisla. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000), S. 95-146.
20 Вж.  Erika Fischer-Lichte. From Theatre to Theatricality.  –  Theatre Research International. [TRI]
Vol. 20; Issue 2 (Summer 1995), pp. 97-105. Срв. Samuel Weber. Theatricality as Medium. New York:
Fordham University Press, 2004. Изразите театралност и театровост са въведени в обръщение
първо от юриста, драматурга, театроведа, естета Николай Евреинов. Вж. Николай Н. Евреинов.
Введение в монодраму [1908] (Санкт-Петербург: Издательство Н. И. Бутковской, 1909), с. 23-29.
Idem. Оригинал о портретистах (Москва: Государственное Издательство, 1922), особено с. 67-71
и с. 91-108. Но срв. трактата: Idem. Откровение искусства [1930 – 1934] (Издание подготовила
Клаудиа Пьералли. Санкт-Петербург: „Мiръ“, 2012), особено с. 443-469 и с. 503-548. Тези идеи
предхождат  карнавализма  (Бахтин)  plus лудоцентризма  (Хьойзинха)  и  ритуалкосмоеротизма
(Батай, Арто, Кайоа), а също „предговарят“ колкото Гофмановата драматургична социология,
толкова и обществото на спектакъла при Дебор. (Още нещо: неговата „монодрама“ се оказва
онова, което вдъхновява Морено да създаде своите учения за психодрамата и за социодрамата.)
21 Общно бележи споделимото в биващи, заявими с термина общо (един клас), което определя
тяхната разпознаваемост откъм чувство за общност (условие на мислимата им ценност).
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Поради тази причина, настоящото изследване ги схваща откъм едно възможно
ново теоретично подхождане към преплитанията на естетическо и светогледно.
Имат се предвид следните две теоретични начинания. Първо: тяхно представяне
откъм очертаване онази роля, която ауратично plus театрично досега са играли,
както и отсега ще играят, при теоретичните представяния на секуларизирането,
съответно – предвид предстоящи философски осмисляния на ресакрализацията.
Второ: мисловни експерименти по изобразяването на техните взаимодействия,
или във всеки случай такива, каквито ги олицетворяват за българската култура
явления като междувоенната есеистика и сегашното (ни) философствуване.22

Станало е направо банално да се говори за между- и многодисциплинност;
въпреки това обаче, авторът ще дръзне да определи настоящото си изложение
като  между- или  многодисциплинно.23 Първо: предметно-тематично става дума
за вид пресичане между философия, социология, изкуствознание, културология.
Второ: теоретико-методично, изследването разгръща изследвачески процедури,
утвърдени от неокантианството, феноменологията, херменевтиката, но и такива,
развивани в дисциплини като социология на знанието, социология на културата,
социология на изкуството, а също възкресената социология на философията. 

Ако се приеме, че понятието дух на времето има обяснителни възможности,
тогава стремежът, определящ изследването, е тази същност да бъде представена
откъм нейните  разноречивост  и  множественост.  Първо:  спрямо  възможността
разискването относно ауратичното и театричното да зададе теоретични насоки
предвид  осмисляне  на  модерността.  Второ:  чрез  въплътения  във  феномените
есеистиката, скука, философствуването „дух“ на нашето собствено съвремие.

Една изследователска нагласа по необходимост теоретично отхвърля всички
отнапред приемани за „разумни“, или дори често направо за „валидни“ случайни
(конюнктурно-прагматични) „истини“ – особено тогава, когато те олицетворяват
фактуални положения, отричащи изповядваните от изследователите ценности.
Тук  авторът  има  предвид  колкото  културата,  въплъщаваща  силно  подозрение
спрямо символното господство (изразът е на Пиер Бурдийо), толкова също онази,
която е свързана с противене срещу всякакво духовно насилие. (Особено тогава,
когато прякото насилие изглежда ограничавано от рационална укротеност.)  

Иска се следователно усет относно последиците от господството на някоя
мисловна  нагласа.  Защото  днес  виждаме  почти  буквално  да  се  пре(на)писват

22 За първата задача отговаря Част I: Припомняни родословия (гл. 1 – 3, представящи проблемите
откъм тематизми, които стават достъпни за взора навън). Втората задача се решава чрез Част II:
Делата на идеите (глави 4 и 5, разкриващи онова, което се изправя пред погледа навътре).
23 Всяка хуманитаристика остава  предметно многоизмерна, както и методично многоезикова.
Вж. Ernst Cassirer. The Logic of the Cultural Sciences [Първо излиза в Швеция през 1942 година.]
(Translated from the German by S. G. Lofts. New Haven, CT: Yale University Press, 2000),  pp. 34-55.
Срв. Михаил М. Бахтин. К методологии гуманитарных наук. [От 1939-1941и 1974 години.] – В:
Idem.  Эстетика словесного творчества. [Първо излиза през 1979 година.]  (Второе издание.
Составитель Сергей Г. Бочаров. Москва: „Искусство“, 1986); с. 381-393 и с. 429-431.  
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утвърдени теоретични построения (познати или недотам), както и да се пренасят
повърхностно  възприемани  идеи,  предлагайки  подражателски  заимствувания,
които отделят създадено от създаване с един път неочаквани (чудати), а друг път
невероятни (нелепи) коренни преизтълкувания. Тук се стига до обстоятелството,
че началните въпроси, зададени в този Вместо увод, не биха получили отговор,
ако онези предели, които (ни) поставя подхождането спрямо хуманитаристиката
като множество от дисциплинно обособени теории, не бъдат престъпени.24

Именно затова, тук рязкото предизвикателство, което Жак Дерида отправя
към метафизиката на присъствието, а също и към идеята за „последно значение“,
няма да намери подобаващ отклик. Наистина: означаваното никога не се скрива
като един или друг вид крайна истина зад покровите на текстовете. Още нещо:
вълнуващите авторите истини не се съдържат в несвършващото знакотворство,
което  постоянно  свежда  света  до  подобие  на  текст.  Дори  тъкмо  напротив:
техните действителни „родни места“ представляват условията за възможността
някакви текстове да се създават и/или да се ползуват. Ето защо, следователно,
условията за тълкуване стават проблематични едва тогава, когато тълкуващите
(философи,  филолози,  културолози,  социолози,  лингвисти,  антрополози,
историци, естетици – ad indefinitum) са свръхдоверчиви към „личното гледище“
(нерядко всъщност наричано позиция) на техните, така да се каже, информанти.
Самото тълкуване  на едно „буквално значение“  при някакви  думи  и/или  дела
постоянно предпоставя обективна значимост, съответно, предметно намерение,
които индивидите  и  общностите  създават/повтарят  чрез  определени действия,
както и през определени текстове. (Но със самото това символното господство,
въплъщаващо притежаването на миропомазаните компетенции, неявно определя
възможността за действуване – практическо или дискурсивно – много повече,
отколкото условията за възможността да се изтълкува неговото значение.) 

Затова, тук -мично и -тично описания не се разграничават. Има се предвид
разделянето на  -мични (свързани с  фонемика) изказвания за някакви общности
откъм феноменните разграничавания и отъждествявания при техните участници
от -тични (коренящи се във фонетика) такива, чийто предмет са сякаш същите
разграничавания и отъждествявания, обаче каквито ги схващат изследвачите.25 

Това е така, понеже изследващи и изследвани са еднакво свръхдоверчиви
спрямо  условността,  белязваща  езиковото  поведение.  Онези,  които  създават

24 Вж.  по  въпроса определено предизвикателния опит за  такова  престъпване  откъм мисълта
относно различните  начини на бъдене при различните  предмети на познание –  Bruno Latour.
Enquête sur les modes ďexistence. Une anthropologie des modernes (Paris:  La Découverte, 2012);
особено pp. 40-58 и pp. 82-107, но също така pp. 136-160 и pp. 192-214. [Latour. Enquête]
25 Вж. по повод на това разграничение класическите изложения, каквито са следните съчинения:
1) Kenneth R. Pike. Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior.
[Vols. I-III, 1954 – 1960.] 2nd Edition. The Hague: Mouton, 1967. 2) Idem: Etic and Еmic Standpoints
for the Description of Behavior. [1997] – In: The Insider / Outsider Problem in the Study of Religion
(Edited by Robert T. McCutcheon. Herndon, VA: Cassell Academic, 1999), pp. 28-36. 
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специална философска езиковост например, все табуират буквалните значения
при думите във философския жаргон: но самите табуирани смисли „изплуват“.
Един „специален“ език скрива разнозвучията зад привидност за хармоничности,
но не може да мине без всекидневния език. Затова създава сякаш независимост:
било с лъжлив разрив, било с различавания според позициите или моментите.  

Именно затова, следователно, средоточие на идеята за хуманитаристиката
като множество от дисциплини е подходът спрямо техните предмети като обекти
на съзерцавания и манипулиране.26 Но едни потвърждавания и опровергавания
пораждат чувство за (социалната) ценност на всевъзможни символни употреби,
също чувство за (статусното) съотнасяне между  деяния и  смисли,  определящи
хоризонта  на символното –  придавайки му устойчивост.27 Но как е  възможно
такова разрастване тъканта на смисъла, което да запазва при всякакви промени
устойчиво  първично  значение?  Такъв  подход  прави  естетически  представимо
понятието habitus из смислоопределянето на „имащ център свят“ (Хусерл).28 

Следва да се посочи във връзка с това, че са налице два „вида“ зависимости
на мислимите изразявания от световото. Единият вид зависимости пред-поставя
определянето на екстензионала и, съответно, на интензионала в тях спрямо онзи
действителен свят, сред който те се състояват. Той има за свое средоточие онези,
които ги осъществяват. Що се отнася до другия вид зависимости, за него важи,
че той построява възможността един или друг предполаган контрафактов свят
винаги да бъде оценностяван спрямо един установяван действителен такъв.29 

Накрая и предварителен извод: значимостта като интензионал на изразяване
сред един действителен свят винаги зависи от онези (индивиди и/или общности),
които са в неговото средоточие. Но по такъв начин обаче, вездесъщият  habitus,
който необходимо въплъщава в себе си множества причинни  светови истори,
бидейки съсредоточен върху практически или дискурсивно действуващите хора,
прави света надлогически и извънезиково ценностно осмислим. Ето как ...

26 Вж.  за  това  „бюрократско  наукознание“:  Pierre  Bourdieu.  Les  apparatchiks  de  la  recherche.
[1982] – Actes de la recherche en sciences sociales. [ARSS] No. 141-142 (2002, 1-2), pp. 81-83. 
27 Вж. класиката: Морис Мерло-Понти. Индиректният език и гласовете на мълчанието.  [1960]
Превод от френски Боян Знеполски. – В: Мерло-Понти. Философът и неговата сянка (Превод:
Боян Знеполски, Светлозар Ковачев. София: ИК „Критика и хуманизъм“, 1996), с. 37-91. Срв.
Божидар  Ивков.  „Прости“  и  „сложни“  езикови  знаци  и  конструиране  на  значения.  –
Философски алтернативи. [ФА] Година XXV (2017); Брой 5, с. 51-60. 
28 Във връзка с тази идея, авторът би си позволил тук само да подчертае, че тя прави възможно
едно  непротиворечиво  обединяване  на  такива  измерения при  хуманитарното  теоретизиране,
каквито представляват рядко съотнасяните помежду си модалност, ценностност, значимост.
29 Вж. за това  изрично: Edmund Husserl. Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik
der  logischen Vernunft.  [1929] – In:  Husserliana.  Bd.  XVII (Hrsg.  von Paul  Janssen.  Den Haag:
Martinus Nijhoff, 1974), особено S. 179-196 и S. 205-225. Срв. също изложеното по този въпрос
от нашия автор Кристиян Енчев. От интенционалност към интензионалност. Логическият път
на виртуалисткия трансцендентализъм (София: ИФИ – БАН, 2009), особено с. 30-45 и с. 82-99.
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ГЛАВА ПЪРВА

ЕСТЕТИЧНОСТ ОТКЪМ АУРАТИЧНОТО

Естетическо е изключително възприятийно преживяване. Кое го поражда?
Връзката между  ауратично  при  съдържанието  и  театрично във  формалността.
Защото  тя  метафоризира  разнородните  явявания;  двете  обозначават  такова
възприемане/представяне, което изначално разполага съдържание и формалност
като  биващи  на  едно  явлениево  равнище.  Тяхното  отношение,  следователно,
винаги се разгръща из различаване на предмети, индивидуалии, същности.30

Двете се мислят в тяхната  не-явимост като биващи. Възприемането затова
се отнася за възприеманото, защото се разпознава от възприемащите. Ето защо,
доколкото  възприемане и  възприемано не  са  отнапред същностно  обособими,
мотивът ауратично – театрично се оказва съединим с идеята за присъственото.
Как те се съединяват? Чрез възможността едно присъствено да бъде основание:
разноречието  действено  –  феноменно поражда  различни  присъствия.  Оттук,
връзката ауратично – театрично явява крайното: човешката смъртна телесност,
следователно, става фон за възможността да възниква светът – като образ. 

Но какво в ауратичното възприемане и в театричното представяне различава
естетическо  преживяване  от  всекидневно  такова  на  естетически  изявяваното?
Ауратично възприемане и театрично представяне се разбират откъм хоризонта,
правещ осмислими световите съдържания. Ако едно преживяване пред[по]ставя
възприятийните  събитийности  обаче,  то  тогава  кои  събития  правят  възможно
едно естетическо преживяване? Защото творбите са несводими до пораждащото
естетическо преживяване. При това, те са осмислими откъм естетически теории,
но естетическо преживяване засяга биващи, в които съдържание и формалност
като такива не съставляват неотменимо присъщи техни качества.  Това е  така,
защото те остават единствено отрицателни модуси на тяхното присъствие.

Някой (Х)  е  на вила със своята приятелка.  Тя  се  разхожда из градината,
докато той чете на терасата. Но изведнъж спира да чете и, загледан в жената,
съзира  ефекта  „сияние“,  който  слънцето  предизвиква  около  нейната  фигура.
Жената се оказва така сякаш същество от картина, и всичко става  извън света:
разрив във възприемането, необясним с „вътрешни качества“ на сцената.

Как това полага естетическо преживяване? Творбата те изтръгва от света,
или от  този свят, който обитаваш. При образна, ценностна, формова чуждост
детайлите са случайни; същевременно обаче, смисловото изтръгване при едно
естетическо преживяване все те оставя при творбата; дотолкова следователно,
естетически предмет се оказва ауратичното предвид на неговата театричност. 

30 За взаимоотношенията между действуване – сътворяване и мотив – форма, вж. Yves Millet.
The Sensory Intention:  A Comparative Approach.  –  Contemporary Aesthetics.  [CA] Vol.  7 (2009).
Достъпно на URL: http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=522.
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1. Естетическото (като) присъствуване

Как отношението ауратично – театрично бележи естетическо преживяване
на всекидневно бъдене в естетически биващо? Тук „всекидневно“ полага биващи
в свят. Смисловото изтръгване ги съотнася в хоризонта „свят“, но отвъд тях има
скрити хоризонти, правещи ги присъствени.31 Което преживяванията на творбите
оспорват с присъствие спрямо тях самите. Но на какъв фон? Не чрез същност,
действуваща естетически: творенията са такива Х, за които се грижат общности,
разпознаваеми по знания и умения за техните създаване, оценяване, разбиране.
Оттук, творбите опримеряват епохи, творци, школи; макар и мисълта за другите
да определя онова, което „знаят“ за тях, същностна остава срещата с творбата.
Поради тази причина, както хората никога не са познаваеми само като предмети,
също така и нито едно естетическо преживяване на художествени произведения
никога не ще може да бъде единствено и еднозначно  удвоявано при всяко едно
тяхно само възможно или, съответно, дори същинско възприятийно срещане.

[Ето само един пример: има редица изпълнявания на адажио във фа минор
„Възнесение“ от Циполи, както също и на „La Folia“ (прочити предлагат Корели
чрез соната за цигулка и виолончело, Вивалди – който прави от нея триосоната,
Салиери  –  той  създава  цели  26  [!]  вариации  върху  темата  на  тази  мелодия),
съответно  на  „Павана  за  починала  принцеса“  в  сол  минор  от  Равел  [1899],
накрая,  дори  на  „Вокализ“  (Op.  34,  No.  14)  от  Рахманинов  [1912].  Първо:
романтичната Павана от Равел става своеобразна „реплика“, ярко подчертаваща
определена повторяемост спрямо традицията, изявявана чрез темата от La Folia,
както показва дори такава популярна композиция,  каквато е прочутата  Болеро
[1928],  основата за един незавършен от Равел балет.  Второ: чрез своя  Вокализ,
Рахманинов представя, разгръщайки възможностите на светското композиране,
„пътя  откъм  света  накъм  Бога“  –  онова  вътрешно  спрямо  душата  движение,
каквото съставлява, така да се каже, иманото предвид като (надмузикална) тема
при композицията „Възнесение“, която създава още през XVII век Циполи.]

Когато някоя творба представя школа и/или епоха, опитът за други творби
става фонът, върху който тя се откроява.  Онези следователно,  които осмислят
творенията на изкуството из теоретични построения за школи, изкуства, творци,
оказващи се „проверявани“ чрез тях, по необходимост правят от тази теорèтика
онова фоново, спрямо което самите творби тепърва се явяват като фигури.32

Но отдалечаванията не стигат, ако някои очакват творбите да се „откриват“.
31 Вж. Martin Heidegger. Sein und Zeit [1927] (11. Auflage. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1967);
§§ 14-24: S. 63-113. [Sein und Zeit] Срв. също така обаче меродавното предаване на български:
Мартин Хайдегер.  Битие и време (Превод Димитър Зашев.  София:  Академично издателство
[Нататък се съкращава: АИ] „Проф. Марин Дринов“, 2003), с. 56-94. [Битие и време]
32 Вж. върху тези въпроси изричното авторово изложение: Андрей Лешков. Светът като творба
(Проблемът за светогледа на естетизма). Дисертация за образователна и научна степен „доктор“
(София: ИИОЗ – БАН, 2013), с. 189-197.  [Лешков.  Светът  1] Срв. и доразвитото изложение:
Idem. Светът като творба? Философия и естетизъм (София: „Проектория“, 2014), с. 148-159.  
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Творбите следва да се оставят при тях самите: всяко естетическо преживяване
полага  биващи,  явявани  като художествени  произведения.  Едва  представяни,
съответно, на близостно отстояние, творбите са срещани в своята цялост.

Какво (ни) казва това относно събитието естетическо въздействие? Първо:
ако  едно  естетическо  преживяване  разкрива  биващо,  смисловото  изтръгване
остраннява всяка присъственост. Второ: възприемащите творбите са остраннени
спрямо тях; дотолкова, те стават светове, като всяка от тях е свят сред Света.

Как това засяга едно естетическо преживяване на художествената творба?
Какво означава, че възприемащите са пред творбите? Приели тяхната световост,
те ги съотнасят със своите преживявания; тяхното схващане разпознава творбите
из преживяването образно. После откриват формата, което предизвиква забрава
относно скриваното от творбата: ударението пада всъщност върху присъствието,
схващано чрез формалните построения. Ето защо онези, които свеждат творбите
до чувства и страсти, оприсъствяват скритото; търсещите формата го пропускат.
Тук творбите се разтварят сред нечий (жизнесмислов) свят из  себеразкриване,
или се приема световостта на творението в неговата явеност като формообраз. 

Дали няма средно положение? Едно отдалечаване-за-приближаване показва,
какво го поражда: откликът към творбите полага разминаването им като светове,
от  една  страна,  и  като  имани  в  Света  –  от  друга.  Тетичното  преживяване
„възприемане“ обаче представя световостта. Нещо повече: срещата с творбите
предпоставя  тяхната  световост из  световото.  Едно  естетическо  преживяване
„забравя“ връзката им със света, ако ауратичното отдалечаване-за-приближаване
остава белязано от напрежение. Творбата става значи  свят  единствено тогава,
когато някое „ние“, държейки я на разстояние, ѝ придава така присъственост.

Но как този смислов строеж на възприемането препраща към контекста?
Една пасвана с картина рамка не се вижда така, както бърсана и чистена рамка,
изразяваща загриженост картините да пребъдват. Въпреки многото начини на Х
да се явява, то е сред един „свят“: същностите са свързани.  Или иначе казано:
когато  определено  битие-в-света бива  изявявано  чрез  загрижено  обитаване,
неговите понятия стават „съпротяжни“ на такова обитаване. Ако, следователно,
рамката на някоя картина се счупи, какво става тя тогава? Само счупена рамка?
Само биващо, попаднало извън света на отношенията, в които то участвува?

Едва едно „неизправно“ биващо съставлява значи предмет: без да обитава
никой-и-ничий свят, счупената рамка е неуместна. Което разяжда препращането:
самото-то-като-то-самото при  Х битува едва в неговото бъдене неизползуваемо.
Когато Х става неприложимо, препращането на за-да към та-да бива нарушено,
при  това  изосновно.  Но  дотолкова  същевременно,  веднъж  след  като  отпадне
препращането „неприложимост за ...“, всяко препращане става изрично.33

Какво става с преживяваното? Ако  аз-ът е пред творба, какво (го) очаква?

33 Вж. Sein und Zeit; § 16, S. 74. Срв. Битие и време, стр. 64. 
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При едно идеално като ауратично индивидите обитават сред зримото театрично.
Дотолкова, идеалност предпоставя иреалност.34 При творбите, съдържание става
естетически предметното, като възприятието разкрива естетическо представяне.
Хоризонтът, бидейки (ноетично) достъпен в  νόηματά, има вид на определеност.
„Предметът от самото начало е налице с определен характер на доверителност.
Той  [необходимо] бива  схванат  като  предмет  от  повече  или  по-малко  познат,
смътно определен тип.“35 Което показва, че възприемането предписва значимото
при-и-във възприеманото тъкмо откъм νόηματά на неговите разпознавания. 

Естетическо преживяване явява  нереално реалното  Х  в идеално телесно;
срещи с други бележат кога/къде  на състояващото се естетическо преживяване.
Миналото като хоризонт прави възможно настоящ[н]ото, но схващането остава
заглъхващо Сега, а „хоризонт“ означава, че Х е незавършено.36 Едно възприемане
разкрива също така обаче и несъщинското: определеното става  неопределено,
ясното – неясно, докато представеното се оказва, на свой ред, непредставено.   

Въпреки че възприемането следва явяваното, феномен все пак не е явление.
Явяване е не-себепоказване.37 Да, явяване има там, където едно Х се себепоказва;
себепоказът обаче далеч не е явяване.38 Тук самото представено се показва така,
както се явява: един рицар с монашески одежди се показва чрез това като монах.
И едно биващо, следователно, може да се показва като такова, каквото то не е.

Което отслабва връзката  именово  – битийно.  Йоан от  Солзбъри изтъква:
единични същности се назовават, универсалии се означават. Тази идея отпраща
към формулировката светът е театър. Когато спрямо биващото името назовава,
като спрямо същността му означава, ето я основата за театъра: Х е някое по име,
бидейки  друго по същност.  Хората са  някое по същност и  друго – по ролите,
които те играят.  Затова участта човешка е Комедия и Трагедия едновременно.
„Светът е театър“ съдържа също така „целият свят актьорствува“ (Totus mundus
agit  histrionem).39 Едно  отслабване  на  връзките  именово  –  битийно свежда
театрично до театрално и лишава всяко артистично присъствие от ауратичност.

Което изявява разпада на връзките между изказно и показно. Има театър
откъм чистото изказно – драматургичен разказ; има театър, оставащ при показа,
34 Вж. по тези въпроси изричното изложение, каквото предлага Jacques Taminiaux. The Thinker
and the Painter. [1990] – In: Philosophy and Painting. Merleau-Ponty᾿s Aesthetics Reader (Edited by
Galen A. Johnson. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1993), pp. 279-308.  
35 Edmund Husserl.  Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik [1931 – 1932]
(Hrsg. von Ludwig Landgrebe. Prag: Academia, 1939); § 24 a, S. 125. [Husserl. Erfahrung] 
36 Вж. Husserl. Erfahrung; § 25, S. 137-138.
37 Вж. Битие и време, с. 43-47. Срв. Sein und Zeit,S. 45-52.
38 Вж. Битие и време, с. 65-70. Срв. Sein und Zeit, S. 76-83.
39 Вж. свидетелството:  Петроний.  Сатирикон (Превел от латински Димитър Бояджиев.  София:
Народна култура, 1981), стр. 76. Срв. Gaius Petronii Satiricon liber, LXXX. – Достъпно на URL:
http://www.thelatinlibrary.com/petronius1.html. За Средновековието вж. класиката Ernst R. Curtius.
Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter [1948] (11. Auflage. Tübingen: A. Francke, 1993),
S.  148-154.  [Curtius.  Europäische  Literatur]  За  св.  Йоан  от  Солзбъри,  вж.  Hans  Liebeschutz.
Medieval Humanism in the Writings of John of Salisbury. London: Warburg Institute, 1950.
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чиято граница е балетът. Какво спечелва и изоставя обаче с това спектакълът?
Какво  става  невъзможно  чрез  самия  избор?  Стига  се  до  апории  на  волята:
взаимовъзпиране на действуване и съзерцаване, въвлеченост и оттегленост.40

Два други момента. Първо: спектаклите имат за свои отправни точки пиеси.
Образец за онова извън тях е пантомимата. Ред режисьори поставят композиции,
основани върху поезия, живопис, музика. Основа за техните начинания стават
дори романи, които биват осмисляни предвид на една „завършена наличност“.
Второ: съвременният нам  theatrum philosophicum затова изоставя драматиката,
защото театричното представяне все повече смесва оперета, цирк, мюзикхол.

Това засяга и публичните присъствия на философствуването – бледи сенки
спрямо  такива  спектакли.  Тук  няма  да  бъде  развиван  театрологичен  подход
спрямо онези вътрешни сценарии или външни прояви при философите из едни
тукашно и  сегашно,  които белязват тяхното обществено присъствие.  Не само
защото този въпрос  заслужава  отделно обстойно проучване  (основно предвид
една драматургико-интерактивна социология, която може да се види при Гофман,
съответно откъм теорията на полетата, забележително представена при Бурдийо),
но също защото авторът не е дотам „театрически компетентен“, че да разисква
сякаш всевластната напоследък жанрова смесица мелодрама + трагифарс.41

Затова  (гледище на профана-философ за  театъра)  сегашната  театричност,
чрез фигурите човекът на улицата и човекът от площада, създава вид действо,
при което героите вземат участие  на улицата и/или  от  площада. Защото те са
индивидуирани  такива-като-всички предвид едно  бъдене-вече-не-като-всички.
Ако за образци се приемат хората на улицата и от площада, какъв ще е театърът?
Какво ще се окаже следователно не-ролевото съдържание предвид на ролевостта
като онова, което театричното и театралното винаги сценически представят?

Границата  е  храмовата човешкост.  Понеже причастните  към храмовостта
участвуват в непроменими действия: някои действия са мислими сред храмовете,
други са немислими. За философския вид зрелищовост (или поне сега  при нас)
никак обаче не са неприсъщи спектакли, градени подобно на храмови действа.
Особено когато техен залог се оказва утвърждаването на нечий „авторитет“. 

Театричното прави философствуването вид моноспектакъл. Когато Х или У
играят ролята творецозрители, при тях като сътворяващи/възприемащи театъра
има две отсъствия, построяващи представянето. Казващите „Обявявам за открито

40 Вж. по този кръг въпроси изричното изложение при Pierre-Étienne Schmit. La session scénique
de la volonté. – Le Philosophoire. No. 18 (2002, 3); pp. 127-153, особено pp. 141-148.
41 За подхода при Гофман към връзката  сценарии –  действия, вж. Erving Goffman. Encounters.
Two Studies in the Sociology of Interaction [1961] (Harmondsworth: Penguin,  1972), pp.  75-134.
Срв. обаче Idem. Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience [1974] (Boston, MA:
Northeastern University Press, 1986), pp. 124-155. За подхода при Бурдийо към интелектуалците,
вж.  Pierre Bourdieu. Homo academicus  [1984]  (2-e édition.  Paris:  Les Éditions  de Minuit,  1988);
особено pp. 61-88 и pp. 112-155, също pp. 234-249 и pp. 275-286. За медийното себе-представяне
на интелектуалците, вж. Pierre Bourdieu. Sur la télévision, suivi de Ľemprise du journalisme (Paris:
Raisons ďagir, 1997); особено pp. 10-13, а също така и pp. 29-39. [Bourdieu. Sur la télévision]
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заседанието на  конгреса“  наистина  откриват  въпросното конгресно заседание,
както и казващите „Картаген трябва да бъде разрушен“ правят всичко възможно
предвид това възвестявано от тях разрушаване наистина да се осъществи.

Но доколко тогава перформативът не аналогизира И рече Бог ... и биде ...?
Една перформативност бележи не само речевия вид събития, но също ритуала,
както и съчетаването им предвид на общностно значимата социодраматизация.
Такова  изкуство  наистина  подобява  изчезване  на  човешкото.  Един  философ
беше написал преди повече от половин век следното: „можем да се обзаложим,
че човекът ще изчезне – също както изчезва в  безкрая на морето един образ
върху крайбрежния пясък“.42 На какво да разчитат зрителите, след като пред тях
изчезва човешкото? Впрочем, „човешкост“ сякаш все още не изчезва напълно:
защото минава от съдържание към построение, от полагане към заскобяване.43

Два въпроса тук изискват обаче отговор. Първо: как е възможна условността
предвид на театричното? Второ: по какви правила актьори, режисьори, зрители
„разчитат“ съобщенията от спектаклите?  Театрично става както онова, какво  е,
така също и онова, какво  не е сценическо. Тук мислителите са вид режисьори,
чиито „спектакли“ изискват вглеждане и вслушване, а естетическото се очертава
откъм формата. Но какво е неговото феноменно съдържание спрямо формата? 

2. Аура + мода= стил?
Кое сродява вкус и мода с ауратичното? Как те са театрично представими?

Защо вкус и мода са значими естетически явления? Пак се пита: що е ауратично?
Едно еднократно явяване на далечност – независимо от цялата нейна близкост.
„Свличането от предмета на неговата обвивка, [което всъщност означава – А. Л.]
разрушаването  на  аурата,  представлява  сигнатурата  на  [такова]  възприемане,
чийто усет за еднаквото в света дотам е нараснал, че чрез възпроизвеждането
[това катастрофично възприемане – А. Л.] я спечелва дори от еднократното.“44

Ако ауратично бележи идеята за близостна далечност, театрично очертава
сценическия вид представяне в неговото интерактивно осмисляне.45 Ето защо,

42 За източник вж.  Michel Foucault. Les mots et les choses. Une archéologie de sciences humaines
(Paris: Gallimard, 1966), p. 398.  Но срв. обаче как бива предадено на български: Мишел Фуко.
Думите и Нещата. Археология на хуманитарните науки (Превод от френски Веселин Цветков.
София: Наука и изкуство, 1992), на стр. 514: „можем да се обзаложим, че човекът ще изчезне,
както изчезва в безграничността на морето образът, начертан на крайбрежния пясък“.
43 Вж. за това Giorgio Agamben. Potentialities (Translated from the Italian by Daniel Heller-Roazen.
Stanford, CA: Stanford University Press, 1999); pp. 177-184, pp. 205-219. [Agamben. Potentialities]
44 Das Kunstwerk I. [1935/36] – In: Benjamin. GS. I; 2, S. 440. И: Художественото произведение I;
с. 344-345. Аура бележи близостна далечност. Вж. Benjamin. Kleine Geschichte der Photographie.
[1931] – GS. II; 1, S. 378. [Benjamin. Photographie] Срв. Idem. Кратка история на фотографията.
(Превод Силвия Вълкова.) – В: Когато медиите още не бяха постмодерни (София: „Агата-А“,
2011), с. 32-57. [Малка става кратка? Вж. Вальтер Беньямин. Краткая история фотографии. – В:
Idem.  Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе
(Перевод с немецкого Сергея А. Ромашко. Москва: „Медиум“, 1996), с. 66-91.]
45 Вж. Лешков. Светът 1, особено с. 31-42 и с. 375-377.
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олицетворяващото тяхното смислово единство става представимо чрез модата.
Като за начало – „увод откъм Кант“. Философът смята, че модата е недостойна
да се разглежда обстойно,46 нарича я сляпо подражание; като суета за мислимото
също така и иначе, новост е нейният чар: стремежът към новост става добър тон
сред придворните.47 Кант изтъква, че винаги е по-добре да си глупак по модата,
отколкото да си глупак извън модата.48 Оттук произтича съществено следствие:
модата затова отстранява въпроса за всеобщото индивидно, защото представлява
отрицателно определение спрямо заявимостта на вкусовото отсъждане.49

Кант всъщност преосмисля с това двете водещи в Европа от онова време
разбирания по тези въпроси. Първо: създадената от Кристиан Волф и, съответно,
прилагана  от  Фридрих II  Polizeiwisenschaft;  тук  държавата  отнапред определя
щастието на поданиците. Второ: британската емпирична естетика, според която
власт да съдят за прекрасно и/или възвишено имат само частните индивиди.50

Затова, сблъсъкът свобода – Порядък е определящ в естетическите явления.
De gustibus non est disputandum означава, че вкусовото отсъждане е споделимо:
индивидните вкусове явяват общозначими образци.51 Смятащите Х за „красиво“
полагат общното чувство  (sensus communis),52 като последното, от своя страна,
определя естетическото отсъждане. Поради тази причина, следователно, онези,
които наричат някакво  Х „прекрасно“ и/или съответно някакво  Y „възвишено“,
всъщност необходимо отричат, при това вече чрез самия този жест на наричане,
възможността другите мнения да се приемат като значими: именно дотолкова,
доколкото наричането прекрасно и/или възвишено изявява общото съгласие.53

Ето защо едно естетическо съждение казва, че всички са длъжни да приемат
нашето отсъждане.54 Оттук следва и изводът: общното чувство като чиста норма
съдържа такава субективна всеобщност, която изисква съгласието на всекиго.
46 Вж. Hans-Georg Gadamer. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik
[1960] (3. Auflage. Tübingen: J.C.B. Mohr [Paul Siebeck], 1990), на S. 42. [Gadamer. Wahrheit] Срв.
същевременно обаче: Idem. Истина и метод – основни черти на една философска херменевтика
(Превод от немски Димитър Денков. Плевен: ЕА, 1997), на стр. 62. [Гадамер. Истина]
47 Вж. Immanuel Kant. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. [1798] – In: Kants GW.  VII [1907]
(Hrsg. von Karl Vorländer. Berlin: Reimer, 1917), S. 245. [Kant. Anthropologie]. Срв. Имануел Кант.
Антропология  от  прагматично  гледище  (Превод  от  немски  Валентина  Топузова-Торбова.
София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1992), стр. 149. [Кант. Антропология]
48 Вж. Kant. Anthropologie, S. 245. Срв. Кант. Антропология, стр. 149. 
49 Вж. по въпроса изричното изложение при Jukka Gronow. Taste and Fashion: The Social Function
of Fashion and Style. – Acta Sociologica. [AS] Vol. 36 (1993); No. 2, pp. 89-100. [Gronow. Taste].
50 Вж. върху тези въпроси Howard Caygill. Art of Judgement. Cambridge: Basil Blackwell, 1989.  
51 Вж. Gadamer. Wahrheit und Methode, S. 43-45. Но срв. Гадамер. Истина и метод, с. 63-65. 
52 Общно бележи не само споделима свързаност на Х или Y, налични в общо, но също отнасяне
към определен вид чувство за общност. Вж. по въпроса: Андрей Лешков, Николай Обрешков.
Публичността или химеричното.  –  Списание на Института за модерността.  2010;  брой 4
(Специален брой – Юли 2010), особено с. 47-51, а също така и с. 61-68. 
53 Вж.  Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft. [1790] – In: Kants GW. Bd. V (Hrsg. von Paul Natorp.
Berlin: Reimer, 1908); § 19, S. 237. [Kant. Kritik III] Срв. Имануел Кант. Критика на способността
за съждение (Преведе Цеко Торбов. София: БАН, 1980), стр. 117. [Кант. Критика III]
54 Вж. Kant. Kritik III; § 22, S. 239. Срв. Кант. Критика III, стр. 120. 
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Цялостта „мода – вкус – стил“ се съотнася с  ауратичното  и с театричното
чрез един вид коментар върху Кантовия естетизъм. Такъв предлага Георг Зимел,
при когото формалната социология предпоставя Кантовата естетика: тук  мода
развива Кантовата идея за общното чувство. Модните образци издават общност,
явяваща общността на всеобщи вкусове: защото модата въплъщава потребността
от подражаване. Като сблъсък на всеобщност и единичност, тя не се пита да бъде
или да не бъде, а бива и не бива.55 – Модните образци затова въплъщават норми,
защото изявяват потребността от обединяване и потребността от обособяване.

Така модните образци при Зимел препращат към общното чувство при Кант.
Предвид обичайното тълкуване (поне такова, каквото Зимел го излага в своите
лекции за Кант), споделимостта на общното чувство полага душевно общение.
Самите естетически преживявания притежават един вид обща основа за отклик:
при хората като смъртни същества техните души имат сходен смислов строеж. 

Едно осъзнаване, че действията на духа остават тъждествени при всички,
подтиква значи хората да вярват: техните съждения не остават единствено техни.
„Всеки би отсъдил – подчертава мислителят – по същия начин, стига да можеше
[естетически]  да подходи към предмета по същия начин“.56 Но по такъв начин,
Кант всъщност отнася вкусовото отсъждане до понятие, чрез което за обектите
нито нещо се познава, нито нещо се доказва. Бидейки понятийно неопределимо,
вкусовото отсъждане получава обаче откъм това понятие валидност за всички
като засягащо нагледа съждение: защото определящо основание на съждението
(именно естетическото такова) става понятието свръхсетивен субстрат.57

Друг подход („неправоверен“) представя общността на вкусовете при Кант
като неизпълнимо обещание. Така естетическата общност на вкусове става идея
за единомислие: общността на вкусовете не съществува.58 Няма такава общност;
отсъждането постоянно се овсеобщностява из единичностна единственост.59 

Което не изявява някаква всеобщност при модата: тя си остава емпирична.
Зимел и тук тръгва от идеята за общното чувство: както Кантовото единомислие
във вкусовото, модата постоянно остава при модусите още я има и вече я няма;
другояче казано, модата (подобно  causa sui при Спиноза) никога не е налична.
Модата именно затова няма действително съществуване, защото за всичко в нея
55 Вж.  Georg  Simmel.  Die  Mode.  [1904]  – In:  Idem.  Philosophische  Kultur [1911]  (2.  Auflage.
Leipzig: Alfred Kröner, 1919), S. 25-57. – Вж. на URL:  http://socio.ch/sim/phil_kultur/kul_3.htm.
[Simmel. Die Mode] Срв. известен английски превод: Idem. Fashion. (Translated from the German
by Albion W. Small.) – American Journal of Sociology. [AJS] Vol. 62; No. 6 (May 1957), pp. 541-558.
[Simmel. Fashion] Или: Георг Зиммель. Мода. (Перевод с немецкого Марины И. Левиной.) – В:
Зиммель. Избранное. Том 2 (Москва: Юристъ, 1996), с. 266-291. [Зиммель. Мода]
56 Вж. Georg Simmel. Kant. [1902/03] (Leipzig: Duncker & Humblot, 1905), S. 168. [Simmel. Kant]   
57 Вж. Kant. Kritik III; § 57, S. 340. Срв. също така Кант. Критика III, с. 235-236. 
58 Вж. Jean-François Lyotard. Peregrinations: Law, Form, Event [The Wellek Library Lectures, 1988]
(New York:  Columbia  University  Press,  1988),  p.  38.  За  да  изрази този  вид  не-съществуване,
Лиотар ще преназове една държава: United States (of America) става United Tastes. – Ibidem.
59 Чрез това тавтологично словосъчетание се избягва придобилото злощастна гражданственост
изписване на понятие-термин като „сингуларност“, предаващо къснолатинското singularitas.
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фразата с оттенък на превъзнасяне „много е модно“ непрестанно се съпътствува,
volens nolens, от фразата с оттенък на обезценяване „станало е немодно“. 

Но модните образци не са изнамерени, за да се реши Кантовата антиномия
при вкусовото отсъждане. Модата изявява добрите вкусове, обаче не и образеца
за характер. (Кои биха наставлявали децата да действуват така, че да постъпват
както е модно?) Което води тук до два извода:  1) модните образци заличават
субектността на индивидите; 2) модата раз[с]крива разноречието вещно – лично.
Зимел сякаш надмогва тези основни противоречия, следвайки примера на Гьоте:
това е така поради обстоятелството, че философът настойчиво припомня идеята
хората да правят от модата масково явление спрямо една идеална същност.60

Откъм масковостта, модата овъншнява връзката единичност –  всеобщност
чрез вкусовото естетическо отсъждане.61 Дори нещо повече: последното свързва,
именно в модуса единичностна единственост, мода с ауратично. Има още нещо:
нейната срасната с представянето субективна всеобщност все препраща модата
към театричното,  правейки същевременно,  вече чрез самото това препращане,
връзката между единичност и всеобщност мислима из формата на въпроса.62

Оттук, доколкото вкусовото естетическо отсъждане представя индивидите
като  принадлежащи  към  определен  вид  общност  от  чувства,63 дотолкова,
казващите  прекрасно или  възвишено  винаги  говорят „от името на“ всеобщото,
изисквайки от всички да приемат тяхното становище. Тук вкусът, следователно,
въпреки че не постулира съгласие при всички, го отнася към всички като пример:
предвид самото онова правило, чието недвусмислено потвърждаване той очаква
от присъединяването на други.64 Именно затова, модата неизбежно пред(по)ставя
индивидното своеобразие, изразявано в неговата единичностна единственост.

Което  проблематизира  модерността,  доколкото  при  модерното  общество
има два подхода към участта човешка. Според първия, хората изразяват еднаква
„човешка същност“. Според втория, те са единствени и незаменими същества.
Двата възгледа си противостоят, но модерността снема тяхното противостоене.
Модата обаче ги съединява: похват, с който индивидите се отличават от другите,
тя проявява техните потребности от приобщаване, но също  и  от подражаване.

60 Вж. Georg Simmel.  Philosophie der Mode.  –  Moderne Zeitfragen.  11.  Berlin:  Pan-Verlag,  n.d.;
налице на URL: http://socio.ch/sim/verschiedenes/1905/mode.htm. [Simmel. Philosophie] По темата
„Гьоте като идеал“ вж. Georg Simmel. Goethe (Leipzig: Klinkhardt & Biermann, 1913), S. 142-170.
[Издание на кирилица: Георг Зиммель. Гëте (Перевод с немецкого Александра Г. Габричевского.
Москва:  ГАХН, 1928),  с.  145-172.] Но същевременно,  маскоподобието при модните образци
поставя въпроса относно естеството на двойниковостта. Що се отнася до меродавно изложение,
разискващо тази тема в нашата естетическа литература, авторът би препоръчал изследването:
Иванка Стъпова. Идеята за двойника (София: Фабер, 2007), особено с. 166-186. 
61 Вж. като подхождане към този кръг от въпроси изложеното при Gronow. Taste; p. 94 и p.  99.
Гронов същевременно има и изследване, което доразвива идеята за този вид съотнасяне: Idem.
The Sociology of Taste [1997] (2nd Edition. London: Routledge, 2002), pp. 74-82. [Gronow. Taste]
62 Вж. Lyotard. Peregrinations, pp. 36-37. 
63 Вж. Kant. Kritik III; § 8, S. 213-216. Срв. същевременно Кант. Критика III, с. 89-93. 
64 Вж. Kant. Kritik III, S. 216. Срв. Кант. Критика III, стр. 92.
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Модата разкрива участта човешка като видоизменя потребността от различаване,
коренно променяйки съдържанието.65 Кантовата естетика показва, че индивидите
са свободни без отделеност от обществото: естетическото бележи примирението
на индивидуална субективност и надиндивидна колективност.66 Така, философът
обвързва в естетическото индивидната „азовост“ с неиндивидна „общност“.67

Модата препраща към общното чувство; нейното създаване не се основава
върху доводи на разума. Чрез намековост и изплъзване, в нейното пребъдване
животът се сродява със смъртта: едва раждано, тя е и вече умиращо. Ето защо,
модата разкрива своето появяване  из своето изчезване, тъй като  много е модно
предговаря никак не е модно;  модното е бъдещо не-модно, а някоя мода отрича
други такива. При модата всъщност става дума за потребността „обединяване“,
от една страна, и за отрицанието ѝ с потребността „обособяване“ – от друга.68

Но идеята „отрицателност“ прави от общното чувство общност на чувства,
мислена преди всичко като отрицателно определение.  – Без общното чувство,
вкусовите отсъждания биха били невъзможни и несъобщими.69 Ето защо значи,
модата предпоставя неосъществима всеобщност. „Ако нещо, правено отначало
само от малцина, започва да се прилага при всички (...), вече не говорим за мода.
Чрез разпростирането си, модата свършва.“70 Въпреки всички всеобщи правила,
модерността отрежда първенство на промяната.71 Извън единения около образци,
модата обособява по съдържание.72 Всеки общоприет образец заличава модата;
при това, независимо от нейната неопределимост чрез понятия, всичко се прави,
за да бъде модно.73 Което я превръща в схема; една театрично показвана новост,
обаче, не може нито да омагьоса, нито също, толкова повече, да прелъсти.74

Но зад модата стои чистата естетическа наслада. Това проличава от факта,
че  често  за  творенията  на  модата  няма  никакво  основание  предвид  някаква
обективна, естетическа или друга целесъобразност.  Макар че нашето облекло,
общо взето, изглежда пригодено към нашите потребности, няма целесъобразност
при самия начин, по който модата „диктува“, например, дали да бъдат носени
широки поли или тесни такива, съответно – цветни или пък черни шалове.75

65 Вж. Simmel. Philosophie. Срв. Simmel. Fashion, p. 543. Също Зиммель. Мода, с. 270-271.
66 Вж. Simmel. Kant, S. 168-169.
67 Вж. Simmel. Philosophie. Срв. Simmel. Fashion, pp. 542-543. Или Зиммель. Мода, с. 269-270.
68 Вж.  Simmel.  Die Mode, S. 29. Срв.  Simmel.  Fashion, p.  543-544; Зиммель.  Мода, с. 271-272.
Обаче отрицателното в модата много рядко се схваща. За забрава на тази тема вж. Ролан Барт.
Системата на модата. [1967] Превод от френски Мая Горчева. София: Агата-А, 2005. Срв. също
Gilles Lipovetsky. Ľempire de ľéphémère: la mode et son destin dans les sociétés modernes. Paris:
Gallimard, 1987. [Страх да не минеш за демоде, варирайки мисли от предишни времена?]
69 Вж. Kant. Kritik III; особено § 20, S. 237-238. Срв. Кант. Критика III; особено стр. 118. 
70 Simmel. Mode, S. 31. Но срв. Simmel. Fashion, p. 547. Или също Зиммель. Мода, стр. 274. 
71 Вж. относно тази тематика изричното изложение: Gronow. Taste, pp. 74-101.
72 Вж. Simmel. Philosophie. Но срв. Simmel. Fashion, p. 543. Зиммель. Мода, стр. 268.
73 Вж. Simmel. Philosophie. Срв. Fashion; pp. 545-547, pp. 556-557. Мода; с. 271-272, с. 287-289.
74 Вж. Simmel. Philosophie. Срв. Fashion, pp. 555-556. Или също Мода, с. 286-287.
75 Вж. Simmel. Philosophie. Срв. Fashion, p. 544. Или също Мода, стр. 269.
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Тази не-целесъобразност е присъща за модите като цяло. Ако са несводими
до разсъдъчната обективност, те споделят  естетическо удоволствие от  наслада:
че красотата е мислима като вид целесъобразност, възприемана без представата
за цел.76 Тук следователно приеманото за красиво изявява формална целевост:
защото то сякаш има обективна цел – наистина, не същинска, а сякашна.77

Модата също така има целесъобразност, несвързана с външни потребности:
нейната цел все остава формална.78 Чрез нея, индивидите се отделят от другите.
Едно е да смяташ, че хората се радват на моди, защото ги води усетът за новост,
друго е да мислиш, че ги използуват за издигане в обществото. Едно е да казваш,
че модата има роля за социалното разслоение, друго е да заявяваш, че се прилага
предвид изкачване по определена „социална стълбица“.79 Зимел рядко изяснява,
дали има предвид първия или (а не е ли и?) втория от двата тези момента.      

Но той приема, че модите се коренят във висшите слоеве и слизат надолу.
Модите  на  висшите  слоеве  не  са  такива  на нисшите  –  първите  ги  изоставят,
когато вторите започнат да ги усвояват. Ето защо, модите сродяват причастните
към някаква общност, свързвайки  подражаване с  различаване; първият подтик
действува всред общностите, а вторият – между общностите.80 Което проличава
по модите откъм средата на  XX  век: символиката издава стилово различаване,
докато предвид реалностите се утвърждава индивидуирана еднообразност.

Едно твърде противоположно разбиране, което подчертава различаванията
при модните  образци,  довежда  до  мисълта,  че  играта  на  модата  се  разгръща
преди  всичко  сред  затворени  („елитарни“)  общности,  еднозначно  обособими
спрямо останалите.81 Ако съчиненията на Зимел върху модата бъдат прочетени
през Кант, обаче, то тогава веднага проличава, че потребността от различавания
остава напълно несводима до желанието за неподобие. Или с други думи казано,
макар че постоянно предпоставя общоприетост,  модата същевременно изтъква
индивидното своеобразие, понеже непрестанно нарушава установените правила,
от една страна, но и непрестанно освещава установените правила – от друга.82  

Затова, като се обособяват предвид на неповторимост  и на своеобразност,
хората очакват другите да споделят техните вкусове. Подтикът към обособяване,
оспорващ наложения Порядък,  подсказва,  че ако някой вкус става общоприет,
като поражда един или друг стил, този вкус вече не е  собствен. Ето как значи,
Зимел формулира своето културдиагностично предположение: модата изразява
стремежа да се отиде със средствата на стила отвъд анонимността във вкуса.83

76 Вж. Kant. Kritik III; § 17, S. 236. Срв. Кант. Критика III, стр. 116.
77 Вж. Kant. Kritik III; §§ 11-15, S. 221-229. Срв. Кант. Критика III, с. 98-108.
78 Вж. Simmel. Philosophie. Срв. Simmel. Fashion, p. 544. Също Зиммель. Мода, с. 268-269.
79 Вж. Gronow. Taste, pp. 95-96.
80 Вж. Gronow. Taste, pp. 95-96.
81 Вж. Die Mode, S. 43-46. Срв. обаче Fashion, pp. 545-547. Също Зиммель. Мода; с. 271-272.
82 Вж. Die Mode, S. 42. Срв. Fashion, p. 544. Също така Зиммель. Мода, стр. 269.
83 Вж. Die Mode, S. 47. Срв. Fashion, pp. 547-548. Също така Зиммель. Мода, с. 272-273.
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Предвид на връзката  вкус –  стил  обаче,  последният прави от изкуството
различимо предметно образуване. Без стила не би имало изкуство, нито творбите
биха били самостойни същности. Но ако творбите се оценяват по новаторство
или чудноватост (какъвто в модерността е случаят), какво прави от Х „творба“?
Стилът определя разбираното като изкуство, а и неговия принос към изкуството,
доколкото показва, какво Х дължи на предишни творби, а също и какво означава
за  следващи.  Едва  из  стила  проличава  приносът  на  творбата  към изкуството:
стилът представя творбата като самоцелна и самоценна, освещава  или отхвърля
пред[по]ставяната самостойност на единичната единствена творба. Така стилът,
създаващ идеята за творба, отрича нейната единственост; следваща общия закон,
творбата изоставя своята затвореност. Което полага общия корен отвъд творбите,
привидно израсли от художниковата личност или из нейната единственост.84

Едни  истински  художествени  творения  никога  не  притежават  общ  стил.
Всяко „приложно изкуство“ (създавано от занаятите) обаче се отличава с такъв:
творбите му стават разпознаваеми по белега стилова общност.85 Зимел все пак
наистина е далеч от това да отрича самото понятие стил; същевременно обаче,
отхвърляйки  стилове, той  възкресява  старото  понятие  от  Ренесанса  maniera,
чието множествено число бележи „маниери“ – като начините на действие.86 

Откъм  стила,  предметите  се  стилизират,  загубвайки  своята  същинскост,
докато  истинските  художествени  произведения  не се  стилизират:  стил значи
става въплътена абстракция, която прави самата действителност абстракция. 

Зимел успоредява стила в предметите със стила в самия „начин на живот“.
Също като за модния почерк, говорят за стила на живот.87 (При модния почерк,
единичното явява всеобщност. Както е известно, maiusculi et minusculi Carolinae
стилизират почерка на Карловия съветник Алкуин, идващата от Ренесанса Italica
84 Вж. Georg Simmel. Das Problem des Stiles. – Dekorative Kunst. Zeitschrift für Angewandte Kunst.
11; 7 (April 1908); S. 307-316. Достъпно  на  URL:  http://socio.ch/sim/verschiedenes/1908/stil.htm.
[Das Problem] Но срв. също така Georg Simmel. The Problem of Style. (Translated from the German
by Mark Ritter.) – TCS. Vol. VIII; No. 1 (January 1991), pp. 63-71. [The Problem]
85 Вж. Das Problem, S. 311. Срв. обаче The Problem, p. 67.
86 Вж. по тези въпроси:  Ursula Link-Heer.  Maniera.  Überlegungen zur Manier und Stil.  –  In: Stil.
Geschichte und Funktionen eines wissenschaftlichen Diskurselementes (Hrsg. von H.-U. Gumbrecht.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), S. 93-114. Тук не се разискват интелективното стилознание,
нито също артистическото такова. По въпроса за първото [pace първенството на Karl Mannheim.
On the Interpretation of  Weltanschauung. [1923] – In: Idem.  Essays on the Sociology of Knowledge
[1952] (Translated from the German by Paul Kecskemeti. London: Routledge & Kegan Paul, 1954),
особено pp. 33-83] добър образец представлява творчеството на Вернер Щарк. Вж. Werner Stark.
The Fundamental Forms of Social Thought (London: Routledge & Kegan Paul, 1962); pp. 91-106,
също така pp. 184-199 и pp. 250-265. За вид синтез, вж. Rodney D. Nelson. The Sociology of Styles
of Thought.  –  The British Journal of Sociology.  [BJS]  Vol. 43; No. 1 (March 1992), pp. 25-54. Вж.
добър пример за второто:  George Kubler. The Shape of Time. Remarks on the History of Things.
New Haven, CT: Yale University Press, 1962. Също Леонид М. Баткин. Итальянские гуманисты:
стиль жизни, стиль мышления (Москва: Наука, 1978); особено с. 126-138, а също и с. 168-177.
[Баткин. Гуманисты] За частен случай: Idem. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного
творческого мышления (Москва: Искусство, 1990), особено с. 209-237. [Баткин. Леонардо]
87 Вж. Die Mode, S. 48. Срв. Fashion, pp. 552-553. Също Мода, с. 282-283.
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стилизира почерка на папския секретар Леонардо Бруни.) Това да се заобикаляш
само с предмети, имащи личностно излъчване, поражда безстилие; затова онези,
които отричат общия формален закон, по необходимост обричат своите творби
именно на нерадостната участ никога да не стигат до свой собствен стил.88

Зимел обаче смята: стилът на живота нито се стилизира чрез общия закон,
нито се споделя с други. Той нито (ни) представя принцип, критерий, нагласа
предвид на държането сред различните жизнени области, нито приема, че хората
от някоя общност споделят своите „жизнени стилове“ с хората от друга общност.
Стилът на живота не се стилизира. Но и тогава, когато животът им се стилизира,
индивидите са несводими до общата човешкост, защото следват един определен
всеобщ стил сред разнозвучно множество общи стилове. По какъв начин обаче
става осъществимо това следване на множество разнозвучни общи стилове?

Първо: „стил“ засяга стилизируемото. Хората търсят стилизирани предмети,
придавайки им ново средоточие в тяхното съединяване.89 Второ: Зимел осмисля
стил и мода откъм проблема, как индивидно препраща към общностно. Той дава
особено  красноречив  пример  с  обзавеждането.  Една  стая  обичайно  съдържа
мебели от различни стилове и приютява ред стилизирани предмети. Ако всичко,
което тя съдържа, следва един стил, ще е потискащо. Именно по тази причина,
хората от вечните  модерни времена  дълбоко  грешат, опитавайки се да сътворят
свой стил: доколкото такова усилие, освен че ще изразява пълна липса на вкус,
надали ще срещне също така и твърде подобаващ отклик сред ближните.90

Но индивидите са сродени със своето окръжение91 чрез  форма или  закон.
Което обаче прави всяко стилизиране убежище за субективизма на съвремието.
Дотолкова, стилизирането внася в индивидуирания живот особен вид типичност.
Преди е имало един стил; при наличието на един стил, той постоянно поражда
такъв формоизраз, който безвъпросно съединява измеренията общно и лично.92

Зимел приема, че  стил и  мода са равностойни: различаването между тях
става трудно. Дали те изобщо са разграничими? Деянията по  самосътворяване
наподобяват модните промени; тук обаче се пита: как стилът в модата обуславя
следващи модности? Изкуството не търпи копия, за модата те са добре дошли;
при приложното изкуство, образците по необходимост стават копирани такива:
стилът следователно обединява моментите първообразно и преповторено.  

Мода и стил снемат сблъсъка индивидно – общностно. Онова единомислие,
което при тях сраства  живот със  смърт, обединява единодушие с разноречие:

88 Вж. Das Problem, S. 316. Срв. The Problem, p. 70. 
89 Вж. Das Problem, S. 315. Срв. The Problem, p. 69.
90 Вж. Das Problem, S. 314-315. Срв. The Problem, pp. 69-70. 
91 Израз, несводим нито до „обкръжение“ (terminus technicus при военнополицейски дейности)
нито също така до „среда“ при такива дисциплини като биология, екология, социология, химия.
Става дума за въпроса относно другите като значими и, съответно, за Друго или за Други.
92 Вж. Das Problem, S. 315. Срв. The Problem, p. 70. Но също Публичността или химеричното.
(Текстът е достъпен в електронен вид на URL: http://www.journal-informo.eu/content/004/01.pdf.)
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consensus in dissensus препраща към dissensus in consensus. Но дотолкова обаче,
оставайки при раждане и умиране, то съществува и не съществува едновременно,
като заедно с това общността на вкусовете е призрачна: мостът над пропастта
между индивиди и общество все се преизгражда. Иначе казано: мода  plus стил
явяват в тяхното единство двоякото разграничаване и приспособяване;93 ето как,
следователно, индивидите в модерността придобиват възможността да запазват
своята индивидуалност, споделяйки с другите един вид смесица от стилове.

Сега вкусът се изразява в тежестта, която явяващото мода или стил извоюва
сред сбирката от предмети. Вкусът тук става не само частен, но също всеобщ.
Иначе казано: стиловете олицетворяват обреченото бягство от откъслечността,
определяща  живота.94 Промените  изправят  индивидите  пред  едно  множество
разнолики искания, потребности, надежди; поради тази причина, онези от тях,
които  напълно  сериозно  се  въвличат  във  всички  мислими  жизнени  прояви,
неизбежно загубват чрез самото това въвличане своята смислова цялостност.

Един обединяващ принцип обуславя същевременно живота на индивидите,
като  откъм  него  емпиричният  им  живот  проявява  техния  същностен  живот.
Неповторим и несподелим, той представлява  индивидуален  закон,95 който обаче
остава неопределим. Животът е една картина, всичко в която изразява цялостта.
Но във „форма“ заглъхва „живот“: модните образци откъм тяхната ауратичност
полагат руиновото, над което властвува театричното. Което всъщност препраща
именно към темите, разисквани от Валтер Бенямин. Но преди това обаче ...  

Екскурс: Идеята за формата на модата

„Началото на мъдростта е да разглеждаш дрехите, дори с оптични уреди,
докато станат прозрачни.“96 Диоген Тойфелсдрьох, професор по нещата изобщо,
пише това, гледайки ставащото по улицата през таванския прозорец в своята стая
от къща на улица „Безумна“  [Wahngasse]  в град  Незнайнокъде  [Weissnichtwo].
Почти 180 години, откакто Карлайл написва Sartor Resartus – във висша степен

93 Вж.  по този кръг от въпроси – тъкмо във връзка с проблема за  споделящото стилизиране
предвид на общностния живот – изричното изложение при Gronow. Taste, особено pp. 95-101.
94 Вж. Simmel. Der Fragmentcharakter des Lebens: aus den Vorstudien zu einer Metaphysik. – Logos.
Bd. VI (1916/17); Heft 1, S. 29-40. Или също така Зимел. Фрагментарният характер на живота.
Из предварителни [без членуване? – А. Л.] изследвания на [на за zu? – А. Л.] една метафизика.
(Превод от немски Теодора Карамелска.)  – В:  Зимел.  Фрагментарният характер на живота
(Съставителство и превод Теодора Карамелска [както същевременно и други]. Под редакцията
на Кольо Коев. София: ИК „Критика и хуманизъм“, 2014), с. 237-255.
95 Вж. тук изрично Georg Simmel. Das individuelle Gesetz. [1914] – In: Idem.  Lebensanschauung.
Vier metaphysische Kapitel (Berlin: Duncker & Humblot, 1922), S. 150-239. Срв. Георг Зиммель.
Индивидуальный закон.  –  Логос.  1914;  I,  2  (с.  201-249). За  своеобразното  духовно родство
между формалната социология (Зимел) и ейдологичната феноменология (Хусерл), вж. изрично:
Gary Backhaus. Georg Simmel as an Eidetic Social Scientist.  –  Sociological Theory. Vol. 16; No. 3
(November 1998). – Достъпно на URL: http://culturalapparatus.wordpress.com/georg-simmel-as-an-
eidetic-social-scientist/.
96 [Sir] Thomas Carlyle. Sartor Resartus. The Life and Opinions of Herr Diogen von Teufelsdroeckh.
[1834] 11th Edition. London: Macmillan, 1907, p. 76. [Carlyle. Sartor Resartus]
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своеобразен трактат, свързан с философия на облеклото. По онова време обаче,
модата бива приемана като нещо, което никак не заслужава сериозно разискване.
(Дори и един Кант – това вече се каза – смята така.) Защото модата подобава
само да бъде осмивана или също клеймена: заради своята вятърничавост.   

Обаче постепенно подходът към нещата от живота коренно се променя,
като модата става вездесъща. Ние се запознаваме с хората, когато сме облечени,
когато те сами са облечени, а често дори и разпознаваме хората по онези дрехи,
които те носят. Облеклото остава лично притежание на индивидите; още от мига,
когато се раждаме, завиват ни в облекло; цял живот носим дрехи, а някои харчат
за тях цели състояния. Умрем ли, отново сме облечени: смъртта има за „одеяния“
урната  и/или  ковчега.  „Онова,  което  душата  носи  като  своя  външна  обвивка,
включваща всички качества, където действуват всички способности и  [където]
„Аз“ има своето битие.“97 Ето защо всъщност, модата става огледало на душата,
показващо много за хората. След писаното от „професор Диоген Тойфелсдрьох“,
след писаното от професор Георг Зимел – социофилософско вглеждане в модата;
колкото повече гледаме същевременно, толкова повече ще откриваме: това е така,
доколкото цялото изкуство на живота има участта да се отразява в модата. 

Модите изобщо стават огледала на една епоха, чието единство се изявява
дори и чрез привидно незначителните детайли. Времето белязва всичко онова,
което докосва; но понеже правилата при модите са неясни, хората винаги мислят
откъм идеята за удовлетворението да пребъдат в съзвучие със своето съвремие.
Това означава също така удовлетворение от вървенето в крак със своето време,
доближавайки непознатото – онова, което още не е било или има да го бъде. 

Зимел,  майстор да съзира двоякости в явленията,  разпознава при модите
желание за подражаване, но  и желание за обособяване.98 Модите олицетворяват
също и момента форма като основополагащ при никога несвършващата история
на начинанията тези противоположни тежнения да стигнат до „хармоничност“
спрямо съответното социално или културно равнище: колкото е възможно.99

Модите съединяват отъждествяването с групата и разграничаването от нея:
предвид  изтъкването  на  собствената  индивидуалност.100 Модното  подражаване
изявява желанието на хората да изглеждат оригинални, без да имат вдъхновение,
без да носят отговорност за това, дали предприетите действия ще са успешни
или ще бъдат белязани от провала. Зад разграничаване стои подтик да пребъдваш
сред своето окръжение извън рисковете да отправяш значими предизвикателства
спрямо установените норми. При повечето хора има силен подтик да разчупят
предаността към определени приети обичаи. Без да бъдат отвратени от обичаите,

97 Carlyle. Sartor Resartus, p. 9.
98 Вж.  Simmel.  Die Mode; текстът е достъпен на  URL: http://socio.ch/sim/phil_kultur/kul_3.htm.
Срв. също два минаващи за меродавни превода: Simmel. Fashion, и съответно Зиммель. Мода.
99 Вж. Simmel. Die Mode, S. 26. Което е подход към модата и при Мондриан. Вж. Lauren Palmor.
Piet Mondrian: Proto-Fashion Theorist. – Revista Forma. XI (Primavera 2015), pp. 39-50. 
100 Вж. Simmel. Die Mode, S. 27. Срв. Simmel. Fashion, pp. 542-543; Зиммель. Мода, с. 267-268.
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те  заявяват  своите  отклонения от  тях:  отвъд  обвиненията  в  нечувствителност
спрямо добрите вкусове, а също и добрите маниери. Модите по изискан начин
разрешават сблъсъка: малките промени спрямо установения порядък отреждат
победата на индивидите. Фактът, че техните ближни се обръщат в същата посока,
сякаш им придава едно чувство за сигурност на начинанието; личните моменти,
оставащи скрита сърцевина на модите, следователно, се свръхперсонализират.   

Но измеренията  подражаване и  обособяване са взаимосвързани съставки
при общностното съперничество. Социалният живот е не само тяхно бойно поле,
но също тяхно примиряване.101 Никои не копират до детайли, а за да са по-други,
по-добри от другите.102 Модата хроникира взаимодействието на двете нагласи.
Нови моди – стремеж към обособяване, общи моди – стремеж към съгласуваност.
Първата нагласа предизвиква втората и обратно: става дума за ред отклици.103

При това, добирането до признаване в общностите, към които индивидите
искат да принадлежат, е целта на това поведение. Единението на двете нагласи,
съперническо подражаване, от една страна, съперническо обособяване – от друга,
става обаче онова, което тепърва прави възможна самата модна изменчивост.

Модата има дори вид принудително въздействие, изисквайки подчинение.
Онези, които осмиват нейните диктати, биват отритвани: причастността към нея
остава изискване за включване в общността. Напълно пренебрегващите модата
минават за извратени, безжизнени, асоциални. Не сме свободни да сме немодни.
(Една  мода  сякаш не  ограничава  личната  свобода;  станалото  „самоочевидно“
бива възприемано при нея като да е нечий свободен избор. Опитът „избиране“
остава ненакърнен от факта, че се получава онова, което „избира“ мнозинството.)
Ние сме свободни да правим онова, което правят другите; ако следваме модата,
подчинението е сякаш свобода. Модата не е авторитарна като обичая или закона,
обаче има действена сила: нейните „закони“ са неписани, но пренебрегващите ги
рискуват с това пренебрегване естетическо „остракизиране“ от някоя общност.

Ето отдавнашно, но достоверно, описание от Маги Роуф на атмосферата,
сред която модните диктатор(к)и откриват своите вдъхновения.  „Ден след ден
хората събират ... артистични или фантазмени впечатления, които им предоставя
светът  около  тях.  Чудати  смесвания:  концерти,  раздразнения,  книги,  алкохол,
наркотици,  снобска  упоритост,  същински  ентусиазъм.  Четири  пъти  годишно,
модата „алхимично“ се създава от тези разнообразни впечатления.“104 Ето защо,

101 Вж. Simmel. Die Mode, S. 29. Срв. Simmel. Fashion, p. 544. Също Зиммель. Мода, стр. 269.
102 Жените не искат да бъдат съвсем като другите. Ако една дама носи същите (твърде сходни)
одежди както някоя друга при особен случай, тя или веднага ще се преоблече, или ще изчезне.  
103 За  деяние –  отклик вж. Жан Старобински. Действие и реакция [1999] (Превод от френски
Тодорка Минева. София: ИК „Сонм“, 2005); с. 19-36 и с. 109-123, също с. 216-233 и с. 293-310.
104 Maggy  Rouff.  Philosophie  der  Eleganz.  [1951]  (München:  Prestel  Verlag,  1956),  S.  155  ff.
(Marguerite P. B. de Wagner. La Philosophie de ľélégance. Paris: E.L.F., 1942.) [Rouff. Eleganz]
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модите наистина се оказват творения на мисълта, но също на лекомислието.105

Какви са приетите за „водачи на модите“? Основно художници, създаващи
облекла, аксесоари, маниери. Модните дизайнери доста напомнят живописците,
които като тях работят с цветове, форми, ракурси. При това, те следва да имат
чувство към красивото сред настоящето, освен силно желание да изразят онова,
което чувствуват. При тях се „има пред очи“ нещо, което е неспирно подвижно:
нещо такова, чиято мимолетност винаги престъпва образите на художниците. 

Още нещо: от дизайнерите се очаква да създават илюзии, които изразяват
идеите ширина, височина, дълбочина. Поради това, те подчиняват своите техники
на общ единен ефект + общ единен афект: очаква се, че творбите им съдържат
идеята за прекрасно. Както художниците живеят в своите творения, и те битуват
все  сред облекла, аксесоари, маниери.  Живеят из облекла, аксесоари, маниери;
сънуват облекла, аксесоари, маниери; мечтаят за облекла, аксесоари, маниери. 

Модните личности водят някоя общност, а също и следват друга общност.
Модните привърженици са податливи на La Mode в общности, където властвуват:
социални ексхибиционисти, влюбени в приключенството следовници на модите,
презиращи  всекидневието.  Едно  приключение  е  такъв  остров,  чиято  граница
става неговата формираща способност, а не предели, зададени от „области“.106

За сродените с модите всичко е приключение. Облекла, аксесоари, маниери
призоват тук духа на изключителното и приключенското. Този стремеж отличава
именно артистичните натури. Това е така, именно защото творбата ни представя
постоянното  течение  на  преживяванията;  като  изтръгва  Х от  неговото  място
между  отминаващо и  настъпващо, творбата го прави самоценно и самоцелно:
или с други думи казано, превръща го в една представяна и представяща форма,
която сякаш бива задавана, а също така и удържана, като единство отвътре.107

Но това засяга колкото модите, толкова и живописта: артистичните натури
сякаш са призвани да разбират модите. Ето защо значи моделиерите съчетават
художественост и авантюристично; при тях нагласата към обособяване е развита
до крайна степен. Страстта към излагане обаче явно преобладава при младежите,
основни търсачи на приключения.  Младост е субективен и неустойчив подход
към живота спрямо онзи у напреднали възрастови общности. Защото младостта
идва от бъдещето и отива към миналото, което я прави подвластна на един култ
към бързолетното или моментността. Старостта обаче е обективна и устойчива:

105 Вж. за тази образцова „диалектическа“ формулировка Simmel. Die Mode, S. 31. Но срв. обаче
двата превода: Simmel. Fashion, pp. 545-546; а също така и Зиммель. Мода, с. 271-272.
106 Вж.  Georg Simmel. Das Abenteuer. [1910/11] – In: Idem.  Philosophische Kultur; S. 6-21, S. 8.
[Das Abenteuer]. Срв. превода: The Adventurer. (Translated from the German by David Kettler.) – In:
Georg Simmel.  On Individuality and Social Forms  (Edited with an Introduction by Donald Levine.
Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1971); pp. 187-198:  pp.  188-189. [The Adventurer]
Има добър вариант на кирилица: Приключение (Перевод с немецкого Марины И. Левиной.) – В:
Зиммель. Избранное.Том 2: Созерцание жизни; с. 212-226: с. 212-213. [Приключение]
107 Вж. Das Abenteuer, S. 9. Срв. The Adventurer, p. 189. Също така Приключение, стр. 214.
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понеже  идва  от  миналото,  отивайки  към бъдещето,  податливостта  на  модата,
превъзнасяща бързолетното или моментността, при нея се превъзмогва.108

Други запалени следовници на модите стават социално неприспособените,
странници спрямо установения групов Порядък. Опира главно до новобогаташи,
които, притежаващи комплекси за малоценност, основани върху малокултурност,
правят опити да бъдат като свои в общности, чието равнище е отвъд хоризонта
на онези групи, от които идват. Затова скриват осъзнаването на своите недостизи
зад маската  мода; но модите не могат да овъзмездят самоочевидното отсъствие
при тях на редица други качества, същностни предвид приемане в общността.

Днес модите стават направо вездесъщи. Онова явление, което Курт Левин
нарича социално, телесно, мисловно  придвижване на общности или индивиди,
постоянно се  ускорява,  разраства,  разгръща.109 Самите  полета,  в  които хората
днес се движат, стават по-разнолики, по-неопределени, по-непонятни от онези
при  поколенията  на  техните  предци.  Тази  „течащост“  на  обществения  живот
поражда експерименти с модата. Етикетът става неформален. (Включва се  също
сегашната политическа етикетност: от прочутите конференции без вратовръзки,
където се срещат президенти и/или премиери, до онова почти домашно облекло,
каквото напоследък носят при „медийни гастроли“ политиците от всички части
на  идеологичното  пространство.)  Стената  между  допустимо и  недопустимо
става пропусклива, което открива пред хората видимост за повече свобода. 

Зад модата обаче стои и символика. Символът е следа от действителност,
несъобщима чрез разсъдъка. Тъй като модата символизира онова светоусещане,
което придобива в нея външен израз, тя олицетворява епохата. Но оттук следва,
че добрите изследователи на модите могат да изградят картина на някоя епоха.
По същия начин както емайлираните кутии за емфие бележат времето на Луи XV,
египетските брошки в портретите на Жозефин Боарне иконографски обрамчват
свързаните с Изтока стремежи на Наполеон. Ето защо и кринолините от XIX век
стават значими паметници на културата – също като тогавашните мемориали. 

Мода е преобладаващ стил на изкуството – както в неговите чисти форми,
така също в приложните такива. При това, модата и изкуството еднакво изразяват
духа на времето. Изкуството е вид „exaggeration à propos“,  като творците знаят,
какво да преувеличават. Дотолкова, елегантността е преувеличаване по повод на,
което оказва магично въздействие – също като едно художествено произведение.
Сякаш  портретното  живописване  е  най-близко  до  модата;  големите  портрети
стават символи на личността. При това, портретното живописване дори и досега
остава същинско вдъхновение за модата. Вярно е, че фотографиите и филмите

108 Вж. Das Abenteuer, S. 19. Срв. The Adventurer, pp. 197-198; също Приключение, стр. 224.  
109 Вж. за това отдавна станалото класическо изложение върху този кръг от въпроси: Kurt Lewin.
Social-Psychological  Differences  between  the  United  States  and Germany.  [1936/37] –  In: Idem.
Resolving Social Conflicts: Selected Papers on Group Dynamics  (Edited by Gertrud Weiss Lewin.
Foreword by Gordon E. Allport. New York: Harper & Brothers, 1948); pp. 3-33, особено pp. 5-9. 
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помагат на хората да събират реликвите от съвремието; никое от тези средства,
същевременно, не достига нито излъчването, нито атмосферата на живописта.

При оценката на модите има и времеви разриви. Твърде близкото по време
обикновено бива презирано. Без да бъде отнапред установена, тази презираемост
напомня  облаците  по  небето.  Минава  се  от  презирано към  средна  работа,
стигайки до славата на старина. Когато някои Х или Y са твърде близко до онези,
които засягат, те рядко се разб[и]рат. (Модите от 20-те и 30-те години на ХХ век,
нехаресвани тогава, сега стоят  надалеч във времето; затова, те и не се схващат
като изпадащи извън „добрите вкусове“. Ето защо във всяко поколение дъщерите
започват да ровят из старите облекла на своите майки: може би там има нещо?
Както казват, че казвал Кристиан Диор, „всяка нова мода е забравена стара“.)

Но никое време не приема всички възможни форми. Всяка епоха притежава
свое светоразбиране, определящо нейната култура, която предлага някои форми,
изключвайки други. Зад „делата на модите“ прозира зависимост от определени
светогледни идеи. Дългите надиплени облекла и богатата украса, които белязват
модите от старите времена,  макар повторими, отдавна са станали  разнозвучни
спрямо една „модерност“. Тези форми изглеждат изличени от вида светоусещане,
отличаващо модерността. Или другояче казано:  възможностно и действително
като определящи измерения на модата много рядко биха могли да съвпаднат.

„... all the world is a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts.“110

Едно  претегляне  драмата  на  участта  човешка,  което  прави  възможно
историята  наново да оживее  във въображението, води до идеята, че одеянията
(облекла, мисли-и-слова, жестове), „носени“ от различни актьори или актриси
на различни места, както също и по различно време, могат да бъдат обозначени
като  изразово говорене.  Или дори нещо повече:  модите  представляват  форми,
които в съкратен вид изявяват целия начин на живот сред някакво общество.

Обаче обществата все се променят, като все остават в процес на „ставане“.
Техните сегашни форми следват от миналите им истории. При различни епохи
различни идеи властвуват над индивидите и/или общностите; всички тези идеи
внасят своя  жизнен смисъл в културите на съответните епохи. По такъв начин,
огромното множество от исторически модни разновидности се раз[при]познава
като умножено огледало на разнолики взаимопреплетени културни вариации.

Тук самата историческа фактуалност е мислима в откриване на типичното:
онова, което полага човешките идеали и деяния върху разни исторически сцени,

110 William Shakespeare. As You Like It. (II, 7) – In: Complete Works of Shakespeare. [1905] (Edited
by William G. Craig. Oxford: Oxford University Press, 1966), p. 227. [Works of Shakespeare] Срв.
Уилям Шекспир. Както ви харесва. (Превел от английски Валери Петров.) – В: Уилям Шекспир.
Събрани съчинения. Том 2 (София: „Захарий Стоянов“, 2004), стр. 453. [Шекспир. Съчинения] 

36



подтиква хората към лоялност спрямо модите, изяваващи техния начин на живот.
Ето как отново се появява идеята за модата като белязваща един „модерен“ свят.
Модерното изкуство се основава върху светоразбиране, целящо да „портретира“,
предвид онова, което остава: мъките на една душа без вяра, а също и, съответно,
нейния живот в страх пред всевластни технологии, сътворявани без никаква идея
за смисленото им използуване. Като експериментиране с огромни възможности,
днешното изкуство на подтиците надхвърля формата. (Сякаш се забравя обаче:
художественост в собствения смисъл има едва там, където подтиците замлъкват.)
Освен това, при редица значими епохи оригиналността съвсем не се превъзнася;
творците  използуват  стари  изкази,  стари  мисли,  стари  форми,  стари  образи:
портретирайки една идея, те представят своя опит. Нима историята на изкуството
минава  без  обръщане  към  дорийски,  коринтски,  йонийски  колони  от  Елада?
Винаги същите колони, изразяващи всъщност „нечии“ схващания за красивото.
(Дори и един Гьоте, например, без угризения заимствува фрази „дума по дума“
от предишни майстори: или във всеки случай поне тогава, когато тяхната поетика
изглежда да е смислово съзвучна с формата на неговия собствен замисъл.111)

ХХ век изосновно се различава от другите времена по своето отношение
към образците на красотата: отношение, изразимо като отказване и отвръщане.
Другите времена портретират красотата, каквато тя се среща, през ХХ век обаче
култът към хармоничното при линиите, цветовете, формите става „старомоден“.
Далеч по-важно е моженето да изумяваш; едни „модерни“ хора са разпознаваеми
по щението да са различни от миналото и от днешното. Лудостта на съвремието
носи названието „маниакална различност“; всичко трябва да бъде различно.

Това ясно личи по модите; индивидуализмът, изразявал някога личен опит,
днес, отчужден от личностното, става остров без преди или подир: експеримент,
следван от друг.112 Преди изкуството  започва оттам, където  свършва подтикът.
Сега обаче мнозина се задоволяват само да бъдат първите, последвали модното.
Някоя  нова мода  „измества“  някоя  стара мода,  обаче  няма  органична връзка
между модите (облекла, мисли-или-слова, жестове) и техните почитател(к)и.  

Законите на елегантността, някога толкова значими при всеки establishment,
биват обезсилвани. Но това разрушава елегантността, изискваща себепознаване;
елегантност, стил, изтънченост идват със зрелостта.113 (Младежта не е елегантна.
Защото тя все експериментира, „опитва всичко“, или дори тепърва открива света,
бързо преминава от някоя крайност към друга, и е модна в модерния смисъл.) 

Промените в модите скриват липсата на форма в живота у онези „модерни“,
които препускат от предишно към следващо приключение. Макс Фриш обрисува

111 Вж. по този кръг въпроси, главно във връзка с понятия като „автор“, „традиция“, „авторство“,
посветеното на Гьоте изрично историко-мисловно изложение, каквото съставлява изследването:
Карен А. Свасьян. Гëте (Москва: „Мысль“, 1989); особено с. 6-12, а също така и с. 47-52. 
112 Вж. Das Abenteuer, S. 8-9. Срв. The Adventurer, p. 189. Също така Приключение, с. 213-214.
113 Вж. Rouff. Eleganz, S. 16.
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чрез Homo faber онази технологическа „човешкост“, служителите на чийто култ
(нарцисисти и технократи) водят един живот, който не зачита смъртта. При тях,
животът е математически сбор, те нямат чувство за времето и чувство за смъртта.
Но живот е завършена форма във времето, не материал, овладяван чрез техника.
Нарцисисти и технократи живеят, сякаш няма възраст: противоестествено.114

Същата критика се отнася и за модите (облекла, мисли-и-слова, жестове),
оставящи своя неизтриваем печат върху живота в съвремието. Днес властвува
липсата на чувство към формата: разнозвучие между личностите на индивидите,
от една страна, и техните облекла, слова, жестове – от друга.  Младост е един
кратък период; следва да има облекла, мисли-и-слова, жестове също за годините
подир младостта: връщане към елегантността като кръгозор на добрите вкусове.
Тъй като модите следва да изразят индивидуалност, която разкрива личностите
на  индивидите,  съществуващи  зад облеклата,  мислите-и-словата,  жестовете:
предвид тяхното хармониране с културата, присъща за съответната епоха. 

Днешният  индивидуализъм  забравя  това:  надпреварата  за  оригиналност
залага върху еротическа призивност, младост, стилистично новаторство. Оттук,
сякаш това  да бъдат различни при мнозина  се  оказва  нещо много по-важно,
отколкото това  да бъдат те самите.  Изглежда,  че досега не е имало толкова
обособяваща и представяща субективност, както понастоящем. Което проличава
по модерното изкуство, а също по неспирното желание сред публиката да приема
разноречивите произведения на всевъзможни (субективни) „изразявания“.   

Тази нагласа във времето на тълпите115 бележи отклика сред нежелаещите
да ги стъпче един колективистки индивидуализъм или да ги задуши сродната му
индивидуалистична колективистичност. За тях се оказва потребна, следователно,
една форма на живот, посредничеща между индивидността и масоподобието. 

Оттук, модите олицетворяват основния проблем пред смисленото общуване
при съвремието: въпреки че изявяват присъщото за една култура светоусещане,
последното е разбираемо само сред принадлежните към съответното общество.
Дотолкова, днес всяка значима общност (си) изработва таен (светогледен) език,
понятен единствено за индивидите, сами принадлежащи към общността. 

Модите  издават  йерархичност  и егалитарност,  свободност  и поробеност.
Карлайл дори смята, че те тепърва придават на хората индивидуалност, именно,
правят ги човешки същества.116 Героят му долавя огромното богатство от знания,

114 Вж.  Max Frisch.  Homo faber (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1957), S. 241.  Срв. Макс Фриш.
Хомо  Фабер  [1973]  (Превод  от  немски  Венцеслав  Константинов.  Второ  издание.  Пловдив:
„Христо Г. Данов“, 1981), на с. 156-157. Относно светогледната не-определеност на homo faber,
вж. неголямото съдържателно изрично изложение, което предлага Monica Birth. Being and Time:
Max Frisch’s Homo faber. – Revista de Filologia Alemana. Vol. 10 (2002), pp. 105-118.
115 Вж. за това Serge Moscovici. L’âge des foules. Un traité historique de psychologie des masses.
[Paris, 1981] Nouvelle édition  entièrement refondue. Bruxelles: Les Éditions Complexe, 1985.  Срв.
издание на български: Серж Московичи. Ерата на тълпите. Исторически трактат по психология
на масите. (Превод от френски Евгения Грекова.) София: Издателство „Дамян Яков“, 2007.
116 Вж. Carlyle. Sartor Resartus, p. 49.
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което модата скрива. Ето обаче как: „Писано е, че небето и земята ще изтлеят
като покров: каквото те [всъщност] са – само времево одеяние на вечното. Онова,
което сетивно съществува, а също и онова, което представя един дух на друг дух,
представлява само одеяние: дреха, носена през сезона, която после се изоставя.
Но чрез това един предмет на модата, правилно разбиран, съдържа всичко онова,
което хората мислят, бленуват, правят – всичко, което те са.“117 Идеята подлежи
на доразвиване: модите, понеже са огледала, които отразяват (напълно истинно
и/или недотам истинно) естеството на обществото, представляват същевременно,
именно  поради  самото  значимо  обстоятелство  „отразяване“,  такива  портрети,
които и изразяват естеството на обществото – било истинно, било лъжовно.

Сред света, обичайно наричан „западна култура“, модите сякаш се развиват
като цяло  отгоре надолу. Това е така поради причината, че те слизат от  върха,
където първоначално белязват малцина избрани в затворени кръгове, и след това,
преминавайки през многото разнолики общности, изграждат модната пирамида
на  обществото.  Ето защо следователно,  модите изразяват  (или поне  за  онези,
които са дарени с мислещи очи и уши) истините на епохите. Наред с това обаче,
за маса съвременни моди може да се каже, че те изразяват и/или също отразяват
същите онези тежнения, които могат да бъдат открити при модерните изкуства.
Наистина, формите при модите са крайни, а не безкрайни, като техните промени
препращат към идеите, белязващи съвремието. Кои форми ще бъдат използувани,
както съответно и как самите тези форми ще бъдат съчетани, безусловно зависи
от „климата на времето“. Което все пак недвусмислено свидетелствува за това,
че, предвид именно на формата, модите биха останали изосновно неразбрани,
ако се окажат разбирани като същностно основани върху такива обстоятелства,
каквито обикновено биват споменавани при разните разисквания относно тях:
хрумване, случайност, озарение. Авторът дори би дръзнал да каже нещо повече:
формата  при  модите,  доколкото  вътрешно  сродява  битийност и  небитийно,
взаимосвързва чрез  тяхното смислово съединяване ауратичното с  театричното
като  определящи светогледни  тематизми при  модерното  естетическо мислене.
Какъвто представлява всъщност и въпросът, пред който се изправя Бенямин.

3. Идеята за аурата и аурата на идеята

Основна трудност при творчеството на Бенямин е неговата разноречивост.
Бенямин, който пише за Карл Краус или Едуард Фухс, не е нито онзи Бенямин,
който създава „Малка история на фотографията“, нито също онзи, който написва
„За някои мотиви при Бодлер“, нито дори онзи от „Върху понятието история“.
Именно поради тази причина всъщност, може да се каже, че двойнствеността,
белязваща неговото разбиране за ауратично, засяга смисловото пребъдване.

Друг подход е да се установяват тематични отношения при едно творчество
като цяло. Но има ли наистина единство в текстове, така различни помежду си,

117 Вж. Carlyle. Sartor Resartus, p. 63.
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както онези на Бенямин? Без да бъде каноничен, той е място за среща на канони.
Случаят Бенямин ярко  опримерява трудностите пред съвременната философия.
Може явно да се определя, à la Кроче за Хегел, „какво е живо и какво е мъртво“
при неговата мисъл, като  живот и  смърт припомнят „моженето да оцеляваш“,
както и онази времевост, сред която биват изразявани. Пребъдване и пребъдващо
обаче не принадлежат към времевото – понеже съществува невремева времевост
при самата „пребъдваемост“. Ето как взаимовръзката на времевост и тълкуване
необходимо представлява проблем от особена значимост пред философията.

Едно значение не е сводимо до буквално и преносно; идеята за значимост
снема възможността да се приписва на Х определено значение. Значимост става
така присъствие, откъм което изтълкуване и пре-изтълкуване да постоянствуват:
пребъдване на тълкуваното. При творенията, моженето (им) да бъдат тълкувани
предпоставя несводимите им съществувания. Тази несводимост по съществуване
тук се нарича ауратичност, а условието ѝ за представяне – театричност.

Бенямин приема аурата за загубена; модерността разкъсва взаимовръзките
изкуство – ритуално, като самостойното изкуство изтлява.118 „Упадък на аурата“
бележи естество, индивидност, изкуство; упадъкът на моженето да се преживява
придобива тук две различни основни значения.  Първо: упадък на способността
хората  истински (същински)  да  преживяват  същински (истински)  биващото.
Второ: разпадане на предметно наличното в преживяваното с преживяването. 

А. Необходимо „методологично“ встъпление

Тезата: упадъкът на способността да се преживява разкрива отдръпването
от същинското. Освен това, самото преживявано никак не „отвръща на погледа“.
Двата  момента  (бидейки  опосредени  от  времето)  остават  взаимосвързани.
Моментът  времево проблематизира подхода му спрямо ауратичното – при това,
именно откъм неговата времевост. Това е така, понеже измерението „времевост“
тепърва прави осмислим такъв същностен проблем пред естетическото мислене,
какъвто се оказва, включително понастоящем, пребъдването на ауратичното. 

Едно разбиране за връзката „времевост – ауратично“ изисква да се схване,
как всъщност битува отношението време – битие в цялата история на мисълта.
Налице са две основни позиции, чието различие понятието история на мисълта
определено  замъглява. Тук същностно се оказва отношението „време – битие“.
Понеже из него философското и теологичното тепърва придобиват своя облик,
претенциите им за самостойност са предварителни. При това, обаче, краен израз
на мисловните съдържания, съотнасящи време и битие, е тяхното съизмерване,
или поне такова, каквото го проявява различието между Хераклит и Платон. 

От самото начало, Хераклит свързва време и битие. „Този ред на космоса,
еднакъв за  всички същества [τὸν  αὐτὸν  ἁπάντων],  нито бог,  нито човек  [не] е

118 Вж. тук Susan Buck-Morss. The Origin of Negative Dialectics: Theodor Adorno, Walter Benjamin,
and the Frankfurt Institute [1977] (New York: The Free Press, 1979), особено pp. 151-163.
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създал, той винаги е бил, е и ще бъде  [εν  ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται] ...“119 Но така,
върху сцената история на мисълта изниква философско мислене като обособено
от  теологичен порядък.  Спрямо εν,  ефесянинът различава  времево от  налично;
ето защо, самите налични биващи не зависят от отнесеност към същностното.

Разликата  отсамно –  отвъдно задава тъждество на световото.120 Все пак,
предвид връзката време – битие, платонизмът не е самостойно философствуване.
Разликата  изначално – настоящно лишава второто от емпиризма и идеализма.
Тук настоящно оприсъствява същностно, което не е емпирично или идеалично.
По такъв начин, наличното става другостта, а тя, на свой ред, се себепредставя
единствено откъм своето възможно бъдене част от самото присъствуване.  

При това,  доколкото философското и теологичното  се  явяват  в  различни
битийно-времеви рамки, тях има да ги има. Битийно не се мисли откъм времево:
мисленето на битийното самό е времево мислене. Рамката на теологичното става
следователно раздвоението  отвъдно –  отсамно.  Едно отсамно при теологията
обхваща  „живия  живот“,  която  област  феноменологията  нарича  „светоживот“
(нестрогото  Lebenswelt), а също царство, белязано от греховност и отчуждение.
Тук  творението  на  изкуството  е  подражание,  което  се  ослушва  за отвъдното.
Паметта като загуба подчертава спомнянето, полагайки изискването избавление,
което преповтаря провала. Такова преповтаряне се оказва колкото меланхолия,
толкова и нейно надмогване. (Ето как значи меланхолия, носталгия, отчуждение,
представлявайки нагласи,  дълбоко сродени със самата теологична мисловност,
белязват взаимодействието между времевост и онтология при теологичното.)

Първото като другост у Хераклит е драматична възможност в космологията.
Λόγος,  κοσμως,  χαρμόνια правят не-емпиричното мислимо без  телеологичност,
отвъд загубата. Но от платонизма насам, настоящето бива привидяно като загуба,
поради което избавлението се осмисля като възстановяване на съвършенството.
(Идеята  възстановяване на съвършенството,  прогласена от Ориген с неговия
ἀποκατάστᾰσις, става определящ схематизъм за европейските утопии.)121 Тук вече
мисълта  изначално прави възможно всяко мислимо настоящно да се преживява

119 Herakleitos. Περι φυσεως. B 30.  –  In: Die Fragmente der Vorsokratiker. [Vorsokratiker –  Diels]
Griechisch und Deutsch von Hermann Diels. Bd. I (2. Auflage. Berlin: Weidmann, 1906), S. 66. Срв.:
Досократики. Историко-критический обзор и перевод фрагментов Александра Маковельского
[1914 – 1915] (Минск: Харвест, 1999), стр. 289. [Досократики – Маковельский]
120 Вж. Алексей Ф. Лосев. Платоновский объективный идеализм и его трагическая судьба. – В:
Платон и его эпоха (Москва: Наука, 1979), с. 18-27. Срв. Hans E. Pester. Platons bewegte  Usia
[1969] (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1971), S.  32-69. По въпроса за наличието на „усиология“
при конкурента на платонизма, какъвто съставлява аристотелизмът, вж. изричното изложение:
Werner Marx. Introduction to Aristotleʼs Theory of Being as Being [Излиза първо през 1972 година.]
(Translated from the German by Robert S. Shine. The Hague: Martinus Nijhoff, 1977), pp. 14-42.
121 Вж. Андрей В. Серëгин. Апокатастасис и традиционная эсхатология у Оригена. –  Вестник
древней истории. 2003. № 3, с. 170-193. Срв. обаче също така Hartmut Rosenau. Allversöhnung.
Ein transzendentaltheologischer Grundlegungsversuch (Berlin: Walter de Gryuter, 1993), S. 109-225.
За всеобщото спасение, вж. Constantinos Patrides. The Salvation of Satan. – Journal of the History
of Ideas. [JHI] Vol. 28; No. 4 (October – December 1967), pp. 467-478.
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тъкмо из сродеността на живот с  подир-живот. По такъв начин следователно,
изначалното  по  необходимост  пребъдва  тъкмо откъм снемането  на  границите
предвид условията, правещи възможни изтълкуване, контекст, преживяване.

Аура полага  изначално: ауратичното е белязано от очакваната възможност.
Което проличава от появата му в съчинението „Върху някои мотиви при Бодлер“.
Едно сбъднато очакване другото да отвърне на погледа въплъщава ауратичното:
изначалното става възможностно – откъм обитаване при другото или другите;
откъм никога несвършващи срещи лице-в-лице. Което предобуславя етическото:
самите „върнати погледи“ проявяват взаимовръзката между  азовост и другост.
Затова ауратичното снема отношението меланхолия – носталгия – изкупление. 

Ауратично призовава природност. Чрез двоякостта близостно – далечност
постоянно се внушава връзка между естество и творение. Аурата на природно
обаче ги прави далечни – въпреки близостта.122 Тук преживяването явява онова,
което е несводимо в настоящното. Едно отстояние спрямо присъствено означава,
че  ауратично пребъдва из  присъствено; после неговата изначалност се отрича.
Пишейки „Чрез това описание е лесно да се разбере обществената обусловеност
на съвременния разпад на аурата“,123 Бенямин всъщност сам еднозначно свежда
колкото аурата, толкова също творението на изкуството (нерядко и нещо повече:
направо другото или другите) единствено до настоящно присъственото. 

Но „Разказвачът“ различава  информация от  разказване.  Една информация
винаги остава подвластна на мига, докато едно разказване запазва своята сила
дори след много време;124 информацията  е изчерпаема,  разказването пребъдва.
Какво обаче дава сила на разказването? Моженето да (се) отвръща на погледа,
белязващо  сказанието.  Ето  защо  следователно,  обозначавайки  историйното,
сказанието смислополага като свое ограничение моженето да се пребъдва. 

Историйно препраща към пребъдване. Но доколкото преводът се предхожда
от първообраза, при творби, ненамерили преводачи във времето на своята поява,

122 Вж. по този въпрос Benjamin. Das Kunstwerk [III:1937/1938], § 3] – In: Idem. GS. I; 2 (Hrsg. von
Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhauser. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991]; S. 471-508,
S. 479. Но срв. обаче и преводите на български: 1) Художественото произведение I; с. 338-366,
§ III: на стр. 344. Съответно: 2) Художественото произведение II; 127-160, § III: на стр. 133.
123 Текстът: „An der Hand dieser Beschreibung ist es ein Leichtes, die gesellschaftliche Bedingtheit
des gegenwärtigen Verfalls der Aura einzusehen.“ Benjamin. Das Kunstwerk, S. 479. Но срв. обаче:
1) „С помощта на това описание лесно ще вникнем в [„лесно ще вникнем в“ като вид предаване
на ist es ein Leichtes ... einzusehen?] обществената обусловеност на днешното [какво ще различи
тогава израз като съвременно (gegenwärtige) от израза днешно (heutige)?] разпадане на аурата.“
Художественото произведение I, стр. 344. Или 2) „С помощта на това описание вече е по-лесно
да се разбере [?!]  обществената обусловеност на съвременния упадък  [изразът  gegenwärtigen
предвид предаване на съвременен се следва от Verfall за упадък: независимо от обстоятелството,
че за упадък има изрично Untergang] на аурата.“ Художественото произведение II, стр. 133. 
124 Вж.  за  информация  и разказване: Walter  Benjamin.  Der  Erzähler  (Betrachtungen zum Werk
Nikolaj Leskows). [1936 – 1938] – In: Benjamin. GS. II; 2, S. 438-465: S. 445-446. Idem. Der Autor
als Produzent. [1934]  –  In: Benjamin.  GS. II; 2, S. 683-702. Срв. на български: Валтер Бенямин.
Авторът  като  продуцент.  Превод  от  немски  Антония  Колева.  [2004] –  Достъпно  на  URL:
http://grosnipelikani.net/modules.php?name=News&file=article&sid=184.
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той олицетворява възможния техен следващ живот. Мисълта за следващия живот
на  творбите  засяга  една  интелективна  предметност.125 „Това  понятие  живот
влиза  в  своите  права  по-скоро  едва  като  се  признае  живот  на  всичко  онова,
относно което  има история и  [което] не  е  единствено  нейна  сцена.  Тъй като
обхватът на живота следва да се определя ... чрез историята, а не чрез природата,
още по-малко от тъй колебливи образувания като  усет и  душа. Пред философа
изниква задачата да схваща целия природен живот из по-обхватния на историята.
Нима пребъдването на творбите не е несравнимо по-лесно разпознаваемо от това
на  тварите?“126 Именно  поради  тази  причина  обаче,  след-животът  разкрива
моженето да (се) пребъдва. По такъв начин следователно, всяко едно превеждане
явява именно изначалното в творбите. Оттук произтича същевременно и изводът:
изначалното съставлява необходимо условие, sine qua non за самата творба. 

Което прави подвъпросна също и връзката на  всекидневие с  историйност.
Колкото и самата възможност за липсата на история да (ни) изглежда абсурдна,
нейният контекст далеч не е абсолютен. Тъй като при творенията на изкуството
възможният след-живот и възможното пре-изтълкуване обитават времева област,
различна от историята. Фактът значи, че от първообраза е неотстранимо онова,
което тепърва прави възможно самото превеждане, по необходимост успоредява
неотстранимостта от изтълкуваното на неговото възможно пре-изтълкуване.  

Ауратично и театрично са феномени от творбите – колкото като предмети
за разменяне, толкова също като предмети за тълкуване. Ако творбата се разбира
единствено  като  предмет  за  размяна,  това  би  я  ограничило  до  мигновеното,
доколкото самата творба,  която битува  сред тукашното и/или чрез  сегашното,
пребъдва  отвъд  всеки миг.  Забрава  покрива  обстоятелството,  че  „пребъдване“

125 Walter Benjamin. Die Aufgabe des Übersetzers.  [1924]  –  In: GS. IV; 1,  S.  10-11. [Die Aufgabe]
Срв. също така обаче на български: Валтер Бенямин. Задачата на преводача. (Превод от немски
Гергана Фъркова) – Летература. Брой 18 (1998); с. 56-60, стр. 56. [Задачата на преводача]
126 Die Aufgabe, S. 11. Но какво има в превода? „Понятието ‘живот’ става пълноправно най-вече
[предвид vielmehr (по-скоро) изразът най-вече е по-скоро неточен] само когато се признае живот
на всичко онова,  за  което съществува  история и  [което – А.  Л.] не е  единствено площадка
[Schauplatz се оказва  площадка?! – А. Л.]  за нейното разгръщане. Защото в края на краищата
обхватът на живота трябва да се определя откъм критериите на историята, а не на природата
[израза „критерии“ го няма в текста – А. Л.], камо ли пък от толкова люшкащи се определения
[„камо ли пък“ за geschweige, вместо „още повече“, а  също и schwankender като  люшкащи се,
вместо колебливи, остават явни разговорности; авторът е дори дописан: израза „определения“,
или поне на това място,  го няма] като усещане и душа.  Затова и пред философа се издига
[entsteht като  се издига, вместо възниква, донякъде подвежда]  задачата да разбира целокупния
естествен живот [малко чудато е alles Leben като целокупния, вместо целия живот] посредством
[aus dem се предава с  посредством, което не е уместно] по-всеобхватния – този на историята.
[Понеже всеобхватен (-а, -о, -и) в българския носи абсолютност, предаването на umfassenderen
със сравнителна степен (защото  недотам всеобхватен,  просто всеобхватен,  по-всеобхватен,
дори най-всеобхватен, са изрази без смисъл) граничи тук с маниерничене.] Нима пребъдването
на творбите не е несравнимо по-лесно за осъзнаване [обаче zu erkennen не означава ли повече
да се разпознае?], отколкото просъществуването на тварите?“ Задачата на преводача, стр. 57.
(Всички бележки в квадратни скоби също така представляват коментари, които авторът се смята
длъжен да добави – по образец от подхождането по-горе при бел. 123 – предвид изясняване.)
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съдържа именно такава  времевост, която, съставлявайки същностно измерение
на настоящното присъствено,  присъствува трансцендентално – което означава,
напълно независимо от своята същностна несводимост до настоящното. 

B. Контекстови определения
Бенямин се обръща към феномена  ауратично през 1930 г.,  като очертава

подход към него, който да отива отвъд баналните теософски представи.  Първо:
аурата битува във всичко – далеч не само (както се смята) при отделни явления.
Второ: предвид движенията на онези биващи, чиято аура съставлява, тя самата
дълбоко се променя.  Трето: аурата не е някакво зализано сияние, като каквато
обичайно я схваща и описва вулгарният мистицизъм. Оттук, отличителна при нея
става онази орнаментика, сред която предметите и/или съществата пребивават.
Нищо не дава толкова правилно понятие за аурата, както правят късните картини,
които са останали от изключителния нидерландски художник Винсент Ван Гог:
това е така, именно защото тук аурата се оказва нарисувана към всичко.127

Феноменът „ауратично“ представя качествата на изкуството, които изтляват:
единичност,  авторитет,  истинскост,  недостижимост. По такъв начин обаче,
аурата става другото спрямо вида артистично присъствие, който я обезсмисля.
Ауратично бива дори подражавано: класицизми, полуфашистки и цялофашистки
масови зрелища, съответно  „звездомания“. Такова представяне, същевременно,
прави от етиологията на ауратичното един вид естетикоесхатологичен призив:
призив към това да бъде самото ауратично като такова напълно заличено.  

Стеснено естетическото подхождане към ауратичното опростенски прочита
„Творението на изкуството в епохата на неговата техническа възпроизводимост“:
работа, аксиоматично полагаща това ограничаване.128 Ако творбите на Бенямин
са значими за естетиката, такъв подход към ауратичното не осветлява явленията,
свързани с него.  Защото ауратично изтъква редица модернистки разисквания,
ставайки залог при неговото уподобяване на философска категория. То включва
също така идеите за аурата като един вид „ореол“ около предмети или същества,
който ореол непрекъснато обгръща техните индивидност и същностност.
127 Вж. като свидетелство:  Walter Benjamin.  Protokolle zu Drogenversuchen. [1927 –  1934]  –  In:
Idem. GS. VI (Hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser), S. 558-618. Което засяга
също сравнението между екранни и сценични актьори. За взаимоотношението аура – тяло, вж.
изложението: Guy Hocquenhem, René Schérer. Formen und Metamorphosen der Aura. [1982] – In:
Das Schwinden der  Sinne (Hrsg.  von Dietmar  Kamper  und Christoph Wulf.  Frankfurt  am Main:
Suhrkamp, 1984), S. 75-86. По въпроса относно ауратичното при Бенямин, във връзка с неговата
метафизична всеобщност, вж. изричното изложение върху този кръг въпроси, което предлага
Beatrice Hanssen. Walter Benjamin’s Other History: Of Stones, Animals, Human Beings, and Angels
(Berkeley, CA: University of California Press, 1998), особено pp. 82-102.
128 Вж. Художественото произведение I; с. 338-366; но срв. Художественото произведение II, с.
127-160. Що  се  отнася  до  разликите  в  редакциите,  вж.  Miriam  B.  Hansen.  Room-for-Play:
Benjamin’s Gamble with Cinema. –  October.  No. 109 (Summer 2004),  pp.  3-45. Тук се използува
втората редакция, която наричат първотекст. Вж. Benjamin. GS.  VII (Hrsg. von Rolf Tiedemann
und Hermann Schweppenhäuser, unter Mitarbeit von Christoph Gödde, Henri Lonitz und Gary Smith.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991), S. 350-384.
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Ето как рефлексията прави осмислими условията за възможността на опита,
като  Erfahrung,  при модерността. Erfahrung (опит) припомня  Fahrt  (пътуване),
Gefahr (опасност), а също и periri („умирам“), играещо основна роля при опит
като различен от „преживяване“.129 Обаче ауратичното не само назовава упадъка.
Логосното тук проличава в осмисляне на опита откъм неговата  не-възможност.
(Което разклаща всевластието на технологията, довело почти цяла Европа тогава
до полуфашистко или цялофашистко завоюване.) Това е естетическо възприемане
сред изосновно променящо се окръжение.  Тук новите технологии възкресяват
стари възможности за възприемане или за представяне, позволяващи на хората
смислено да се изправят пред обозначимото като човешко самоотчуждаване. 

Едно обстойно разискване следва да представи значенията на ауратичното
при Бенямин, вземайки предвид текста за творението на изкуството. Друг подход
е да се мисли ауратичното из понятийни генеалогии. Тогава идеята ще се свързва
с Клагес и мистицизма. Първият подход води от космизма130 до Клагес с идеите
за образ и памет като надиндивидни цялости. Вторият припомня заעלם  (целем):
„образ“ (εἰκών), предпоставящ възприятийна среща с друга или чужда азовост,
отвеждайки до гностическото схващане за плодотворното самоотчуждаване.131

Едно изясняване на тези въпроси би прояснило залозите пред съживяването
на идеята  ауратично. Без всъщност да очертава езотерични „пътища встрани“
при Бенямин, авторът ще се опита тук да покаже, как мислителят преобразява
подобни подтици при своите начинания, свързани с един основополагащ опит
сред една култура, оказваща се същностно опосредена от технологията.132

Като неопределено понятие, „ауратично“ описва отношения, които се явяват
все в различни образи. Но измерението  индекс предвид отношението на аурата
към миналото го прави един  punctum133 върху настоящето при възприемащите.
Времевост,  при  която  (от-)миналото  разкрива  бъдещето  на  фотографираното.

129 За  Erfahrung като  опит при  Fahrt като  пътуване и Gefahr като  опасност, с  periri (умирам),
определящо опит, и за разликата от Erlebnis (изживяване),  вж. Martin Jay.  Songs of Experience
(Berkeley, CA: University of California Press, 2005), pp. 40-77 и pp. 312-359. Относно ауратичното
при Бенямин предвид опита, вж. изрично – Marleen Stoessel. Aura. Das Vergessene Menschliche:
Zu Sprache und Erfahrung bei Walter Benjamin. München: Carl Hanser, 1983.
130 Руските корени на тогавашния космизъм и обвързаността му с мистицизма (имат се предвид
ученията на Николай Фьодоров и неговите следовници, наричани „общо дело“), са тематики,
чието обсъждане би било отклоняване от разискваните тук въпроси. Вж. Лидия В. Фесенкова.
Теория эволюции и ее отражение в культуре (Москва: ИФ РАН, 2003); с. 84-96 и с. 112-119. Срв.
George Young. The Russian Cosmists. The Esoteric Futurism of  Nicolai Fedorov and His Followers
(Oxford: Oxford University Press, 2012); особено pp. 46-91, pp. 177-192, а също и pp. 219-241.
131 Вж. Peter Christian Ludz. A Forgotten Intellectual Tradition of the Alienation Concept. [1977] – In:
Alienation: Problems of Meaning,  Theory,  and Method (Edited by Richard Geyer, David Schweitzer.
London: Routledge & Kegan Paul, 1981); pp. 21-35, особено pp. 22-25.
132 Вж. за обзор на основни позиции предвид подхода към феномена ауратично при Бенямин:
Miriam B. Hansen. Benjamin’s Aura. – CI. No.34 (Winter 2008), pp. 336-375. [Hansen. Aura]
133 Самият този израз при  Барт по(дс)казва, че той варира теми  от Бенямин. Вж.  Ролан Барт.
Camera Lucida: Записка за фотографията [Излиза първо през 1980 година.] (Превод от френски
Тереза Михайлова. София: Агата-А, 2001); особено с. 33-36, а също така и с. 54-59.
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Когато възприемащите търсят в образите „околни пътища“ предвид сетнешните
да  пре-откриват бъдещето, то им разкрива нагласа към смъртта, която свързва
фотографираните с пишещите за фотографиите и със смъртността на четящите.
(Бенямин, създавайки „Малка история на фотографията“,134 възнамерява впрочем
именно да се самоубива: или иначе казано, забравеното бъдеще на самоубийците
сякаш му говори – при това, из едно замисляно негово собствено умиране.) 

Идеята за аурата припомня също така медицински теории: терминът описва
тревожността  при епилепсия и  хистерика.135 Тук  ауратично явява  демонично:
Азовост, която битува в оптическото несъзнавано. Аурата не е качество на хора
или на неща, доколкото обозначава виждане, което не се спира при зрениевото.
Фотографиите  я  правят  медиум за  погледа  на  портретираните.  Медиум обаче
бележи също и употребата на термина спрямо писмо,  говор,  език,  мисъл,  памет
като  опосредяващи  значението.  Има  също  още  нещо:  самият  термин  медиум
призовава конотации, свързани със способността за „общуване с мъртвите“.136

Но аурата  става  достъпна  единствено като  възпроизвеждана.  Причината?
При фотографираните техните погледи все пребъдват в особените разположения
на изначални отклици спрямо един такъв някой или, съответно, нечий поглед,
който поглед по необходимост пред(по)ставя взаимосъотнесените определености
своеобразие, истинскост, личностност като същностни за представяните. 

Именно по тази причина елементът „оспорване“, сроден с еднократността
(предвид движението между погледа, връщащ другия поглед в поглед на другия,
но и погледа, който не може да го направи), определя аурата на фотографиите.
Има се предвид именно тяхната способност да „гледат“ другите през времето,
връщайки при дистанцирането погледите на сетнешните възприемащи.137

Това прави от ауратичното един вид преживявано придаване на способност
за  връщане на погледа. Тук „ауратично“ бележи това, че откликът при някаква

134 Вж. Benjamin. Kleine Geschichte der Photographie. [1931] – In: Idem. GS. II; 1, S. 368-385. Срв.
Gershom Scholem. Walter Benjamin: The Story of a Friendship [1981] (Translated from the German
by Harry Zohn. New York: Schocken, 2003), особено pp. 225-237. [Scholem. Friendship] 
135 Вж. Peter M. Spangenberg. Aura. – In: Ästhetische Grundbegriffe: Historisches Wörterbuch. Bd. 1
(Hrsg. von Karlheinz Barck. Stuttgart:  J. B. Metzler,  2000),  S.  402-404. Дори и виден психиатър
като Барадюк го онагледява с фотографии. Вж. Georges Didi-Huberman.  Invention de l’hystérie:
Charcot et l’iconographie photographique de la Salpetrière (Paris: Éditions Macula, 1982), p. 97. Срв.
относно връзката травматика – фотография изричното изложение, което предлага Ulrich Baer.
Spectral Evidence: The Photography of Trauma (Cambridge, MA: The MIT Press, 2002), pp. 25-59.
136 Вж. относно тези въпроси изричното изложение, налице при  Sam Weber.  Mass Mediauras:
Form, Technics, Media (Stanford, CA: Stanford University Press, 1996), особено pp. 76-106. 
137 Вж.  върху  тези  въпроси изричното  изложение:  Валерий  В.  Савчук.  Аура  в  контексте
онтологии  фотографии.  [2009]  –  В:  Художественная  аура: истоки, восприятие,  мифология
(Редакция Олега А. Кривцуна. Москва: Индрик, 2011), с. 518-545. По въпроса за фотографията
като осмислима откъм разграничението между  виждане  и гледане,  вж. едно успяло да стане
почти класическо изследване:  Georges Didi-Huberman.  Ce que nous voyons, ce qui nous regarde.
Paris: Les Éditions de Minuit, 1992. [За тази книга впрочем би могло да се посочи същевременно
добро издание на кирилица: Жорж Диди-Юберман. То, что мы смотрим, то, что смотрит на нас.
(Перевод с французского Андрея В. Шестакова.) Санкт-Петербург: „Наука“, 2001.]
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човешка общност се пренася върху отношенията на неодушевеното с човеците.
Онези, които са гледани, гледат онези, които ги гледат, а преживяващите аурата
откъм гледаното  му  придават  мистичната  способност  да  отвръща на  погледа.
Гледаното се ауратизира: моженето за връщане на погледа битува в гледаното.
Именно затова,  Бенямин приема ранната фотография за  исторически вододел.
„При беглия израз на едно човешко лице от ранните фотографии за последен път
ни дава знак аурата.“138 След това вече той включва в идеята за упадък на аурата
също и ранната фотография. „Което ще да е било приемано като не-човешкото
(...), е било вглеждането (дългото) в апарата, понеже той поема образа на човека,
без да му върне неговия поглед.“139 По такъв начин, безразличието към погледа
коренно променя зрениевите взаимоотношения. Очите, които не връщат погледа,
стават при Бодлер демоничен образ, който изразява разпадането на ауратичното
откъм неговото катастрофично разрушаване чрез сътресното изживяване.140

Тук същностното за времевостта при ауратичното като изместващо субекта
отличава техниката и медийното. Бенямин открива осмисляне на техномедиите
като пренасящи ауратичното – имайки предвид също и подхода спрямо Бодлер,
разпознаван като поетът на аурата – при Леон Доде, издал (през 1928 година)
едно обемисто съчинение под названието Mélancholia.141 Идеята му за техниката,
съответно за  медийното,  като способни да пренасят свръхестествени явления,
остава обсебваща при окултизма: говори се направо за снимки на духове. 

Бенямин диалектизира това състояние и представя чрез него възможността
за разделителното времесъзнаване. „Тази жертва  [Opfer] на най-дълбокия ни Аз
при потреса става онова, на което нашето спомняне  [Erinnerung] дължи своите
най-неразрушими образи.“142 Такъв потрес стои далеч от защитното вцепеняване
при сетивното възприемане.143 Но изразът потрес, който използува философът, се
различава също и от  сцениране:  това е така,  именно защото той има предвид
противопоставянето при Аз-а спрямо отчуждените образи на себе си самия.

Развивайки  тази  идея  в  „Малка  реч  върху  Пруст“,  Бенямин разпростира
техника и  медийно отвъд  ранната  фотография.  Относно  mémoire  involontaire:
нейните образи изникват без призоваване, и ги няма преди тяхното припомняне.
Така е при образи, в които (добър пример е сънят) хората виждат себе си самите.

138 Benjamin.  GS. VII; 1, S. 360 [или  Idem. GS.  I; 1, S. 445  и  S. 485]. Но срв. и на български:
Художественото произведение I, стр. 348; Художественото произведение II, стр. 139.
139 Über einige Motive bei Baudelaire, XI. [1939] – In: Benjamin. GS.I; 2, S. 646. [Benjamin. Motive].
Срв.  същевременно обаче предвид меродавен източник за  предаване на български изданието:
Валтер  Бенямин.  За  някои  мотиви  при  Бодлер.  [Превод  от  немски  Елена  Киркова.]  –  В:
Бенямин. Художествена мисъл, стр. 485. [Бенямин. Мотиви.]
140 Вж. Benjamin. Motive, XII – S. 653. Срв. Бенямин. Мотиви, стр. 491.
141 Вж. върху този кръг въпроси, на чието обстойно разискване не само българските изследвачи
все още остават длъжници, сбитото изложение, което предлага Agamben. Stanzas, pp. 44-45. 
142 Walter Benjamin. Berliner Chronik. [1927 – 1934] – In: Benjamin. GS. VI, S. 516.
143 Вж. изричното изложение Susan Buck-Morss.  Aesthetics and Anaesthetics:  Walter  Benjamin’s
Artwork Essay Reconsidered. – October. No. 62 (Autumn 1992); pp. 3-41, особено pp. 17-26. 
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Стоят пред себе си в първоминало, не пред будния си поглед; из тъмата на мига,
тези образи белязват обаче всичко онова, което хората някога ще видят. Оттук,
същностните им моменти са  съпроводени от  малък техен фотографски образ,
както наричаното целия живот, който преминава[л] пред умиращи и изправени
пред пределни опасности, се състояло все от такива образи.144 Като полага значи
срещи с друг  аз,  тази идея определя времевостта на ауратичното преживяване
като ефимерна памет. Бенямин не онагледява тази памет чрез мирисно и вкусово
(които са значими за Пруст), той я представя из визуалното. За него всъщност,
образите  от  едно  пред-историйно  минало  се  явяват  при  гранични  ситуации,
създавайки притчофилма, минаващ в такива мигове през умовете на хората.  

Обаче  mémoire  involontaire  е натоварена също  с времевостта на връзката
между фотографското и кинематографа. Тук няма все пак никаква телеология:
фотографията  не  полага  филма,  който  да  я  преодолява.  (Комиксът  всъщност
припомня диалектиката рамка – образ като създаване на илюзията за движение.)
Което явява забравеното бъдеще на киното;  несводим до неподвижни образи,
филмът по необходимост става несводим също и до някакъв времеобраз.  

Тук оптическото несъзнавано отчуждава от философите опита за бъдещето,
пребъдващо в настоящето като случайност, чието осъществяване ще го промени.
Ако  бъдещето  става  чужденец,  оставил,  забравил,  завещал думи  и/или  дела,
свързани с  ние, които да ги пазят, то не е открито за промени. Мисълта за него
успоредява онзи потрес, чрез който миговете битуват като сякаш вече изживени.
Свързването на бъдещно и помнене в можене да помниш/да мислиш друг живот
става,  следователно,  ключово  предвид  налаганата  идея  за  упадък  на  аурата:
откъм преживяването на модерността. Такова преживяване обаче става възможно
сред криза, чийто залог представлява ценностното оцеляване на човешкото. 

Предвид обхвата на ауратичното у Бенямин, определението в съчинението
за творението на изкуството във времената на техническата му възпроизводимост
остава ограничително. При традиционни произведения, то полага изтляващото
чрез  самата  възпроизводимост:  единичност,  авторитетност,  същинскост.
Бенямин първо смята, че аурата отличава всички биващи – правейки ауратичното
ключово в опита за модерното всекидневие. След това обаче той вече го свързва
преди всичко с мястото на творбата предвид светския култ към красотата. 

„Малка история...“ все пак подкопава стесненото разбиране за ауратично.
Откъм промените в изкуството, Бенямин си поставя въпроса „Какво е аурата?“,
отговаряйки чрез  образ  от нагласата към природата.  Когато човек проследява
планинска верига на хоризонта, вдишва аурата.145 Но че това прави разбираеми

144 Вж. Walter Benjamin. Zum Bilde Prousts. [1929/1930] – In: Benjamin. GS. II; 1, S. 310-324. Срв.
също Idem. Aus einer kleinen Rede über Proust. [1932] – In: Benjamin. GS. II; 3, S. 1064-1065.
145 Вж. Benjamin. GS. VII; 1, S. 355. Срв.: Художественото произведение I, стр. 344; също така
обаче, не без известни стилови разлики: Художественото произведение II, стр. 133.
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обществените  основания  за  упадък  на  аурата,146 представлява  мисловен  жест,
който има за цел да бъде запазено езотеричното при понятието ауратично.

„Срещане с  природа“  става  съзвучно с  широкия смисъл на  ауратичното.
Самото природно може да отвръща на погледи. Според етимологията на „аура“
(имайки предвид дъх, дихание, лъх – порив на вятър, атмосфера, етерна цялост),
гледащите не само съзират ауратичното, но също го вдишват. Аурата всъщност
обхваща-свързва азовост и светово, внушава възприемане из въплътеността. 

Оттук, едно припомняне на религиозните значения в  дихание,  дъх,  дишане
прави  очевидно,  че  при  такова  възприемане  възприеманите  биват  признавани
като нетъждествени с възприемащите. Ето защо всъщност, ауратичните качества
винаги се явяват на възприемащите, и никога не за тях. Затова сцената припомня
романтизма с  неговото понятие  възвишено.  Когато разисква  аурата  чрез  есето
„Върху някои мотиви при Бодлер“ (1939) обаче,  Бенямин изтъква: даряването
природата със способност да отвръща на погледи е първоизвор на поетическото:
„Където човекът, животното, неодушевеното, дарено с тази способност от поета,
вдига поглед, той го увлича към далечното; погледът на така събудената природа
бленува и привлича поезиращите към своите блянове.“ Отгласът от романтизма
същевременно се допълва обаче чрез значима препратка към един съвременник.
„Също и  думите  могат  да  имат  аура.  Ето  как  впрочем я  описва  Карл  Краус:
‘Колкото по-отблизо погледнеш една дума, толкова по-надалеч [ще те] погледне
тя в отговор.’“147 Това припомняне препраща към писмото, а есето за творението
на изкуството постоянно негласно  пред[по]ставя  именно интелектуалния τόπος
„ауратичност“ като белязващ поезията изобщо – имайки по такъв начин предвид
преди всичко онази нейна привилегирована част, каквато остава лириката.148

Мисълта за лириката при ауратичното бележи опита изкуството да се опише
откъм въздействието  върху  възприемащите  –  чрез  феноменната  отдалеченост.
Мотивът личи особено при Рийгл,  когото Бенямин препрочита.149 Той прилага
спрямо авангарда  неговото  разделение  на  отдръпнатост  и  приближеност:
предвид дистанцията, основополагаща ауратичните артистични присъствия.150

При това, идеята за дистанцията като обуславяща самостойното изкуство
препраща „ауратично“ в Беняминовото студиоесе за творението на изкуството
към естетическите привидности и към взаимоотношението  красиво – истинно.
„Цялото изкуство поражда дистанция от непосредността на нещата; изкуството

146 Вж. Ibid. Художественото произведение I, 344; Художественото произведение II, 133.
147  Benjamin. Motive, S. 647. Срв. Бенямин. Мотиви, стр. 486. 
148 За взаимоотношенията на ауратично и лирическо вж. Robert Kaufman. Aura, Still.  – October.
No. 99 (Winter 2002); pp. 45-80: особено pp. 47-49, pp. 52-55, pp. 61-64 и pp. 70-73.
149 Вж. относно тези въпроси Alois Riegl. Die Stimmung als Inhalt der modernen Kunst. [1899] – In:
Idem. Gesammelte Aufsätze (Augsburg: Filser, 1929), S. 28-39. Срв. също така обаче трактовката,
налице в съчинението  Michael  Jennings.  Walter  Benjamin and the Theory of  Art  History.  –  In:
Walter Benjamin (Hrsg. von Uwe Steiner. Bern: Peter Lang, 1992), pp. 77-102. [Jennings. Benjamin]
150 Друг  източник  за  такова  разбиране  е  „Абстракция  и  вчувствуване“  [1908]  от  Ворингер,
съответствие спрямо който е кубизмът след Сезан. Вж. Jennings. Benjamin; p. 83, pp. 89-100.
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допуска конкретността на подтиците да се оттегли и [да] разпростира покривало
между нас и тях: като синевата, която обгръща отдалечените планини.“151

„Синеещи далнини“ съкращава романтизма, а „було“  и „обвивка“ белязват
класическото понятие красота като „красиво подобие“.152 При това, те разкриват
връзката същност – явление. „Нито булото, нито забуленият предмет е красотата;
тя е предметът в своето було.“153 Булото прави красотата символна цялостност,
толкова близка, колкото и онова, което предизвиква нейното въздействие.154

Като свързва ауратично с красиво явяване, Бенямин показва, че съвремието
бележи упадък на аурата,  спадаща към миналото; апоретиката на прекрасното
разкрива чрез „красиво явяване“ предмета не като неналичен, но като отсъствен.
Възхитата сбира ведно билóто предмет на възхита при предишните поколения.
„Красивото е, по своето исторически налично битие, призив да се присъединим
към онези,  които преди са  му се  възхищавали.“155 Ето защо,  красиво явяване
поддържа разпада на ауратичното. Всяко едно „анахронично“ ауратично изкуство
става значимо за представяне на противоположно възприемане чрез измествания:
повторяемо vs. еднократно, близост vs. далечно, въвлеченост vs. съзерцаване.

Самите измествания, които правят възможно да бъде очертано ауратичното,
стават осмислими като белези за модерността. Но дотолкова, когато ауратичното
се свързва с  красиво подобие, това ограничава понятието. Негова жертва става
демоничното при себеразпознаването като себеотчуждаване. Което засяга също
двоицата  отстоене  –  близкост.  Спрямо  ауратичното,  близостно и  далечина
съставляват следователно понятия, (пред-)определящи антитетични нагласи. 

Като  свързва  ауратичното  с  „красиво  явяване“,  съчинението  на  Бенямин
относно творението на изкуството при неговата техническа възпроизводимост
призовава аурата да се заличи. Но съзира в киното, извършващо заличаването,
оскъдност откъм преживяване – без сякаш да разпознава, че то го преобразява.
Самата възможност за  преосмисляне на отношенията  близостно – далечност,
следователно, се жертвува предвид свързаност с телесното и с образното.156

151 Georg Simmel.  Philosophie des Geldes. [1900]  2. Auflage [1907],  S. 473. Goethe.  [1912]  –  In:
Simmel. GA. Bd. 15 (Hrsg. von Otthein Rammstedt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989), S. 74-76.
152 Дали е само съвпадение, че Fernblick ins Blau („гледане надалеч в синевата“) става епиграма
към Еднопосочна улица – първата модернистка книга, която (през 1928) създава Бенямин? Вж.
като красноречиво свидетелство Benjamin. GS. IV; 1 (Hrsg. von Tillman Rexroth), S. 120 и S. 123.
153 Walter Benjamin. Goethes Wahlverwandtschaften. [1922] – In: Benjamin. GS. I; 1, S. 195. Но срв.
същевременно обаче предаване на български: Бенямин.  Гьотевият роман „Родства по избор“.
(Превод от немски Бистра Рачева.) – В: Художествена мисъл, стр. 103. 
154 Вж.  Walter Benjamin.  Lehre vom Ähnlichen.  [1933]  – In: Benjamin.  GS. II; 1, S. 204-210.  Срв.
обаче: Валтер Бенямин.  Учение за подобното.  (Превод от немски Кольо Коев.) – В: Бенямин.
Кайрос.  Съчинения  по  философия (Съставителство  и  послеслов  Ралф  Конерсман.  Преводи:
Кольо  Коев,  Анастасия  Рашева,  Мария  Добревска,  Светла  Маринова,  Теодора  Карамелска,
Димитър Зашев. София: ИК „Критика и хуманизъм“, 2014), с. 221-227. [Бенямин. Кайрос]
155 Motive, S. 639 [изразът е курсивиран от Бенямин – А. Л.]. Срв. също Мотиви, стр. 479.  
156 Вж. по въпроса Josef Fürnkäs. Aura. [1998] – In: Benjamins Begriffe. Bd. 1 (Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 2000. Hrsg. von Michael Opitz und Erdmut Wizisla), S. 127 и S. 141-142. [Fürnkäs. Aura]
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Не бива същевременно да се забравя обаче дълбоката криза от онова време,
както и причастността на интелектуалците към нея. Вярно, при предизвестения
упадък на аурата културните привилегии, които изродената буржоазия обсебва,
пребъдват до неопределеност. Бенямин  взема на мушка условията за създаване
на  творби,  които  „узурпират“  ауратичните  въздействия.  Неговите  трактовки
свързват  зрелищните  забавления,  пораждането  на  атмосфера  с  фотографии,
увековечаващи старата градскост, и образното пре-създаване на личността. 

Сега подражаването на ауратичното се възкресява чрез масовата политика:
демократична, авторитарна, тоталитарна, популистична. Подобава да се обрисува
всъщност тъкмо онова, което е обозначимо като катастрофата съвременност:
дотолкова значи, доколкото съвремието на Бенямин (прочее също така нашето)
може да бъде осмислено като обвързано с определено злокачествено израждане
при основополагащите взаимоотношения изкуство – техника – масовост. 

C. Истинно и сякашно
Бенямин „разграничава“ истинното ауратично, което преживявало упадък,

от сякашното ауратично, осуетяващо свързването на изкуство, техника, масовост.
Смятат сякашното ауратично за предмет на призива към разрушаване. Но той
засяга също така и истинното ауратично. Тук студиоесето за възпроизводимостта
поставя експеримент, съпоставим с подхода в „Опит и нищета“. Залозите обаче
невъобразимо се покачват: следвайки сумрака, който се спуска върху обществата.
Истинното ауратично, изоставяно пред сякашното, е издание „джобен формат“:
неговата  времевост  се  съкращава  до „ореол“  –  както  при Бодлеровата  поема,
чийто герой (поетът) смята за същинско свое благо неговото загубване.157 

Опитът студиоесето за творението на изкуството във времето на неговата
техническа възпроизводимост да отстрани ауратичното става, собствено, усилие
по негова защита, като утвърждава самото ауратично, правейки го наложително:
заради нуждата от такова преосмислящо понятизиране, което да бъде насочено
към взаимоотношенията между преживяване и преживявано при модерността.  

Защо „аура“ не става неутрално понятие? Защото аура и ауратичен (а, о, и)
шествуват от края на XIX век в окултистки, спиритистки, парапсихични кръгове.
Бенямин, презирайки тези „духовни течения“, сравнява възхода им с рекламата.
За него, стоковостта по необходимост все свежда духа до себе си. „Нищо чудно:
за меркантилната Америка първата стъпка към величието (...) се оказва правена,
като радиата [медиите – А. Л.] час по час са давани под наем на големи фирми
или концерни [понастоящем, медиите са собственост на корпорациите – А. Л.],
които ... продуцират големи виртуози и обичани хумористи – за по-голяма слава
на своите фабрикации.  [Това цитира йезуитския девиз  Ad majorem Dei gloriam,

157 Вж. Irwing Wohlfarth. Perte ďAuréole: The Emergence of the Dandy. – Modern Language Notes.
[MLN] Vol. 85; No. 4 (May 1970), pp. 529-571. За алегореза: Сергей Л. Фокин. Бодлер и Прудон,
или Почему надо бить бедных. – Вопросы литературы. 2011; № 2 (март – апрель), с. 230-272.
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„За по-голямата слава на Бога“. – А. Л.] Но в Европа стоковото производство (...)
[още] поставя в своя служба общото образование – за да вкорени продукцията си
в духовния живот на своята клиентела. Което показва взаимодействието между
рекламотехника  и  тайнопознаване.“  Докато  едната  прави  от  стоката  загадка,
другото предлага една загадка стоково.158 Затова Бенямин избягва израза „аура“;
предвид на съвремието обаче, той го преоценява – откъм своите задачи.159

За него „аура“ се оказва ... екзотерично понятие на модерното всекидневие.
„Да се показват нещата откъм аурата на тяхната актуалност е ... по-плодоносно,
макар и непряко, отколкото да се перчиш с идеите на народното образование,
твърде дребнобуржоазни в крайна сметка.“160 Ето защо, една осветскостена аура
олицетворява  понятието  профанно  озарение.161 Как  изглежда  това  движение?
„Проникваме тайната,  доколкото я преоткриваме във всекидневното чрез една
диалектична оптика, която  [ще]  разпознава всекидневното като непроницаемо,
непроницаемото – като всекидневно.“162 Става дума именно за общната същност,
преобразима чрез  връзката  технологично  –  потребленско и  дори преобразена
предвид биващи, които „вече не са на мода“: спомени, детство, блянове.163

Аурата  като  орнамент сродява  така  ауратично  с  миметично  в  подобия,
белязващи живота.164 При първообраза на разчитане, т. е. четенето по звездите,
подобията се орнаментират. Ето как: „Не са ли звездите с техния поглед отдалеч
първофеномен на аурата?“165 Неговата идея за аура има мистически основания.
Именно, юдейският мистицизъм, отрано приковавал мисловния му интерес.

Тук почти се подминава такъв важен момент от потеклото на темата  аура
при Бенямин като интереса му към мюнхенския космизъм.166 Особена значимост
придобива за него фигурата на Лудвиг Клагес – твърде влиятелен по онова време
околофилософски автор, интелектуален говорител на космизма.167 Нещо повече,
158 Вж.  Walter Benjamin.  Erleuchtung durch Dunckelmänner. [Датира от 1932 година.]  – In: Idem.
GS. III, 1 (Hrsg. von Hella Tiedemann-Bartels), S. 359-360. 
159 Вж. Fürnkäs. Aura, S. 105-106.
160 Walter Benjamin. Nichts gegen die Illustrierte. [От 1925 година.] – In: Idem. GS. IV; 1, S. 449.
161 Вж. тук  Benjamin. Der Surrealismus. Die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz.
[1925]  –  In: Idem.  GS.  II;  1,  S.  295-310:  S.  297-298.  [Benjamin.  Der Surrealismus]  Срв.  обаче
изричното изложение при  Margaret Cohen. Profane Illumination (Berkeley and Los Angeles, CA:
University of California Press, 1993), особено pp. 77-119 и pp. 217-259. 
162 Benjamin. Der Surrealismus, S. 307.
163 Вж.  Walter  Benjamin.  Das Passagen-Werk.  N.  Erkenntnistheoretisches,  Theorie  des Fortschritts
[1935 – 1937] – In: Benjamin. GS. V, Teil 1 (Hrsg. von Rolf Tiedemann); N 2 a, 1: S. 570-611, S. 576.
Срв. Валтер Бенямин. Парижките пасажи.  N. Към теория на познанието, теория за прогреса.
(Превод от немски Кольо Коев.) – В: Бенямин. Кайрос; с. 342-403, на с. 350-351.
164 Вж. за това изрично  Benjamin.  Lehre vom Ähnlichen,  S. 205-206. Срв. същевременно обаче
предаване на български – Бенямин. Учение за подобното, с. 222-223.
165 Вж. Benjamin-Archiv. MS 931. – In: Benjamin. GS.II;3, S. 958.
166 Вж. по въпроса  Richard Faber.  Männerrunde mit Gräfin: Die  ʻKosmikerʼ.  Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1994. Но срв. същевременно обаче също Irene Gammel. Baroness Elsa: Gender, Dada,
and Everyday Modernity – A Cultural Biography.  Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.
Относно връзката на Бенямин с космизма, вж. изрично Hansen. Aura, pp. 360-369.
167 Вж. източника: Ludwig Klages. Vom kosmogonischen Eros. München: Georg Müller, 1922. 
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Бенямин убедено ще настоява: именно Клагес издига езотеричните теоретизации
до такова интелектуално равнище, където те с право биха могли да претендират,
че притежават едно определено свое собствено място във философията.168

Клагес пророкува за упадъка, свързан с  напредъка на науката и техниката,
следващи идеите за  прогрес  и за  печалба. Срещу механичната  цивилизация той
противопоставя митичното единство тяло – душа, възкресимо чрез сънуването,
съответно чрез  екстазното,  предлагайки тематика,  из  която Бенямин определя
своя подход спрямо модерността. Той всъщност открива при Клагес една теория
за опита, която модернистки преобръща. Водещо за Клагес е понятието  образ,
чиято значимост той изтъква чрез „първообраз“, схванат като архаичен праобраз,
явяващ действителността  на  образното.  Аурата  става  покров  на  първообраза:
другояче казано, демонична образност, която прави от биващите видения.169

Бенямин отначало осмисля начина телесно и образно да се превъплъщават
в медиите откъм съчинението на Клагес „За съновното съзнание“: по изданието
от 1919 г.,  съдържащо главата „Будното съзнание при сънуването“.170 Но така,
ударението,  поставено  от  Клагес  върху  явлениево-сетивното  при  сънуването,
прави напълно възможно неговите полумистически „рефлексии-или-прозрения“
всъщност да станат вътрешно съзвучни с онзи интерес, който Бенямин проявява
към различните ексцентрични състояния, белязващи живота на съзнанието.  

Клагес отрича техниката, но излага същевременно една предрешена теория
на  киното.171 Защото,  ако  съновно се  замени  с  филмово,  би  възникнал  текст,
ключов  за  киното.172 Идеите  му  навлизат  в  кинотеорията  чрез  Дзига  Вертов,
както и Сергей Айзенщайн, за които те потвърждават мисълта на Уилям Джеймс:
телесното  явява  афектното.173 Клагес  всъщност  следва  античното  разбиране
относно съновната  образност:  сънищата  явяват φάντασμα.174 Дотолкова  обаче,
съновното препредава впечатления,  които биват възприети като действителни:
отстояние, ефимерност, преходност.175 По такъв начин всъщност, едно сънуване

168 Вж. по тези въпроси Michael Pauen. Eros der Ferne: Walter Benjamin und Ludwig Klages. – In:
Global Benjamin. Bd. 1 (Hrsg. von Klaus Garber und Lüdger Rehm. München: Wilhelm Fink, 1999),
S. 693-716: S. 706-711. 
169 Вж. като свидетелства:  Ludwig  Klages.  Der Geist als Widersacher der Seele. Bd. III; 1[1932]
(Bonn:  Bouvier  Verlag,  1981),  S.  1103.  Срв.  Idem. Vom Wesen des  Bewusstseins.  –  In: Klages.
Sämtliche Werke.  [SW] Bd. 3: Philosophische Schriften (Hrsg. von Ernst Frauchiger.  Bonn: Bouvier
Verlag, 1974), S. 293-294; или резюмативно: Vom kosmogonischen Eros. – Ibidem, S. 422-423.
170 Вж. Ludwig Klages. Von Traumbewußtsein. – In: Idem. SW. Bd. 3, S. 155-238. [VTb]
171 Вж. Ludwig Klages. Mensch und Erde. – In: Idem. SW. Bd. 3, S. 623. 
172 Вж. Hugo Münsterberg. The Photoplay (New York: Appleton & Co., 1916); pp. 43-70, pp. 92-110,
pp. 191-213. За Делюк, Епщайн, Дюлак вж. French Film Theory and Criticism. Vols. 1-2. Edited by
Richard Abel.  Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988. Също така обаче и шедьовърът
Зигфрид Кракауер. От Калигари към Хитлер: Психологическа история на немското кино. [1947]
Превод от немски Гергана Фъркова, Александър Донев. София: Наука и изкуство, 1991.
173 Навярно имат предвид съчинението Ludwig Klages. Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft:
Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck. Leipzig: Barth, 1923. 
174 Вж. VTb, S. 170-172. 
175 Вж.VTb, S. 164. 

53



не само че предизвиква определен вид действено свързване с подвижни образи,
но също заличава изосновно дуалистичното разграничение азовост – светово.

Защото при съновното няма нито азовост, нито светово.176 Което означава:
при него лишаването на Аз-а от основи обезпредметява време, движение, място.
Именно поради това обстоятелство следователно, може да се каже, че съновното
става такова телесно преживяване, което постоянно прави живота на сънуващите
тъкмо такъв, че да изглежда безпроблемно преносим в мястото на явяване.177

[Бенямин развива в книгата „Еднопосочна улица“ [1928] вариации по теми,
свързани с този подход, но без да сочи негови представители.178 Какво търси той
при мистицизма, което да не би могъл да извлече и/или да не успява да извлече
(навярно не до онази степен, каквато очаква, че ще постигне) от Бергсон и Зимел:
либералните застъпници на Lebensphilosophie? Двамата тези мислители показват
много  повече  отзивчивост  от  мистицизма  към  промените  във  възприемането,
призоваващи техниките на образното. Което обяснява впрочем и силния подтик,
каквъвто става за теориите за медиите Бергсоновата мисъл. Макар че прочита
Matière et mémoire още докато следва,  Бенямин не разисква нейните проблеми
допреди „Върху някои мотиви при Бодлер“.179 Обаче същинското „преоткриване“
на Бергсон както за съвременното теоретизиране върху киното, така и предвид
едно  коренно  обновено  подхождане  спрямо  масмедийните  феномени  изобщо,
представлява заслуга основно на покойния френски философ Жил Дельоз.180] 

Но ако телата бележат бъдене образи, визията стои пред краен солипсизъм.
Бергсон различава условията на човешкото „бъдене в тялото“ от всеобщността,
присъща за независимите индивидни бивания. Той обособява налична образност
от митични праобрази.  Почти по Хераклит:  будните обитават  един общ свят,
докато спящите живеят в отделни свои светове.181 Когато припомня тази  фраза,
Бенямин по същество осъвременява традицията.  Тъй като киното не поражда
един съновен свят; тъкмо напротив: то създава образи на общностни блянове. 

Оттук не следва, че Бенямин прочита Бергсон  предвид теория на киното.
Неговото усвояване на френския мислител отива отвъд идеята за ауратичното;
защото  филмът  се  (само-)разкрива  тук  като  основният  по  значимост  предмет
предвид учението за възприемането, което елините биха нарекли естетика.182

Което вече преосмисля техниката из близостта и из образното като ключови
за  общностното  живеене.  Киното,  съединяващо техническото  с  колективното,

176 Вж. VTb, S. 170.
177 Вж. VTb, S. 189. 
178 Вж. Benjamin. GS. IV; 1, S. 91-93. 
179 Вж. Benjamin. Motive, S. 608-610 и S. 637-638. Срв. Бенямин. Мотиви, с. 452-453 и с. 477-479.
180 Вж. изричното изложение Paul  Douglass.  Deleuze’s Bergson.  –  In:  The Crisis  in Modernism
(Edited by Frederick Burwick. Cambridge: Cambridge University Press, 1992), pp. 368-388.  
181 Вж. Herakleitos.  Περι φυσεως.  Fragment B 89.  –  In: Vorsokratiker – Diels. Bd. I  (1906), S. 75.
Срв. Досократики – Маковельский. Часть I (1914): Доэлеатовский период [1999], стр. 304.
182 Вж.  Walter  Benjamin.  Das  Kunstwerk,  XVIII.  [2. Fassung,  1936.]  –  In: GS.  VII;  1,  S.  381.
Художественото произведение I и Художественото произведение II не предават тези мисли.
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прави  щетите  от  техниката  спрямо  телесността  и  сетивността  да  изглеждат
именно дотолкова изцелими, доколкото усилията по удържане на преживяването
наистина могат да бъдат мислени като действено преобразими в игровост.

Образът има и було, чието отмахване го лишава от същност.183 Освен това,
Бенямин превръща близкостта във водещо начало при модерното преживяване,
обаче запазва мистичното, което въплъщава отстоянието. Като доразвива значи
мисълта на Бергсон, че възприемането не е само „субективна способност“, той,
историзирайки  последното  откъм  мисълта  относно  преобразената  модерност,
противопоставя  близкост  и далечина  във възприятийното –  за  да  преосмисли
самия онзи начин, по който телесното „пронизва“ образното при модерността.

Особено значима е  идеята за  противоположност между двете измерения,
определяща  и  при  романтиката.  Бенямин  има  предвид  с  това  психофизиката,
която настоява,  че органично свързвала телесност, еротика, съновност из една
основаваща се върху идеята за възприемане естетика, коренно противоположна
спрямо  модерната  епистемология. Именно  поради  тази  причина  всъщност,
схващането за  близкост и  далечина предвид на свързаните противоположности
става водещо. Това разделение се отнася до място и време: времевото съединява
мига в образа с миналото на космично естество, а също с миналите поколения,
нечии детство и младост. Или иначе казано: ако далечината е сродена с образно,
то тогава близкостта говори за  нещност. Оттук, те стават форми, а не явления,
отнапред свързани с някакви измерими отстояния между азовост и светово. 

Така се стига вече до движението към мистицизма и теологията на юдаизма.
През 1926 г. Бенямин споделя в писмо до Шолем мислите, на които го навежда
наскоро излязла книга за Бахофен.184 Шолем приема ауратичното за принадлежно
към юдаизма, и оспорва употребата на понятието  аура при Бенямин.185 Онези,
които  съзерцават  далечни  планини,  напомнят  мечтатели;  търсещите  познания
трактуват далечното из неговата близкост,  докато погледите на съзерцаващите
близки биващи са пленени от техните образи. Тук видът съзерцаване определя,
дали едно Х се приема откъм близкост или откъм далечина. Защото кои са онези,
които биха могли да объркат далечина и образно с близкост и нещност?

„Враг“ за Шолем съставлява марксизмът при Бенямин. Както същевременно
ясно показва Агамбен обаче, при Бенямин се тръгва от кабалисткото целем (עלם),
или „образ“.186 Шолем настоява: образ полага израз, а изразяването е основание

183 Вж. Klages. Warum bringt es Verderben, den Schleier des Isisbildes zu heben? – Eros, S. 474-482.
Срв.  на  кирилица:  Людвиг Клагес.  Почему,  поднимая  покрывало Изиды,  находят  погибель?
(Перевод с немецкого Сергея А. Жигалкина.) – URL: http://nationalism.org/vvv/library/klages.htm.
184 Вж. като свидетелство: Gershom Scholem. Walter Benjamin. [1965] Translated from the German
by Lux Furtmüller. – In: Yearbook of the Leo Baeck Institute. No.10 (1968), pp. 117-136. Става дума
за  Carl  A.  Bernoulli.  Johann  J.  Bachofen  und  das  Natursymbol.  Ein  Würdigungsversuch.  Basel:
Schwabe & Co., 1924; първо Бенямин я рецензира (вж. GS. III, 1: S. 43-45), а после я преодолява
чрез един неиздаден ръкопис (разбира се, на френски!) за Бахофен (вж. GS. II, 1: S. 219-233).
185 Вж. Scholem. Friendship, p. 207.  
186 Вж.  Giorgio Agamben. Walter Benjamin and the Demonic.  [1982] – In: Agamben.  Potentialities,
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за обособяване – principium individuationis, начин индивидите да бъдат те самите;
това е по своята същност идея от неоплатонизма, която има участта да се окаже
твърде близка до монотеистичния мистицизъм.187 Което обстоятелство очертава
двата определящи момента предвид мислимостта на ауратичното при Бенямин.
Първият момент е образът като личен демон, който определя битието човешко
далеч не откъм личността, а откъм „другата азовост“. (Което разбиране у Шолем
ясно свидетелствува, че той подхожда спрямо ангела при Бенямин като обвързан
със сатанинското.188 Но въпреки това, Агамбен оспорва тълкуването на Шолем,
според когото сатанинското било определяло ангела у Бенямин. Той разсъждава
откъм теорията  относно щастието.189)  Вторият  момент  е  мисълта  за  същност,
едва чрез своята среща с която индивидите тепърва ще срещнат и себе си самите;
Шолем дава и формула: „Пълната тайна на пророчеството става за пророка това,
че той, вече изоставил своя  Аз, изведнъж съзира формата на неговата личност,
която стои пред него, като [същевременно] тази форма му разказва бъдещето.“190

Днес  е  странно,  че  теологични  умозрения  за  участта човешка белязват
мислите  относно иманентна общностно възприемана  техномедия като киното.
Бенямин обаче не обособява вселенското от историйното,  той проблематизира
техните взаимопресичания.191 Мислителят възражда и идеята самоотчуждаване,
защото сляпото приемане на техниката притъпява способността за преживяване,
дори направо почти напълно заглушава самото чувство за самосъхранение.192

Обаче „самоотчуждаване“ припомня изгнанието като неотчуждаемата участ
на човешкото (ни) съществуване.193 Но то е далеч от критиките на модерността,
защото  не  предпоставя  неотчуждена  азовост.  Нейното самоотчуждаване  явява
участта „изгнаничество“ – предвид едно себеосмисляне  на-или-из модерността,
както също и предвид преживяването на всекидневието извъннарцистично.194

pp. 138-159. Обаче понятието ,от Библията представя (целем – образ, а също така и сянка)  עלם
същевременно, дори деяние като сътворяването на човека по образ Божий. Вж. Битие 1:26.
187 Вж.  Gershom  Scholem.  On  the  Mystical  Shape  of  the  Godhead.  [1962] (Translated  from the
German by Joachim Neugroschel. New York: Schocken, 1991), pp. 251-255. [Scholem. Shape]
188 Вж.  например  изричното  изложение:  Gershom Scholem.  Walter  Benjamin  und  sein Engel
[Датира от 1972 година.] (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983), S. 35-72. 
189 Вж. Agamben. Potentialities,pp. 139-145.  
190 Scholem. Shape, p. 253. Срв. също така обаче Idem. Eine kabbalistische Erklärung der Prophetie
als Selbstbegegnung.  –  In:  Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums.  Heft  74
(1930), S. 285-291. Именно по онова време впрочем самият Бенямин започва да (пре-)осмисля,
първоначално със съчинението „Малка история на фотографията“, измерението ауратично.
191 Вж. Валтер Бенямин. Върху понятието за история, XVIII. – В: Художествена мисъл, стр. 532. 
192 Вж. Das Kunstwerk 1, 18. – In: GS. I, 2: S. 464-466. И Das Kunstwerk 2, XVIII. – In: GS. VII, 1: S.
380-381.  Или  Das Kunstwerk 3,  XV.  –  In: GS.  I,  2:  S.  503-505. Срв.  преводите на български:
Художественото произведение I, с. 362-364 и Художественото произведение II, с. 156-158. 
193 Вж. за това Gershom Scholem. Jewish Messianism and the Idea of Progress. [1958] – In: Scholem.
The Messianic Idea in Judaism [1971] (2nd Edition. Translated from the German and from the Hebrew
by Michael Meyer, Hillel Halkin and Moses Hadas. New York: Schocken, 1995); pp. 37-48.
194 Вж. по този въпрос Anson Rabinbach. Introduction. – In: Walter Benjamin and Gershom Scholem.
The Correspondence, 1932 – 1940 [Излиза първо през 1978 година.] (Translated from the German
by Gary Smith and Andre Lefevere. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992), p. XXXII.
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Още нещо: тази двоякост прави ключово при цялата късномодерна култура
онова  безусловно  масовидно  „артистично  присъствие“,  каквото  става  киното.
Това е така, защото библейските „екзистенциали“ прокуденост и отритнатост
призовават такива условия, при които събитията се оказват Янусовски двулики
съчетания на допотопност и злободневие. Киното затова става толкова значимо,
защото жестомимично ни разкрива разкъсващите въздействия на технологията
върху  телесността.  По  такъв  начин  следователно,  разграждайки  изразността,
възприемащите тълкуват собствените си моменти на движене алегорично.

Но все пак, самоотчуждаването в качеството му на такова още не препраща
към идеята за ауратично. „При представянето на хора чрез апаратура тяхното
самоотчуждаване е претърпяло  – изтъква Бенямин –  едно във висша степен
продуктивно прилагане.“195 Тъй като срещата на филмовите актьори с камерата
представлява  своеобразна  „проверка“,  при  която  киното  изправя  индивидите
пред откъслеци от собствения им живот.  Бенямин открива това обстоятелство
чрез ранните филми за „Мики Маус“, в чиито герои публиката раз(при)познава
именно своето съществуване;196 става дума за вид масовопсихотично реагиране
спрямо протичащото модернизиране, което психотично реагиране същевременно
(символно) обезсилва неговите иначе огромни разрушителни възможности.197

Ако ауратично се мисли в неговите религиозни и теологични съдържания,
отвъд тесния смисъл, който му придава студиоесето за творението на изкуството
предвид възможната му техническа възпроизводимост,  то при това положение
взаимовръзките ауратика – технично, но и отношенията ауратика – масовост,
са несводими до тези понятия.  Днешният „упадък на аурата“ засвидетелствува
повяхването на утопичното въображение,  поело към  безс[т]илието.  При това,
именно понеже обозначава в своето есе ауратичното като безвъзвратно овехтяло,
Бенямин въвежда откъслеци от осветскостена и/или модернизирана ауратичност,
пред[по]ставяйки  така идеята за възможността на действителни преживявания
сред съвременната (опосредена от технологии) култура. Или дори нещо повече:
разнородността на понятието „ауратично“ разкрива същностните двусмислици,
които отличават неговото творчество. Това е така, защото именно феномените,
обозначими чрез израза ауратично, тепърва правят мисловно достъпни усилията
да  се  очертаят  условията  за  възможност  на  такова  светогледно  преживяване,
което белязва една незавършима модерност – докрай масовизирана,  наистина,
обаче именно поради това обстоятелство също така и докрай масовизираща. 

Оттук става ясно, че самото онова художественофилософско теоретизиране,
което препраща към опита да се направи естетически подвъпросно ауратичното,
остава отворено към бъдещето. Има се предвид обаче една такава отвореност,

195 Das Kunstwerk. [2] – In: GS. VII; 1, S. 369. [Бенямин курсивира цялото изречение. – А. Л.]
196 Вж. Walter Benjamin. Zu Mickey Mouse. [1931] – In: Benjamin. GS. VI, S. 144-145.
197 Вж. Das Kunstwerk [1], 16-17. – In: Benjamin. GS. I; 2, S. 460-464. Но срв. същевременно обаче
превода на български: Художественото произведение I, с. 360-362 и с. 561-562.
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която  засяга  възможността  да  бъде  преформулиран  постоянно  възникващият
„Кантов въпрос“ относно изкуството и естетиката. За какво все пак става дума?
Има художествени творци, има заедно с това също така художествени творби.
Обичайно наричат онова, което ги свързва,  изкуства. Има мисли сред творците
относно творбите, от една страна, както има  и мисли относно тях сред онези,
които  непрекъснато  ги  раз(при)познават  като  белязващи  техните  собствени
жизнени светове – от друга. Но при това същевременно, понеже такива мисли
обичайно носят приетото название „естетика“, необходимо възниква въпросът:
какво прави възможни изкуството и естетиката? Отговорът, няма никакъв спор,
изисква определена системна естетика. Цялата трудност се състои обаче в това,
че  едно  претенциозно  прогласяване  на  нейната  „теоретическа  невъзможност“
сякаш е станало (откъм почти две поколения насам) теоретизиращ предразсъдък.
Поради  тази  причина  всъщност,  чрез  следващите  глави  авторът  ще  потърси
отговори на други въпроси, откъм които ще стане възможно да се преформулира
горното питане, засега оставащо още като цяло кантианско по своето звучене.
Колкото във връзка с една хегелианска тематична определеност, толкова също
предвид на феноменологично-херменевтическо по метод проблемно разгръщане.
Ще  бъдат  представени  също  културфилософските  (включително  естетически)
измерения  при  самия  интердисциплинарен  хуманитарен  дискурс –  доколкото
ауратичното и театричното като основни светогледни тематизми на модерното
естетическо мислене са неговите понятийно-ценностни граници или условия. 
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ГЛАВА ВТОРА

МИСЪЛТА ЗА ТЕАТЪРА КАТО ПРОБЛЕМ НА МИСЪЛТА

Днешното естетическо мислене предпоставя ритуално забравяне на онова,
което го прави възможно. Тъй като тяхното любопитство остава нелюбопитно
относно  своите  собствени  условия,  естетите  всъщност  наподобяват  творците
като вид несътворени сътворяващи: раздвоени между отдаденост и освещаване,
двете общности образуват клиентелна корпорация, чиито привилегии изтляват.
Оттук обаче следва, че разискването за естетическото умозрително ритуализира
своето  явяване.  Именно  поради  това  обстоятелство,  естетическото  мислене,
придобило мистичното въздействие, свързано с приобщаване и/или посвещаване,
приобщава-и-посвещава тъкмо онези,  които миропомазват осветения Порядък.
Обаче това мислене същевременно, променяйки представите за приобщаваните,
видоизменя колкото техните  себепредстави,  толкова и тяхното оценностяване,
правейки негласно задължение придържането им към тези себепредстави.

Всички институции пребъдват, предоставяйки подобие на „право да бъдат“
предвид същества, нямащи право да бъдат: придават им чувство за значимост,
което ги изтръгва от нищожността. По такъв начин всъщност, ритуалът убеждава
своите участници в тяхното право да съществуват.198 (Едно мъничко допълнение:
предвид на самата възможност за такова убеждаване, нечий достъп до Битието
постоянно съдържа –  естествено,  като своя  съдбовно необходима съответица,
както се оказва, също така и нечие съдбовно необходимо падане до Небитие.) 

Сегашното естетическо мислене обаче сродява разноликост с монотонност.
Всяко предизвикателство срещу предходниците е и такова срещу възприемащите,
но последните не се разпознават в отхвърляното. Бидейки жанрово синкретично,
естетическото мислене мистифицира появата си пред своята публика.199 Все пак,
това  поведение  следва  модата:  светът  на  идеите  призовава  модните  образци,
защото въплъщава в себе си своеобразна привидно неукротима духовна дързост,
която обаче все зависи от инстанциите Култура, Църква, Държава. Това е така,
защото техните образци олицетворяват едно вярване, заявено като истинно.200

198 Вж. относно тези въпроси изричното изложение: Pierre Bourdieu. Rites as Acts of Institution.
[Датира  от  1990  година.]  – In:  Honor  and  Grace  in  Anthropology (Edited  by  John  Peristiany.
Cambridge:  Cambridge  University  Press,  1992),  pp.  79-89.  [Bourdieu.  Rites]  Има  още  нещо:
институциите въплъщават ритуали на прехода, създаващи елит, приет за достоен да бъде такъв.
Всяка аристокрация, но и всеки установен Порядък, убеждават избраните да приемат жертвите
заради привилегиите – откъм представянето, неделимо от институирането. Вж. по този въпрос
Bourdieu. Rites, pp. 84-86. Всяко едно доверяване предпоставя ритуала: както прави проповедта,
която винаги се обръща към вече вярващи или поне към готови да приемат вярата.
199 Вж. за това изричното изложение: Jesse  R.  Pitts. Continuity and Change in Bourgeois France.
[1963]  – In:  Charles  Kindleberger,  Laurence  Whilie,  Jesse  R.  Pitts et  alii.  In  Search  of  France
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1964), pp. 235-304. [Pitts. Continuity and Change] 
200 Срв. предвид модата като основен културен образец: Pitts. Continuity and Change, p. 241.
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Ето защо,  обратът към театралното възприемане по нов начин осветлява
интелектуалната събитийност. Тук интелектуалците играят разноречиви „роли“,
защото спомените за предишни техни изяви повлияват очакванията на публиката,
обуславяйки нагласите ѝ спрямо следващите. Което засяга осъществените изяви,
както и осъществимите такива: или другояче казано, всяка интелектуална изява
прави от осветената интелектуална публичност свое определящо предусловие. 

1. Залози на играта
Първо: актьорите въплъщават очакванията, които изявите им предпоставят.

Публиката разбира изявата откъм „актьорски“ личности и определени очаквания.
При представянията на представящите се, тя си спомня също други техни изяви,
съзира в мисловните сценоподобни присъствия вид художествени произведения.
Второ: при изявата, смятаното за невъзможно добива демоническо присъствие,
доколкото интелектуалното събитие все преобръща съзерцаващо в съзерцавано.
Трето: тъй като публиката постоянно превъзнася зрелището, то и самият разрив,
който тепърва го прави възможно, предпоставя нейното сценично присъствие. 

Това поражда изтлялото и незримото, като връзката  озримено  – невидимо
олицетворява интелективното: представите отпращат всичко отвъд онова никъде,
където обитава същностното. Още: езикът на идеите показва със своите смисли
онова, което езикът в своето бъдене не изказва. Самото  естетическо разбиране
става чрез това  подвъпросно: доколкото разбиращите четат „между“ редовете,
може да се каже, че те претворяват в действие онези смисли, които създателите
изначално предпоставят. Понеже такова разпознаващо/припознаващо признаване
тепърва  обаче  прави достъпно онова,  което мислоизявата  същински означава,
подобно  виждане  се  поражда  едва  чрез  сблъсъците  между  щение  за  израз,
съответно следваща нормите сред културното пространство форма на изказ.

Но ако  представяне явява неозримимо, изявата свързва съзряно с явяване,
винаги полагайки интелекта  в  модуса  театрично:  тя  се  изказва  от  актьорите
(терминът очертава ролевите значения) чрез изявата. Тук живот и мисъл стават
художествени произведения, въплъщаващи връзката с публиката, докато изявата
опризрачнява опитите за утвърждаване: актьорите все разпознават унижението
като извисяване. Бидейки жертви и шутове, те постоянно правят от тези си роли
своеобразни предлози за статусно превъзнасяне – при това такова превъзнасяне,
което пребъдва именно из своето „забравяне“ да чуе ... смеха на публиката.

Дотолкова, мисловните (ни) „артистични“ присъствия са съдбовно белязани
от мелодраматична трагифарсовост: биографично – чрез изкуствени авторитети
(тяхното създаване  plus изчезване „при нас“ предстои обстойно да се проучва),
както и тематически – като изкупителни жертви. Оттук, забравата за смеховото
прави взаимоотношенията  театрично – театрално смислово основополагащи:
основни условия за възможността да се подхожда теоретично издържано спрямо
всевъзможни различаващи се като ноематични съдържания преживявания.
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Театърът  оприсъствява  отсъственото:  озримява  стореното  и  му  придава
своеобразна  вторична  ауратичност.  Драма и  театър идват  от  староелинския;
δρᾶμα означава  действие,  а  θέατρον бележи,  на свой ред, мястото за  гледане:
драматиката  изявява  действието  като  видяно.  Но  доколкото  чрез  театричното
отсъственото  се  оприсъствява,  усетът  за  биване  прави  биващите  осмислими.
Предвид на своята въвлеченост откъм подражаване значи, театровите действия
винаги тематизират онова, което нетематично предпоставя възприемащите.201

Тук етимологиите живеят и нов живот.  Τέατρον  идва от θεωρία (гледане),
ставайки умозрение. Биване и проява в театризма са сродени: ставане се бележи
чрез φαίνεσται (явяване),  феномен е свързано с φῶς, „светлина“.202 Но  θέατρον
припомня чрез θεωρία и θεός – бог; θεωρία означава да имаш бога пред себе си.
„Да имаш бога пред себе си“ съдържа въпрос:  „може ли да остане жив онзи,
върху когото се е спрял погледът на бога?“203 Тук  явяване предпоставя  биващо,
Бог се гледа като живо тяло: всяко свидетелство разкрива, доколкото актьорите
представят условията на присъственото именно из човешката (си) телесност.

Наличие показва определянето на индивидите из другите. Но как  аз-овете
стават отъждествими с онези други, каквито са персонажите? Актьорите създават
персонажи за представяне и сценизиране, съотнасяйки сценическо с представно.
„Аз мисля трябва да може да придружава всичките ми представи“.204 Ето защо,
образите са послания,  забулващи авторството; ако при актьорите персонажите
изявяват театричното, при зрителите те изискват разчитане.205 Тук  представяне
не полага съобщаване. Защото авторите създават и творби, които не(до)разбират,
според актьорския принцип: „Играй така, че онова, което правиш, да изглежда,
сякаш необходимо се придържа към твоя метод за стигане до източника“.

Наистина: няма хармония между актьорите и зрителите, обаче съществува
един вид споделяне на илюзията  театрично:  актьорите общуват с публиката,
зрителите  разбират  посланията  откъм  персонажите.  Ето  защо  следователно,
актьорите проявяват персонажите в ничие пространство. Тяхното знание за него
остава сляпо: също така, както е сляпо и знанието на обичащите за обичаните. 

[Като пример: „Бях още студент, когато започнах да чета „Битие и време“,

201 Време и място правят театричното същностно. Вж. Alfred Nordmann and Hartmut Wickert. The
Impossible Representation of Wonder. Space Summons Memory.  –  Theatre Research International.
[TRI] XXII; 1 (Spring 1997), pp. 38-48; [Nordmann, Wickert. Space Summons Memory]
202 За връзката на  θεωρία с θεωρεῖν (идващо от  θεωρός), от  θέα и ὁρᾶν, вж. Andrea Nightingale.
Spectacles  of  Truth  in  Classical  Greek  Philosophy  –  Theoria in  Its  Cultural  Context  [2002]
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004); особено pp. 40-51, pp. 94-112, също pp. 253-267.
203 Дьорд Лукач. Метафизика на трагедията. [Датира от 1910 година.] – В: Лукач. Хаос и форми.
Из ранните съчинения (Превод от немски, съставителство и бележки Димитър Зашев. София:
Наука и изкуство, 1989); с. 285-313, на стр. 285. [Лукач. Метафизика]
204 По този въпрос, вж. Имануел Кант.  Критика на чистия разум [1781; второ издание 1787.]
(Преведе от немски Цеко Торбов. София: БАН, 1967), стр. 171. 
205 Показваемото е неизказваемо. Вж. за това Лудвиг Витгенщайн. Логико-философски трактат.
[Излиза първо в журнален вариант през 1921 година.] – Във: Витгенщайн. Избрани съчинения
(Превод Николай Милков. София: Наука и изкуство, 1988), стр. 74.
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видяла свят съвсем наскоро. Днес с чиста съвест мога да кажа, че по онова време
още не разбирах от нея почти нито дума. Долавях обаче, че там мисълта застава
пред  онези  проблеми,  които има да  решава  съвременната  теоретична  физика;
поради  тази  причина,  днес  вече  бих  я  оценил  подобаващо.“206 Това  са  думи,
казани от бележития физик Карл фон Вайцзекер близо 40 години след неговата
първа среща с книгата на Мартин Хайдегер, появила се през 1927 година.]

Театърът обозначава отсъствие. Кое свързва театровостта с отсъственото?
Първо: отрицателност предвид смислопораждането; театърът полага неналично,
актьорите изобразяват  персонажи,  създавани от други  и/или от  друго.  Второ:
желание без надежда за осъществяване; чрез сценическите персонажни действия
актьорите преминават откъм присъствие накъм отсъствено. Но по такъв начин,
отрицателността като неосъществимост прави възможно театрично наличното. 

Театърът представя такова „отначало“, в което този свят се оказва преходен
спрямо Азовостта.  „Отначало“ заскобява бъдене-в-начало: театърът се обръща
към онези, които преживяват време и памет, а едно бъдене-в-начало е театрично,
когато зависи от имащо място съзнание. За изтръгнатите от жизнесмисловото,
същевременно, такова бъдене-в-начало олицетворява театралното пространство.

Аз-ът значи среща в театъра бъдене-в-начало,  определящо присъственото
откъм  загубването.  Пределът,  който  една  субект[ив]ност си  налага,  става  тук
определеността  на  неопределеното.  При това,  последната  изявява  сакралното,
предел спрямо което се оказва неговата недейственост. Вплетен в другото обаче,
аз-ът прави от наличието на другите чрез театъра знак за тяхното отсъствие.

Ето  защо,  ако  феноменологията  отрича  присъствието  като  самодаденост,
надали нещо би я възнаградило повече от театъра с неговото остранностяване.
Тъй  като  театърът  е  „сякаш“,  при  което  илюзионното  измества  настоящното,
доколкото затъмнява присъствено с представяно, действително с възможностно,
тъждествено с несъвпадащо. Или другояче казано: театърът проявява игровото,
правещо всичко различно от неговата собствена същност, бидейки време-място,
където всичко е изначално зависимо от своето друго. Но с това себеразличаване
вече се оказва поставен, по същество, въпросът относно сцениката.

2. Театрично и театрално
При театъра сцениката сама участвува в играта на другост. Пример за това

може да бъде тъмата като извъндраматично присъствие. Това е така, защото тя
остава  „тъмнина“ при отклици, основани върху онова, което същинската тъма
винаги поражда. Имат се предвид подтиците към себенадмогване сред биващи,
относно които няма никаква увереност, че те ще могат да ги открият.    

Тъмата запазва своето действие, дори да няма същинска сценична тъмнина;

206 Цитирано:  Pierre  Bourdieu. The Political  Ontology  of Martin Heidegger. [От  1975  и от 1988.]
(Translated from the French by Peter Collier. Stanford, CA: Stanford University Press, 1991), p. 130.
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думите на Банко „свещите им са угасени“ призовават тъмата.207 Те не разкриват,
обаче,  че  сценичното  е  недействително.  Дотолкова  всъщност,  едно  сценично
полага  преживявано  пространство,  което  актьори,  герои,  публика  споделят.
Речникът  за  жалост  не  улавя  нито  сякашното  откликване спрямо театровото,
нито също наличното пребъдване на действителното като недействително.

По тази причина, в театъра присъствието белязва тукашност-и-сегашност
отвъд  границите  между  наличното  и  сякашното.  Театричното  разкъсва  значи
онова тукашно-и-сегашно, което прави един или друг вид биващи възприемаеми.
Както когато тукашно-и-сегашно изплуват из измисленото, така също и когато
задният план се  проявява чрез  предния.  Лир нарежда над мъртвата  Корделия
„never, never, never, never“;208 повторението свлича от думата словесната обвивка,
припомняйки нейното основание в отгласа на сценичните звуци, където азовото
стои пред преживяванията, докато логосното се заглушава от сетивното. 

„Крал Лир“ показва: представящото тяло е място на илюзионно разпадане.
Първо: героите снемат актьорските телесности; думите на Лир са сякаш негови,
докато същевременно тяхното пораждане говори за едно тяло, което съществува
единствено  във  възможностното.  Второ:  едни  и  същи  актьорски  телесности
непрекъснато препотвърждават своите сценически присъствия – именно затова,
персонажът Лир бива преживяван като наличен едва чрез актьорите. 

Това отнапред въвежда телесното; тялото съставлява такова действително,
което  не  се  оказва  възможностно.  „Всеки  актьор  може  да  умре  на  сцената“
припомня  настоящността  на  телесното.  Измежду  всички  представни  изкуства
(настоява един особено изтъкнат североамерикански театровед, вече покойник),
мирисът на смъртта особено силно може да бъде доловен именно в театъра.209

Идеята  смъртност оживотворява театричното:  смъртността на актьорите
разчупва  илюзията.  Тялото  дарява  Лир със  смъртност,  из  която  страданието
„създава“  едновременно  фактични  и  фиктивни  изживявания,  докато  болката
проявява  двоякото  представяне.210 Има  се  предвид  театричното  пространство,
което винаги представлява нещо не само индивидно, но също и споделено.211

Това поражда пространства, в които творбите са пред зрителските погледи.

207 Вж. William Shakespeare.  Macbeth. II, 1.  –  In: Shakespeare.  Complete Works. [1905] (Edited by
William Craig. Oxford: Oxford University Press, 1966), p. 842: „Thereʼs husbandry in heaven; // Their
candles are all  out.“ [Shakespeare.  Works] Срв. Уилям Шекспир.  Макбет.  II,  1.  – В: Шекспир.
Събрани съчинения.  Том 4 (Превел от английски Валери Петров. София: „Захарий Стоянов“,
2004); стр. 349: „Пести небето горе – свещите му са всички угасени...“ [Шекспир. Съчинения] 
208 Вж.  King Lear. V, 3.  –  In: Shakespeare.  Works, p. 933. Но срв. превода:  Крал Лир. V, 3.  – В:
Шекспир. Съчинения. Том 4, стр. 197, където прочитаме: „О, няма, няма, няма, няма, няма!...“ 
209 Вж. относно този значим въпрос свидетелството от изтъкнатия театровед, вече покойник:
Herbert Blau. Theater at the Vanishing Point (Urbana, IL: University of Illinois Press, 1982), p. 83.
210 Вж. относно този кръг от въпроси изричното специализирано изложение,  което предлага
Lorne Conquergood. Lethal Theatre. – Theatre Journal. Vol. 54; No. 3 (October 2002), pp. 339-367. 
211 За отличен философски прочит, забулен като социологичен такъв, вж. изричното изложение:
Howard Becker. Art as Collective Action. – ASR. Vol. XXXIX; No. 6 (December 1974), pp. 767-776. 
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Но явяването на актьорите предизвиква промяна. Столът става видимо биващо,
както и предмет на дейност; видимо биващо за актьорите, а предмет на дейност
за персонажите. Столът на сцената е  приръчно.212 Което добавя към сцениката
нови дадености: актьорите могат да седят върху стола, или дори да го счупят,
докато за зрителите столът остава напълно съзерцаем, но напълно недостъпен.

Актьорите правят сцената определящ момент в театралното възприемане.
Понеже сцената бива в модуса на  актьори-пред-погледи,  пиесата драматизира
обърнат поглед, което вече оживотворява театричното. Погледите на актьорите
следват разделението  драматургическо  – възприемателско.  „Изцяло в образа“,
актьорите имат предвид едни възприемащи, коренно различни от всички онези,
пред които те са изправени в момента и изправят срещу публиката  аз-овостта
при зрителското остранностяване. Актьорите, връщайки погледите на зрителите,
правят подвъпросен опита театричното представяне да бъде описано обективно.
Сред сценическото, една актьорска телесност става знак, който гледа назад. 

Но аз-ът предпоставя своето бъдене-в-начало откъм същностно тъждество,
отричащо  преживяването.  Първо:  като  приема  онова,  което  не  се  преживява,
театърът изгражда загубената същностност, а „театрално“ представя истинното.
Второ: при всички актьорски присъствия, едно бъдене-в-начало прави другите
отъствени  величини.  Трето:  чрез  идеята  за  отсъственост,  Аз  прави възможни
носителите на актьорското присъствие. Ако един краен „аз“ среща друг такъв,
срещата им изявява двойнствеността на сценическото, което те обитават.

Каква  двойнственост?  Ако  самоотнасяне свързва  Аз-а  с  претворяването
чрез другост, онези, които мислят отсъствието на някои, мислят така отсъствието
също на други. Тук образът, правещ възможно преобразяването, изпада от него:
ауратичното тъждество на въжделяно и актьорско се освещава от метафората.
Една въплътена метафора белязва актьорското представяне; заменяйки другите,
метафората актьорствуване изявява, иначе казано, тяхното отсъствие, при това,
откъм сценичната им поява, ставаща отъждествима с актьорското представяне.
(„What, has this thing appeared again tonight?“ от Шекспировата драма „Хамлет“
съвсем не представлява въпрос относно това, дали някой дух отново прави опити
да общува с живите. Защото самото явяване ритуализира тук деянието на духа,
който – както всички много добре знаят – изисква от Хамлет да отмъсти.213) 

Което същевременно обаче напълно лишава метафората от нейния облик.

212 Вж. Sein und Zeit; S. 83-88 и S. 102-104. Срв. Битие и време; с. 70-74 и с. 83-85. 
213 Вж. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. Act I, Scene 1. – In: Shakespeare. Works, p. 861.
Срв. обаче Хамлет, принц Датски. – В: Шекспир. Съчинения. Том 3, където на стр. 406 четем:
„Не се ли е явило онова?“.  Тук изобщо не ще се разисква британският исторически контекст.
Вж. Lilian Winstanley. Hamlet and the Scottish Succession (Cambridge: The University Press, 1921);
особено pp. 23-29, както и pp. 139-164. А също Carl Schmitt. Hamlet oder Hekuba: Der Einbruch
der Zeit in das Spiel  [1956] (3. Auflage.  Stuttgart: Klett-Cotta, 1993); S. 22-32, а също и S. 57-67.
Относно ролевите сценични (не-)определености в драмата, вж. изрично Валентина С. Ржевская.
Шут и королевич: Две истории одного автора (Киев: Промени, 2010), особено с. 69-82.
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Смъртта  на  исторически  наличното  определя  завършека  при  всяка  аз-овост:
отсъствието на другите предвид смъртта отрича значи илюзията за присъствие.
Дотолкова  обаче,  желанието  за  абсолютно  присъствие,  ставайки  невъзможно,
задава със самото това сценическото аз-ово съществуване из невъзможността. 

На сцената, измерението „представеност“ отстъпва пред „присъствуване“:
свързвайки театрично със световост, представянето обещава вид възкресяване.
При това,  действието по необходимост предпоставя във взаимните отношения
между аудиторно и театрално зрители, оставащи все пак същностно отчуждени
спрямо актьорите. Оттук следва, че възприемането на театричното представяне
съставлява едно духовно събитие, което наподобява философско съзерцание.

Но  взаимовръзката  сценическо  –  философско издава  трайни  отношения;
философите изглеждат обсебени от театризма: както го показва още „Държавата“
от Платон, където театърът става призрак на философа, заклеймяващ трагиците.
Има  се  предвид  злото  на  театъра:  доколкото  самата  европейска  мисловност
полага в идеята за истина дълбока неприязън спрямо театралното и театричното.
Причината за това е, че театърът подкопава метафизичността на философията,
като сценичното представяне изявява залозите в съперническите взаимовръзки
между театризъм и философия. Дали е обикновена случайност това, че  диалог
сродява философското с театровостта? Както има философия из театродиалога,
така има също и театровизиране на философията.214 Сцена, роля, реплика, драма
превръщат театричното в метафизично. Затова философското (се) театровизира,
затова и театралите философствуват. Из отношенията  индивидно – общностно,
мисълта придобива действеност, докато театърът придобива всеобщност.

Връзката  философия  –  театризъм има  една  страна,  която  философите
смятат за своя заслуга: те диалогизират, като обаче в този диалог философията
прави от театъра само вид литература.215 (Дори и самият Аристотел подминава
театралното представяне.216) Защото техният диалог по никой начин не сродява
драматургията  с  проблемите  на  театъра.  Но  въпреки  това,  същевременно,
взаимоотношенията  театрично  –  театрално опират  до  елинска  метафорика.
Защо? Въпросът изисква за своя отговор отпращане към самата елинска класика:
има се предвид Платоновата образност в разказа му относно пещерата. 

Ето  какво  всъщност,  при  това  необходимо  сбито  представено  в  случая,
научават онези, които се решат да четат Платон, вместо само да пишат за него,

214 Вж. по въпроса изложението при Maryvonne Saison. Playful Thinking: Theater and Philosophy
(Du jeu dans la pensée). – Filozofski Vestnik. Vol. 20 (1999); No. 2, pp. 101-109.
215 Вж. Philippe Lacoue-Labarthe.  Katharsis  et  Mathèsis.  –  Europe. No. 973 (Mai 2010), pp. 72-94.
Пример за обратното беше самият Филип Лаку-Лабарт. Той превежда „Антигона“ във версията
от Хьолдерлин и съдействува на Мишел Дойч за сценичното ѝ поставяне.  Работи с него също
върху „Финикийките“ от Еврипид, сътрудничи и с Жан-Луи Мартинели, поставил „Едип цар“
на Софокъл. (Което не означава, че философите стават за наставници по правене на театъра,
нито че самите правещи театъра философствуват – чрез самото си сценическо присъствие.)
216 Вж. относно това подминаване Аристотел. За поетическото изкуство (Превод от старогръцки
Александър Ничев. София: Наука и изкуство, 1975); 1448 b 5 – 1450 b 20, или с. 70-75. 
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почти в началото на седма книга от неговия прословут диалог „Държавата“: 
– Уподоби нашата човешка природа според знанието, и според незнанието,

на следното.  Представи си хора в някакво подземно пещероподобно жилище,
което има пролука по цялата пещера за светлината.  Нека в него от детинство
живеят хора,  които могат да виждат само онова пред тях,  нямайки как да си
обръщат главите. Светлина нека да им идва от един огън, горящ високо зад тях,
като между затворниците  и огъня нека  има път;  по  него си представи стена,
каквато издигат фокусниците, над която ни показват куклите и фокусите. 

– Да, представям си – рече Главкон.
– Сега вече си представи край стената хора с вещи, които стърчат над нея:

било човешки изваяния, било също фигури на някакви животни. Някои от онези,
които носят всичките такива изваяния, говорят, докато други мълчат.

– Ти рисуваш – рече той – невероятен образ и невероятни затворници. 
–  Подобни  на  нас  –  отвърнах.  Смяташ ли  впрочем,  че  тези  затворници

някога са могли да видят друго освен сенките, които падат от огненото сияние
върху срещуположната стена на пещерата? 

– Как биха могли да видят нещо друго, – отвърна – щом като са принудени
цял живот да бъдат с неподвижни глави?

– Как стои обаче въпросът с пренасяните вещи? Нали и с тях е така?
– Как другояче?
– Ако затворниците разговарят, наричат съществуващо онова, което виждат?
– Но как иначе?
– Ако тъмницата издава ехо от обратната страна, когато някой преминаващ

издаде звук, затворниците ще го отдадат ли на друго, а не на минаващата сянка?
– Кълна се в Зевса, – рече той – не смятам, че ще го отдадат на нещо друго.
– Затова следователно, тези хора не биха приемали като истина нищо друго,

освен сенките на пренасяните образи – единственото, което им е достъпно.217

Към този текст тук се подхожда из строежа на театричното и театралното.
Какво е Платоновата „пещера“? Постройка със стена, върху която пада светлина,
мост с хора, движещи се по него, а също така и друга стена – ограждаща моста.
Онова място в пещерата, където са приковани затворниците, с гръб към стената,
се намира надолу от входа, и поради това Платон настоява, че виделите истината
необходимо следва да извършат определено „възхождане към светлината“.218

Платон, взел изначално „пещера“ като готов образ, въвежда други образи:
път,  източник на светлина, преграда. След като елините поставят сред пещери
тайнствени същества и събития, това показва: за тях „пещера“ е значимо място.

217 Вж. Платон. Държавата 514 a – 515 c. Превел от старогръцки Александър Милев. [1969] – В:
Платон. Диалози. Том 3 (София: Наука и изкуство, 1981), с. 272-273. [Платон. Държавата]
218 Вж. Платон.  Държавата 515 d – 517 b: с. 273-275. За интерпретация вж.  Hans Blumenberg.
Licht  als  Metapher der Wahrheit.  –  Studium Generale.  Jg.  10 (Oktober  1957);  Hf. 7,  S.  432-447.
[Blumenberg.  Licht] Срв.  и неотдавнашно изложение – Герман М. Кириллов.  Поиски Логоса:
между тьмой и светом. – Известия Саратовского университета. Том 16. 2016; № 3, с. 262-267. 
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Там се крият от боговете както земнородни същества, така и провинили се херои.
Оттук, пещера е мислима двояко: място, където по условие има нещо „свещено“,
но и място, където по условие нито има, нито може да има олимпийски богове. 

Сюжетът: затворници, сенки,  гласове,  които назовават хвърлящото сянка,
наистина е „измислица“, но построението не е невероятно.  Първо: прикованите
сякаш не страдат  от  своята  прикованост,  като дори гледат  с  интерес  сенките.
Заети са да познават света, но не могат: истината не обитава в пещерата. Второ:
край стената се движат хора с човешки изваяния и фигури на животни.219 Защо?
Дали само за това, изваянията да хвърлят сенки? Но пренасящите обитават свят,
където истината остава видима и носят неща, представяни прекалено подробно:
научаваме, че за сянка на козел се изисква изваяние, вместо жив такъв.  Трето:
Платон навярно „измисля“ своята сцена с хвърлящите сенки пренасяни изваяния,
обаче описанието по(дс)казва, че сякаш я е виждал. Има се предвид шествие,
където хората носят  човешки изваяния и фигури на животни, като предметите
стават дарове за боговете. Става дума значи за религиозно шествие, при което
изричането имената на носените вещи именува поднасяните жертвени дарове.

Шествията вървят от храм към храм,  но не влизат вътре;  светилището е
пределно унило място; без украса, то е осветено от входа: пролука за светлината.
Едно шествие при залез слънце ще поражда значи върху стената в светилището
театъра  на  сенките  у  Платон.  Той  гради  своята  пещера,  като  противопоставя
озаряваната от яркото слънце храмова пластика срещу тъмата на светилищата,
които са вид архитектонични празнини. Храмовете се строят на такива места,
където преди има архаични светилища – техните хтонични култове съставляват
храмовата сърцевина.220 Ето как всъщност, последните предават своята изразност
на  храмовото  светилище,  около  което  изниква  непосредно  зримата  хармония.
„Пещера“ става по такъв начин място, оставащо външно спрямо истинното.

Сред  това  пространство,  дейността  и  сцениката  представят  театричното
откъм  актьорствуването.  Самото  сценично  отделя  от  актьорите  персонажите,
нашепващи „послания“, които зрителите разчитат; те разпознават в него събития,
свързани от  чувство за момента и от  наличие на мястото.  Другояче казано:
персонажното  успоредява  сътворяването  и  Сътворяването,221 а  театризирането
прави накрая от dramatis personae комическо-демонични светосъздатели.222

По такъв начин, актьорите стават марионетки. Първо: фигурата марионетка
изявява сцената на душевното. Второ: обособявайки сценическо от всеобщност,
тя поражда театричното отношение  именово  – битийно. Св. Йоан от Солзбъри
отбелязва,  че  единичностите се  назовават,  докато универсалиите се  означават.

219 Вж. Платон. Държавата 514 c: на стр. 272.
220 Вж. относно този кръг въпроси  Walter Burkert. Greek Religion, Archaic and Classical [1977]
(Translated from the German by John Raffan. Oxford: Blackwell, 1985); pp. 19-46, pp. 24-28. 
221 Вж. Nordmann, Wickert. Space Summons, pp. 45-46. Но срв.: Helmar Schramm. The Open Book
of Alchemy in/on the Mute Language of Theatre. – TRI. Vol. 20; No. 2 (Summer 1995), pp. 156-164.
222 Вж. Дьорд Лукач. Теория на романа [1916]. – В: Хаос и форми, с. 415-428. [Лукач. Теория]
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Ето защо,  Х е едно по име, но друго – по същност; хората са едно по същност,
друго обаче – според своите роли. Именно затова той се колебае, как да нарече
участта човешка: дали  Комедия или  Трагедия. Както понеже  „светът е театър“,
така и поради известното обстоятелство, че „целият свят актьорствува“.223

3. „Светът като театър“ (Метафорология на театричността)
Първо: формулата „светът като театър“ забулва значенията, които предава

театричната метафорика,  бележи отказ от  този греховен  свят заради небесата,
но и проучване на  този достъпен  свят  заради неговото преобразяване. Оттук,
при театъра онова, какво той представя, далеч не е онова, как той го представя.
Второ: идеята, че театровото разделя истинно от лъжовно, остава подвъпросна
предвид метафората  светът като театър – спрямо познаването. Това е така,
доколкото тук познаването самό се оказва представление и осъществяване. 

Метафората „светът като театър“ е особено значима, но се искат обяснения
отвъд досегашните.224 Изразът  theatrum mundi  пред(по)ставя този  отсамен свят
като нищен225 спрямо една отвъдна вечност. Първо, две формули на един въпрос.
Какво казва  светът като театър за света?  Как изразът „светът като театър“
придобива своя смисъл на метафора? Второ: откъм метафорезата, различаването
на  изкази от  покази изяснява взаимоотношенията между знанието и деянието.
[Едно обстойно проучване би следвало да разкрие съдържанието на театровото,
съответно  –  да  очертае  самите  онези  сценически  измерения,  които  отличават
мисловните „артистични“ присъствия, а същевременно и да обсъди театричното
предвид възможността за  драматургико-интерактивна социология.226 Все пак,
авторът вярва, че от казаното дотук в изложението проличава: такова разискване
няма как да се очаква върху тези страници – защото е задача пред споменатото
във Вместо увод негово възнамерявано „теоретично-симфонично“ начинание.]

Тук формулата „светът като театър“ препраща към въпроса що е познаване?
Което прави подвъпросно познаването като представяне. Още откъм елинизма,
тази мисъл припомня театровото. Придобива доста строга форма при стоиците,
оставайки същевременно обаче и платоническа: защото идеите, възприети в ума,

223 Вж. формулата: Гай Петроний Арбитер. Сатирикон (Превел от латински Димитър Бояджиев.
София: Народна култура, 1981), на стр. 76. Върху античната „театровост“ през Средновековието
вж. при Curtius. Europäische Literatur, S. 89-115 и S. 138-175. За теоретикознаниевия театризъм
като значим проблем пред ранната модерност, вж. William N. West. Knowledge and Performance
in the Early Modern Theatrum Mundi. – In: metaphorik.de 14 (2008), pp. 1-20.  
224 Вж. Richard Bernheimer. Theatrum Mundi.  – The Art Bulletin.  [AB] Vol. 38 (1956), pp. 225-247;
срв. Lynda G. Christian. Theatrum Mundi: The History of an Idea. New York: Garland, 1987.
225 Чрез нищно (нищна, нищен, нищни) и чрез нищност, авторът целѝ да предаде с един израз
единството на небитийност, нищожност, неистинност при философското им осъзнаване.
226 Вж. Лешков. Занаятът на философа.  –  ФА. Година  I; № 5/6 (май-юни 1992), с. 60-69.  Idem.
Призванието на мислителите? –  В:  Съвременни предизвикателства във  философията.  2015.
Книга 1, с. 104-122. Нашите изследователи  понастоящем, същевременно, необяснимо  странят
от драматургичния подход – въпреки че сега животът сякаш изобилствува от театроподобия.
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стават мислими спрямо феномените, които са сцена за тяхното представяне.227

Декарт подема разбирането относно знанието като умствено представяне,
оспорвайки аристотелизма и схоластиката; едва това оспорване прави възможно
метафората  светът като театър да  се  разпространи  нашироко.228 При това,
театралната  метафорика  бележи  такъв  подход,  който  прави  от  познаването
направяне и поставяне – всъщност, експеримент в единство с комуникация.

Но светът  като  театър обезценява  явлениевото  спрямо  същностното:
същностен свят стават било небесата, било едно коренно различно преживяване
на този свят. Калвин възприема света като „образ“ на безкрайната Божия слава,
обаче  Божието  присъствие  не  се  схваща  напълно:  „потопени  в  прегрешения,
повечето в този смайващ театър сякаш са внезапно ослепели“.229 Божият театър
отвежда и към Богопознаване. „Този ... театър от небе и земя, изпълнен с чудеса,
от чието съзерцаване [ние] трябва мъдро да придобиваме знание за Бога.“230

Без  да  разисква  за  театрично,  театрово,  театрално по  онова  време,
авторът само припомня голямата роля на израза theatrum в тогавашната ученост:
от theatrum anathomicum,231 през theatrum botanicum,232 до theatrum belli.233

Но мисълта светът като театър съдържа и двояката идея за лицемерност,
съответно заблуденост.  Защото тя  представя  заблудното при участта  човешка.
„Тази  наша  слепота  посред  света.“234 Оттук  следва,  че  светът  като  театър
подчертава именно двойнствеността на света: колкото двоенето като двоякост,
толкова и двойничеството носят заблуда.235 Ето защо, метафората разделя света;
създавайки две несъизмерими части, тя превъзнася едната спрямо другата. 

Ред разисквания за идеята  светът като театър сочат, че тя прави онези,
които я приемат, зрители спрямо двояката сцена на света. Онова знание за света,
което тя съдържа обаче, е поглед зад кулисите: защото има предвид мъдреците,
виждащи и двете страни. Мъдрост бележи отдръпване от самата сцена на света,

227 Вж. Christian. Theatrum Mundi, pp. 11-19.  
228 Вж. за това: John R. Yolton. Ideas and Knowledge in Seventeenth-Century Philosophy. – Journal
of the History of Philosophy. Vol. XIII; No. 2 (April 1975), pp. 145-165. 
229 Jehan Calvin. Institution de la religion Chrestienne. [Излиза в 1536 година.] (Paris: J. Vrin, 1957).
Tome I, p. 61. [Calvin. Institution] За зрелището вж. Calvin. Institution. Tome I; pp. 69 f. и p. 73.
230 Calvin. Institution. II, p. 108. 
231 Вж. едно образцово изследване – Giovanna Ferrari. Public Anatomy Lessons and the Carnival:
the Anatomy Theatre of Bologna. – Past & Present. Vol. 117; Issue 1 (November 1987), pp. 50-106.
232 Вж. John Parkinson. Theatrum Botanicum: The Theater of Plants. London: Thomas Cotes, 1640.
233 Вж. пример Карта театра военных действий в Русско-турецкой войне в 1737 году. Составлена
Жаном Делилем. [1745] Ex autographis in Academiae Scientiarum Petropolitanae, MDCCXLV.
234 Вж. Thomas More. Remember the last thynges. [1522] – In: The Complete Works of Thomas More
(Edited by Kathertine Rogers. New Haven, CT: Yale University Press, 1997), p. 130. [Remember]
235 Както когато Томас Мор напомня на зрителя, осмиващ актьора, горд във владетелски одежди:
„Сега се мислиш за много мъдър, виждайки го горделиво да шествува в одеждите си на актьор;
забравяш обаче, че след пиесата ще си тръгнеш беден и жалък като него.“ Remember, p. 156.
Срв. Christian. Theatrum Mundi,  p. 112. А също така и при „История на Ричард III“ (1513). Вж.
Historia  Richardi  regis  Angliæ,  ejus  nominis  Tertii,  per  Thomam Morum.  Circiter  MDXIII.  –  In:
Thomae Mori Opera Omnia Latina (Lipsiæ: Sumtibus Christiani Genshii, MDCLXXXIX), pp. 3-26.
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можене за ставане съзерцатели, които престъпват актьорската заслепеност. 
Формулата светът  като  театър успоредява  ἐποχή  спрямо  действието,

представяно от някакво външно спрямо сцената положение.  Тук следователно
метафорично  отпраща към  представяно,  вместо  казвано да заличава  правено.
Според стоиците, всички играят някакви  роли в живота. „Помни, че си актьор:
играеш в пиеса, – изтъква стоикът Епиктет, – която се определя от драматурга.
От теб прочее зависи добре да изиграеш отредената ти роля.“ Но същевременно,
да ти се избере ролята е работа, която съдбата отрежда не на теб, а на други.236

Цицерон окачествява живота като драма, при която игрането струва  повече,
отколкото траенето.237 Сенека отбелязва, колко лошо играят хората онези роли,
които съдбата им отрежда.238 Мъдрите разпознават лъжовното, но въпреки това
поддържат играта: колкото и да прозират нейната двойнственост. Тук знаенето
защо, как, кога нещо следва да се представя, задава подхода към метафората.

Ако някои се опитат да смъкнат маските от актьорите, играещи комедия,
показвайки пред зрителите истинските им лица, те ще объркат представлението,
дори ще бъдат достойни да ги изгонят с камъни от театъра – като умопобъркани.
Цялото представление би се разстроило, ако отпадне заблудата: илюзия и измама
приковават  очите  на  зрителите.239 Лошите  актьори объркват  ролите  с  живота,
лошите зрители правят същото. Оттук, разбирайки празнотата на представянето,
те не проумяват самия категоричен перформатив при нейното пребъдване.  

Светът като театър е сцена на разделение представяно – представяне.
Старата формула прави възможно йерархиите сякаш да изчезват в метафората:
затова и виждащите света такъв, какъвто е, се държат подобаващо. Иначе казано:
придържат се към едно лицемерие, съзвучно с утвърдените привидности.  

Мисълта за  театровото като разделено между истинност,  от една страна,
лъжовност – от друга, не се отнася обаче до следсредновековните подхождания
към метафората светът като театър като възможно осмисляне на познаването.
Понеже разпростира стоическото наставление с оглед представяне върху една
сцена на света при задължение ролята да се играе добре, метафората разкрива,
че познаването става представяне, което смислопоражда една действителност. 

Но самото това прави същевременно необходимо да бъдат преразгледани
определени интелектуални обстоятелства, които историко-мисловно препращат
към възможността  за  особено широкото прилагане  на театровата  метафорика,
преди всичко що се отнася до ранните модерни времена и тяхната култура. 

През XVII век се развива подход спрямо метафората светът като театър

236 Вж. източника: Епиктет. Наръчник за живота; XVII, 1.  – В: Епиктет.  Наръчник за живота.
Беседи (Превод от старогръцки Калина Гарелова. София: Кибеа, 2000), стр. 41.
237 Вж. Ciceronis De Senectute. XIX, 70. Цицерон. За старостта. – В: Idem. Етически трактати
(Превела от латински Юдит Филипова. София: Народна култура, 1984), стр. 41. 
238 Вж. за метафората светът като театър при стоицизма Christian. Theatrum Mundi, pp. 16-23. 
239 Вж. по този въпрос Еразъм Ротердамски. Възхвала на глупостта. [1509] (Превел от латински
Александър Милев. Второ издание. София: Народна култура, 1984); XXIX, стр. 46.  
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откъм възприемането като представление. Става дума за това да бъде изяснено,
как измеренията на въвлеченост и на действуване правят възможно познаването:
съвсем не толкова вече откъм гледане, колкото много повече откъм правене.  

Самото споменаване на метафората светът като театър приема, че хората
играят и ролята зрители. Св. Йоан от Солзбъри, който в своя Policraticus (1159)
пръв ще свърже theatrum mundi с делата на хората (totus mundus agit histrionem:
„целият свят актьорствува“), казва: „понеже всички играем ... роли, трябва да има
също така и зрители“.240 Той ги нарича мъдреци (sapientes);  дали те са мъдри,
защото са зрители,  или са зрители, защото са мъдри? А може би дори  и двете?
При пръвния театър на Йоан, зрителите са група актьори сред другите. Ето защо,
разбирайки света като двойнствен, те играят роли пред Бога. Йоан обаче мисли
светът като театър из идеята на ап. Павел за християните като негови актьори.
„Понеже станахме зрелище на света – на Ангели и човеци“.241 По такъв начин,
светът като театър пренася тежестта върху зрителите: те също играят роли,
което прави подвъпросно самото разграничаване на „актьори“ от „зрители“.  

Тази идея се явява в емблемата „Хераклит  и Демокрит“; първият оплаква
участта човешка заради нейната трагика,  а  вторият осмива нейната комедия.
Все пак, този образ е проследим едва докъм Сенека и Ювенал.242 Сенека твърди,
че при двамата aut ridenda omnia aut flenda sunt – всичко трябва или да се осмива,
или да се оплаква.243 Ето какво пише Монтен във връзка с казаното от Ювенал
относно  тях  двамата:  „Демокрит  и  Хераклит  били  двама  философи;  първият,
намирайки участта човешка за суетна и смешна,  [бил]  се показвал пред хората
само засмян, докато вторият съжалявал участта човешка, изпитвал състрадание
към нас заради нея, бил все тъжен, а очите му били все пълни със сълзи.“244

Или както заявява св. ап. Павел: „Сега виждаме смътно, като през огледало,
а тогава [когато дойде съвършено знание, А. Л.] – лице с лице; сега зная донейде,
а тогава ще позная, както и бидох познат.“245 Иначе казано: човешкото познание,
белязано от участта да остава частично, винаги подлежи на усъвършенствуване.
Поради тази причина обаче, познанието не остава изосновно двойнствено. 

240 Вж.  Joannis Saresberiensis Policratici Libri I – V. [ca. 1159]  –  In: Idem.  Opera omnia. Vol. III
(Oxonii: J.H. Parker, 1848); III. 11, 187 ff. За totus mundus agit histrionem: Policraticus III. 8, 183.
241 Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни 4:9. Следва: „Ние сме безумни зарад Христа,
а вие сте мъдри в Христа.“ (4:10) Това е част от вдъхновението и за „Възхвала на Глупостта“.  
242 Вж.  Луций Аней Сенека.  Към Новат  за  гнева.  Превод от латински Анна Николова.  –  В:
Сенека.  Избрани диалози (Съставителство Анна Николова.  София:  Наука и изкуство,  1987);
втора книга.  X, 5:  с. 130-131. За Ювенал вж.: Ювенал. Сатиры.  IV;  10 (перевод с латинского
Фëдора  А.  Петровского).  –  В:  Ювенал.  Сатиры  [Излиза  първоначално  през  1937  година.]
(Санкт-Петербург: Издательство „Алетейя“, 1994); с. 103-114, на стр. 104.
243 Вж. Pierre Boaistuau. Le théâtre du monde. – In: Idem. Le théâtre du monde – Weltliche Schauplatz
(Wirtzeburgi: In Officina Henrici Aquensis, MDLXXXVIII [Излиза през 1588 година.]), pр. 1-3.
244 Michel de Montaigne. Les Essais. Tome I (Paris: Garnier Frères, 1965), p. 303. [Montaigne. Essais]
Срв.  обаче:  Мишел дьо Монтен.  Опити.  Том 1 (Превод от френски Тодор Чакъров.  София:
Наука и изкуство, 1979); L: За Демокрит и Хераклит (с. 405-409), стр. 408. [Монтен. Опити]
245 Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни 13:12. За „съвършеното знание“, вж. 13:10.
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Монтен обозначава със  светът като театър откъслековост. „Не виждам
нито едно нещо изцяло; не го виждат [изцяло] обаче също онези, които обещават
да го покажат.“246 Theatrum бележи действеността на зрителите, чиито позиции
осмислят тяхното действуване;  зрителите не са  презиращи театъра философи.
Подходът към нещата води до действие. „Вземам първия предмет, който случаят
[ми] предлага ...“ Самото гледане показва света пред нас, както и нас пред света:
„Всеки момент ни разкрива.“247 Оттук, самотъждеството първенствува: „Хората,
каквато и роля да се наемат да играят, винаги играят и себе си самите.“248

Бъртън също посочва Хераклит и Демокрит в „Анатомия на меланхолията“,
поставяйки поглед и писмо в сложна връзка с метафората светът като театър.
Ето от предговора: „Любезни читателю, смятам, ще бъдеш любопитен да узнаеш,
що за античен или олицетворен актьор е този, който безочливо напира към този
общ театър – пред очите на света и приписвайки си името на другиго (...)“249

Бъртън става „просто съзерцател на участта, деянията и съдбите на другите,
на това, как те играят своите роли, които ... се представят по различни начини:
сякаш сред общ театър“.250 Той сам е театър. „Като Демокрит в своята градина,
водя монашески живот, сам за себе си театър.”251 В живота като театър той играе
ролята актьор. „Както казва солзбъриецът,  цял свят актьорствува: totus mundus
histrionem agit; има нов театър и нова сцена, има също нова трупа актьори.“252

Бъртън обаче не търси  знание; той не изследва меланхолията, а търси лек
срещу нея: проучва меланхолията, като се надява това начинание да го погълне,
отклонявайки  го  от  неговата  собствена  меланхолия.  „Пиша  за  меланхолията,
обзет от стремеж да избегна меланхолията.“253 Ето защо значи трудът на Бъртън
поражда  не  представяне,  а  ролеви  покази  и  ритуални  действия:  понеже  той
осмисля съзерцаването откъм действуването.  Което обаче бележи разнозвучие
спрямо значението на метафората „светът като театър“, обвързано с познаване. 

Други  писатели  от  ранната  модерност  осмислят  светът  като  театър
предвид представящите. Ярък пример е Fabula de homine („Приказка за човека“)
от Хуан Луис Вивес.254 Тук  светът като театър става своеобразна алегореза.
Юпитер събира боговете от Олимп сякаш в театър, забавлявайки ги с гледките,
които светът предлага. От тях най-чудна са човеците, играещи ролите на всички.
246 Montaigne. Essais I, p. 302. Срв. Монтен. Опити 1, стр. 407. 
247 Montaigne. Essais I, p. 302. Срв. Монтен. Опити 1, с. 406-407. 
248 „За това, че да философствуваш значи да се учиш да умираш“. Монтен. Опити 1, стр. 139.
249 Democritus  Junior  to  the  Reader.  – In:  [Robert  Burton].  The  Anatomy  of  Melancholy.  [1621]
(Philadelphia, PA: E. Claxton & Company, 1883), p. 15. [Burton. Melancholy]
250 Burton. Melancholy, p. 17. 
251 Burton. Melancholy, p. 17.
252 Burton. Melancholy, pp. 35-36.
253 Вж.  Robert Burton. The Anatomy of Melancholy. Vols. I –  III (Edited by Thomas C. Faulkner,
Nicolas K. Kiessling, Rhonda L. Blair. Oxford: Oxford University Press, 1989); Vol. I, p. 37. 
254 Вж. Juan Vives. A Fable about Man. [1518] (Translated from the Latin by Nancy Lenkeith.) – In:
The Renaissance Philosophy of Man (Edited by Ernst Cassirer, Paul O. Kristeller, John H. Randall, Jr.
Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1948), pp. 387-393. [Vives. A Fable]
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Докато аплодират, един човек влиза предрешен като Юпитер и обърква боговете,
взели го за Юпитер. „Меркурий поканва човека да седне сред тях, обявявайки го
за победител“.255 Тук боговете показват, че човекът е напълно достоен да споделя
тяхното общество предвид спектакъла „светът като театър“. Вивес значи схваща
познаване предвид на създаване,256 като заедно с това запазва обаче също идеята,
че знанието е отредено за хората – актьори и зрители в света като сцена. 

Познаване и себепознаване възникват в разделението  актьори – зрители,
като яснотата се постига откъм съзерцаването. Но самото представяне променя
положението  на  играещите.  Декарт  подчертава:  „Както  комичните  актьори,
внимавайки [за това – А. Л.] срамът да не проличи по техните лица, слагат маски:
по същия начин и аз  самият,  готвейки се  да се  появя  [накрая] върху сцената
посред театъра на света, където досега живях като зрител, вървя с маска.“257

Науката става значи дейност, а зрителството е подготовка към познаване.
Декарт  променя  следователно  ролите,  предпоставяни  от  една  сцена  на  света,
както и предпоставящи последната. „Опит“ е движение, което, вместо да постига
висше знание, го разполага по различен начин спрямо предоставяното от света.
Промяната на положението е същностна, но философът се различава от повечето
писали дотогава – предвид оценностяването на действието. Зрителите отстъпват
пред актьорите. Оттук, гледането „предговаря“ дейността в света като сцена.  

Но ако знание се открива в представяне, въпросът стои по различен начин
спрямо обичайните тълкувания. Защото, вместо да предлага предмет за погледа,
светът като театър става място на действие: оттук, знанието как биват биващите,
явява онова, което белязва тяхното възприемане. Знанието за участта човешка
никога не може да бъде обективно: като сродено с положенията на познаващите,
идвайки от нечии предочаквания и предразсъдъци, такова знание се осъществява
само в една нагласа спрямо познаваното. Тук знание е държане спрямо биващите:
разтваряне в техните светове и нестранене от тях. И понеже „светът като театър“
полага един изложен на показ свят, метафората представя знанието. Ето защо,
откъм отклиците, формите на theatrum mundi пред[по]ставят представянето. 

Затова и Юстус Липсиус, когато използува метафората „светът като театър“,
говори за заблудите, излъгващи онези, които ги прилагат. Как? „Играеш комедия,
и  под  маската  ...  проклинаш своите  злощастия,  със  сълзи  скърбиш.  Арбитер
[Петроний  –  А.  Л.]  казва:  целият свят актьорствува.  Това  наистина  е  така.
Обаче  остави маската,  актьоре:  става  дума за  теб самия.“258 Дотолкова  значи,

255 Vives. A Fable, p. 390.
256 За онзи контекст, сред който битува Fabula при Вивес, вж. Marcia L. Colish. The Mime of God:
Vives on the Nature of Man. – JHI. Vol.23; No. 1 (January – March 1962), pp. 3-20.
257 Renati Cartesii Cogitationes Privatæ. [Датира от 1619 година.] – In: Œuvres de René Descartes.
Vol. X (Publiées par Charles Adam et Paul Tannery. Paris: Cerf, 1908), p. 213.  
258 Iusti Lipsi De Constantia libri duo (Antverpiæ: Apud Christophorum Plantinum, MDLXXXIV);
liber I; cap. 8, p. 23. Водеща рожля в живота играе качеството лицемерие: histrio pone personam,
imò quia tua. – Ibidem. Ето как Липсиус цитира Петроний: Mundus universus excercet histrioniam
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Липсиус поставя въпроса относно  как предвид едно практическо действуване,
вместо въпроса за какво предвид някое осъществено/осъществимо познаване.

Тук идва Томас Браун с идеята за theatrum като място на етически сблъсък:
негов залог е представянето. „Не бъди разярен Херакъл навън и кротко агънце
вътре в себе си. (...) Да управляваме нашите страсти и дивите коне на Платон
съставляват висшите зрелища;  [тъй като] върховното единоборство се състоява
именно в театъра на нашите души: тук ни нападат нашите противници.“259

Още нещо: театърът на Браун напомня театъра на Монтен, като се изключи,
че ударението при метафората светът като театър пада върху вътрешния свят.
Не става дума за възприемане: понеже хората сами наблюдават своето поведение
на  добродеяние  и/или на  поквареност. Тук те се изправят пред себе си самите
като действени причини.  Затова,  съзерцаващи и действуващи са неразделими:
едва чрез действуващите, ролите на съзерцаващите придобиват значимост.  

По такъв начин, зрителите разкриват, че приеманото за знание е погрешно.
Стремежът към цялост обаче поражда разноречиви откъслеци в изпълняването.
Тук съзерцаващите и действуващите полагат театъра като царство на проумяване:
идеята за живота като пиеса,260 и фигурата „познавачи“ в театъра през  XVI  век
всъщност  превъплъщават  conspicientes при  Йоан  от  Солзбъри.261 Чрез  такива
актьоро-зрители театралното представяне става единна цялост: обратно на едно
театрическо анализиране, което протича сякаш от само себе си пред зрителите. 

През  XVII  век  светът  като  театър  придобива  опит  от  представяния;
защото преди това, метафората се разгръща откъм идеята, какво самият театър
трябва да бъде.262 Водеща роля има сценичното обрамчване, което предпоставя
театричната двойнственост. Но дори ако при метафората  светът като театър

[к. м. – А. Л.]. „Цял свят [се] упражнява [в] комедия.“ Той има също изрична книга за театъра:
Iusti Lipsi  De amphitheatro liber:  in quo forma ipsa loci expressa, et ratio spectandi, cum figuris.
Lugduni Batavorum: Ex officina Christophori Plantini, MDLXXXIV.  
259 Thomas Browne. On Christian Morals. [Макар че датира от 1673 г., текстът излиза за пръв път
едва през 1716 година.] – In: The Works of Sir Thomas Browne. Vol. I (Edited by Geoffrey Keynes.
Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1964); pp. 239-295, на p. 252. 
260 Вж. за пример  Ulrike Haß. Das Drama des Sehens: Auge,  Blick,  und Bühnenform (München:
Wilhelm Fink Verlag, 2005); S. 42-50 и S. 160-187: за единството жестово – сценично – масково,
S. 201-217:  „светът като театър“ при Пико делла Мирандола бива схванат предвид йерархията
на добродетели и прегрешения, чрез вертикалната сценика; S. 310-322: мисловната сценичност
става  „вътрешно без  външност“.  [Хас  обаче  се  увлича  да  разисква  всевъзможни трактовки,
прави и опити теоретично да възстанови исторически бивали театровости; затова нейната книга
остава странична за това изследване.] Срв. за театрализиране и енциклопедизъм: William West.
Theatres and Encyclopedias in Early Modern Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 2002),
особено pp. 43-78. [West. Theatres] Или също така Christian. Theatrum Mundi, pp. 87-89.
261 Вж. по тези въпроси изричното аналитико-обзорно изложение, което предлага William West.
Understanding in the Elizabethan Theaters. – Renaissance Drama. Vol. 35 (2006), pp. 113-143.
262 Вж. относно този кръг въпроси при Helmar Schramm. The Surveying of Hell. On Theatricality
and Styles of Thinking.  –  TRI.  Vol. 20; No. 2 (Summer 1995), pp. 114-118.  Срв.  същевременно
изрично по темата: William West. The Idea of a Theater: Humanist Ideology and the Imaginary Stage
in Early Modern Europe.  – In: Renaissance Drama.  Book XXVIII [1997]:  The Space of the Stage
(Edited by Wendy Wall. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1999), pp. 245-287. 
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един „свят“ става нереален, участниците в представянето имат реални залози. 
Бейкън е обвързан с идеята за театър, като мнозина, прилагащи метафората:

почти всички, писали тогава върху теоретикознаниеви въпроси. Той е неотделим
от метафоричните театри, но и от действителния театър, както показва участта,
споходила неговите idolae mentis – заблудите, измъчващи мисълта човешка. 

Тук като отправна точка ще послужат построенията на „театъра в театъра“.
Когато обрисува перипетиите с поставянето на пиесата „Убийството на Гонзаго“
(сцената е замъкът Елсинор), Шекспир прави героя Хамлет зрител на „Хамлет“.
Това важи и за „Животът е сън“ от Калдерон: формулата светът като театър
белязва съня на Сигизмундо.263 Но „идолите на театъра“ се запечатват в умовете
чрез философията.264 Историите за сцената всъщност повече отговарят на онова,
което хората искат те да бъдат, отколкото им предлага правдиво разкритото.265

Идеята светът като театър у Бейкън изтъква значимостта на действието.
Понеже за модерните театърът на измислицата замества театъра на преживяното.
„Идват и поставят нови пиеси, непочитани от ръкопляскания, нито дори изящни
по своите сюжети.“266 Другояче казано: модерните учени правят експерименти,
които целят недвусмислено разкриване „начините за действие“ на биващите. 

Бейкън представя със своята Sylva Sylvarum (1626) една разнородна смесица
от наблюдения, предложения, пожелания за построяване „сградата на знанието“.
Водещата идея тук гласи: знанието не се явява нито от безучастно наблюдаване,
нито от заслепено действуване,  а  от тяхното свързване.  Бейкън го обозначава
като „експеримент“, действуване за придобиване на знанието. Някои се стремят
към това да повлияят на публиката чрез рядкост, възхита, загадка.267 Той обаче
търси истинната философия, която осветлява ума и извършва деяния.268

Значи метафората светът като театър полага производително начинание.
Бейкън сам се схваща не като зрител в театър, а като архитект, майстор, работник
при дългото издигане сградата на знанието.269 Затова неговото експериментиране
пряко препраща към двуединството  действуване – представяне, и то буквално.
Тук се има предвид онази работа, която извършват участниците в постановката,
когато „поставят“ своите насочени към експеримента идеи, наблюдения, тези. 

Тук показване отстъпва пред изявяване предвид X, което се „явява в опита“,

263 Вж. по тези въпроси изричното изложение, което предлага Jean Jacquot. Le théâtre du monde
de Shakespeare à Calderón.  –  Revue de Littérature  Comparée. Vol. 31 (1957 – 1958), pp. 341-372.
Относно връзката на познаниево и театровост, вж. особено West. Theatres, pp. 193-223.
264 Вж. като източник:  Francisci de Verulamio Instauratio Magna. Pars secunda operis, quae dicit
Novum Organum. [1620]  – In:  The Works of Sir Francis Bacon. Vol. I (Edited by James Spedding,
Robert Ellis & Douglas Heath. Cambridge: The Riverside Press, 1857), p. 264. [Novum Organum]
265 Вж. Novum Organum; Aphorismus LXII: p. 265.
266 Francisci de Verulamio Historia Naturalis et Experimentalis (Londini: I. Haviland, 1622), pp. 3 f.
267 Вж. показателно свидетелство: To the Reader. [1626] – In: [Sir] Francis Bacon. Sylva sylvarum:
Or, A Natural History in Ten Centuries (London: William Lee, 1658), s. p. [Sylva sylvarum] 
268 Вж. Sylva sylvarum. To the Reader, s.p.
269 Вж. Ibidem.
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чиято вътрешно присъща театричност все белязва Бейкъновите  експерименти,
създаващи  знание  отвъд  въжделяването,  а  също  така  и  отвъд  измислеността.
Негово предусловие обаче е представянето по формулата светът като театър,
защото из нея заемащите позата зрители „сътворяват“ не само вижданото от тях,
но също онова, което те самите предизвикват другите да виждат. Той прави явно,
как гледане се предхожда от работа.  Sylva Sylvarum е изпълнена с наставления:
„Копай дупка“, „Вземи чашка“, „Питай до корен“. Които я четат, те я и пишат,
обаче не следват определен сценарий, нито различават фактуално от фикционно.
Ето защо тяхната игра разгръща  пред тях,  за  тях,  чрез тях света на биващите;
светът като театър прави възможно това да стане, обрамчвайки един опит.
Оттук, ако за Декарт превръщането от зрители в актьори е гранично състояние,
Бейкън  ги  приема  като  редуващи  се  положения.  Понеже  бележат  действие,
„актьори“ и „зрители“ не са различни – освен по преките си ролеви прояви.  

Но замисълът на Бейкън е въображаем; стремежът му към светоразбиране,
което  следва  [от]  експеримента,  е  неосъществен и  неосъществим.  Всъщност,
представянето според метафорите „светът  като театър“ или „светът  е театър“
става средоточие на вниманието, ако theatrum полага противното на фактичното.
Тук отчуждени съзерцатели и приобщени действуващи са същностно различени.
Бидейки отговор на  неговата  мисъл за  създаването като тотален експеримент,
който сам предпоставя театралното представяне, такова изследване я разгръща.
Тук едно представяне се мисли вече не откъм измислянето, а откъм направянето,
поради което става разпознаваемо като отстраняващо някакво лъжовно вярване.
Става дума, естествено, за  идолите на театъра,  които при Бейкън се оказват
отстраними чрез усърдно внимание към разноречивите явявания на биващите. 

Sylva Sylvarum изисква едно действено внимание от страна на читателите,
предвид да  се  превърне в  единна цялост.  Дори самият Бейкън същевременно
(казва неговият довереник Уилям Роули) накрая признава: книгата му наподобява
„просто несмляна смесица от отделни части;  [поради това,] тя не може да има
блясъка на книгите, създадени според метода“. Тук работата на възприемащите,
именно, да свързват разпилените парчета в съгласувани цялости, винаги остава
(отбелязва философът) такава задача, която завършва експериментите.270

Това е така, доколкото експериментът се оказва вид театрално представяне,
от което пръвното представяне на биващите заличава дейността по отсъждане.
Спрямо текстовото обаче, театърът полага подобаващо разпознатото отсъждане.
Един театър на експеримента следователно винаги се завръща при текстовете:
защото представящите знанието никога не работят сами.271 Но същевременно,
тогавашните писания правят познаващите чрез преживяване и чрез експеримент
такива  герои,  които,  доколкото  обединяват  многообразието  откъм театровото,

270 Вж. Sylva sylvarum. To the Reader, s.p.
271 Вж. за това Jan-Dirk Müller. Universalbibliothek und Gedächtnis. –  In: Erkennen und Erinnern
(Hrsg. von Wolfgang Frühwald. Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1998), S. 285-309.
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стават polyhistor-и според образеца, установен от Бейкън, Галилей, Декарт.272

Браун „смирено признава,  че  работата  с  такава загриженост за  истината,
също толкова трудна ... заслужава обединяване умовете на мнозина“.273 Все пак,
при  текстове,  които  отхвърлят  неистинното,  пишещи са  в  единствено  число:
несравнимо повече, отколкото при разбулващите някакви положителни истини.
Тъй като истината остава единствена, съответно – откриваема от много страни,
докато заблудата е протейска и безкрайна. Самите хорски мнения същевременно
винаги  остават  свободни,  именно  поради  което  самоочевидно  обстоятелство
всички могат да мислят и, съответно, могат да казват, противоположното.274

Pseudodoxia  Epidemica  [1646]  разчиства  полето  преди  построяването.
Идеята на Декарт в  Meditationes [1641] за отказа от онаследените допускания
преследва същата цел и също така препраща към театъра. Браун иска да отстрани
лъжовните вярвания – като разчиства ширещите се лъжеучения. Той наистина
удържа Бог и Природа като съдници, но без откровяването, заявено при τόπος-а
светът като  театър.  Всяка  постановка  съдържа  намеса  на  хората  в  онова,
което „има да го има“ като следващо състояване. Наистина: хората трябва още
доста да сторят, преди да се самосъздадат откъм настояще или откъм отминало,
като обаче никоя театрична сцена не става за ролята на еднозначен наставник. 

Тук експеримент и представяне се създават от всички. Доколкото създават
своите писания, писателите правят от експериментите основание за познаване:
откъм  формулата  светът  като  театър,  познанието  и  движението  полагат
безсловесното битие на Естеството. Именно поради тази причина същевременно,
дори цялата сцена на света не стига: защото Природата, макар бидейки съдник,
никога не говори пряко: напротив, тя винаги има потребност от „говорители“.

Имат се предвид всъщност такива „актьори“, които изговарят и проявяват
скритото писмо.275 При това, представните усилия на творците увенчават цялото.
Ето защо, събирайки изричаното и/или сторваното от други, творците разкриват
именно двойнствеността на знанието. Защото върху безкрайната сцена на света
няма място за просто гледащи: театърът, където се състоява животът човешки,
прави  възможно  само  Бог  и/или  ангелите  да  бъдат  съзерцатели.  Което  обаче
отвежда към въпроса за перспективата и представянето ѝ в трактатността. 
272 Вж. върху тези въпроси Helmut Zedelmaier. Begriffsgeschichtliche Anmerkungen zu ‘Polyhistor’
und ‘Polyhistorie’.  –  In: Die Enzyklopädie im Wandel vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit
(Hrsg. von Christel Meier. München:  Wilhelm Fink Verlag, 2002), S.  421-450. Също Jesuit Science
and The Republic of Letters. Edited by Mordechai Feingold. Cambridge, MA: The MIT Press, 2003.
Срв. същевременно Steven Shapin and Simon Schaffer. Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle,
and the Experimental Life (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985), pp. 22-79. 
273 Thomas Browne. To the Reader.  Pseudodoxia Epidemica. [1646]  –  In:  Thomas Browne’s Works.
Vol. II (Edited by Simon Wilkin. London: Pickering, 1835), pp. 177-178. [Browne. Pseudodoxia]
274 Вж. Browne. Pseudodoxia, p. 181. 
275 За онова време вж. Lisa Jardine, Anthony Grafton. ‘Studied for Action’: How Gabriel Harvey
Read His Livy. – Past & Present. No. 129 (November 1990), pp. 30-78. Срв. обаче Rolf Engelsing.
Die Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit.  – In: Idem. Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel-
und Unterschichten [1973] (2. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1978), S. 112-154.
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Екскурс: Историческа феноменология и изобразителна перспектива
Творците от Ренесанса все правят подвъпросни изкуство,  свят,  общество.

Ярко въплъщават тази нагласа централната перспектива, развита при майстори
като Алберти, Брунелески, Гиберти, а също такъв жанр като трактатите относно
живописта,  скулптурата,  архитектурата. Изразът  perspectiva идва от  perspicere:
което означава „виждам през“, „оглеждам умствено“ също така „удостоверявам“.
Желанието за осмисляне на творците и творбите из единния артистичен стремеж
поражда две самостойни жанрови цялости, които се оказват смислоопределящи
предвид ренесансовата  стилистика като цяло –  перспектива и  трактатност.
При първата царува театричното, докато при втората водещо е ауратичното.   

Граф  Балдасаре Кастильоне въвежда в  трактата си „Придворният“ (1528)
думата „spezzatura“, чрез която той описва, как придворните изявяват  „grazia“:
качество, даващо им право да се представят като идеал. Нейното въплъщаване
явява идеала в естетически поведенски кодекс, очертавайки теория за изкуството,
разкриваща неговото разгръщане.276 Тук изкуството затова не изглежда такова,
защото се скрива, при това именно чрез изкуството. Графът изрично наставлява:
„Да се скрива всяко изкуство, действувайки така, че всичко казвано или правено
винаги (...) да изглежда правено или казвано почти без мисъл за него.“277

Идеята да се скрива изкуството чрез изкуството обаче надали е ренесансова,
имайки  явен  античен  източник.278 Сред  придворните,  животът  бива  осмислян
като целящ да въплъти идеята изкуство; извън артистичното себеосъществяване,
самите „придворни“  биха загубили уважението на другите. Ето защо изкуството
става начинание, правещо действени стремежите на Х или Y да бъдат приемани
именно като онова, което те по никой начин не изглеждат да са всъщност.279

Макиавели: „ ...  тъй като възнамерявам да напиша нещо полезно за този,
който ще го разбере, ... по-правилно е да се придържам към истинната същност
на нещата, а не към въображаемото.“280 Тези думи, с които започва „Владетелят“,
призовават към нова стилова програма предвид на естетическото отсъждане. 

Двете теории всъщност стоят пред проблема за самостойното естетическо,
правещо самото естетическо удоволствие вид самоцел.281 Става дума за τόπος:

276 Вж. неголямото, но съдържателно изложение, което предлага Allister Neher. How Perspective
Could be a Symbolic Form. – JAAC. Vol. 63; No. 4 (Fall 2005), pp. 359-374.  
277 Baldassare Castiglione. Il Libro del Cortegiano (Torino: Einaudi, 1965), p. 41. [Cortegiano].  
278 Вж. Публий Овидий Назон.  Пигмалион.  – В:  Овидий. Метаморфози (Превод от латински
Георги Батаклиев. София: Народна култура, 1974); X, 243-297 (стихове 254-255), стр. 206. 
279 Вж. Леонид М. Баткин. Ренессансное понимание индивидуального творческого начала. – В:
Ренессанс: образ и место Возрождения в истории культуры (Москва: Наука, 1987), с. 47-68.  
280 Niccolò Machiavelli. Il Principe [1513] (Torino: Einaudi, 1961); cap. XV, p. 55. [Il Principe] Срв.
обаче също на български: Николо Макиавели. Владетелят. – В: Макиавели. Избрани съчинения
(Превод от италиански Иван Тонкин. София: Наука и изкуство, 1985), стр. 67. [Владетелят] 
281 Вж. Rensselaer W. Lee.  Ut Pictura Poesis:  The Humanistic Theory of Painting. –  AB.  Vol. 27
(1940), pp. 197-269. [New York: Norton, 1967.] За риториката, вж. Curtius. Europäische Literatur;
S. 71-88. John R. Spencer.  Ut Rhetorica Pictura. A Study in Quattrocento Theory of Painting.  – In:
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правейки от средството самоцел, да се създава наслада заради самата наслада.
При това, те еднакво следват прочутите „наръчници“ от късното Средновековие,
както и Ренесанса, разискващи, как някакъв идеал придобива значима форма.

Такива прочути трактати като Della pittura или Della Famiglia на Алберти,
също така Della vita civile от Матео Палмиери и Commentari от Лоренцо Гиберти,
стават спирки по пътя на идеала за „разумно живеене“. Но те първо наставляват,
едва после искат да бъдат оценявани като книги; „Придворният“ и „Владетелят“
обаче целят насладата. Понеже модерните демократични идеали правят изразите
„съвършен владетел“ и „съвършен придворен“ неуместни, те се оказват значими
предвид на естетиката. Двете книги биват вземани не за литература: въпреки че
сам Балдасаре Кастильоне нарича своята творба „книгите на придворния“.282

Кастильоне: „Да изберем някого от нас, възлагайки му да извае със слова
съвършения придворен, излагайки условията и качествата, изисквани от всекиго,
заслужаващ това име.“283 Макиавели: „Не желая за моето съчинение друга почит,
освен онази, която новостта и тежестта на неговия предмет ...  да заслужат.“284

Двата трактата полагат своето „естетическо сътворяване“ – бидейки способни
както да убеждават читателите, така и да спират възприемателското внимание. 

Но настоящото изложение не възстановява перспективата  историологично,
нито също археологически.285 Тъй като при нея се има предвид такова действие,
което  заличава  разликата  между  акта  на  сътворяване  и  акта  на  създаването.
Поради това, „убедителност“ съставлява водещият залог при перспективата. 

Нейното  откриване  тепърва  прави  възможно  естетическо  теоретизиране,
основано върху едно самооправдаващо се идолопоклонство. Едни дисциплини,
някога били „помощнички на теологията“,  търсят самостойност;  онова значи,
което  Средновековието  приема  за  идолопоклонско,  извоюва  образна  ценност.
Затова, изкуството от Ренесанса заличава разликата между идолово и иконово.

Uti като принасящо полза се смесва тук с frui – пораждащо радост. Тъй като
Бог единствен поражда чистата радост, то носещото радост из себе си самото
бива приемано като идолопоклонско; снетата разлика между налично и значимо
ражда идолопоклонство. Не само изпитвайки непосредно удоволствие, но също
четейки за наслада, възприемащите стават жертви на естетическия фетишизъм. 

Ренесансът значи прави самостойно мисленото дотогава за идолопоклонско.

Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. XX; No. 1-2 (January – June 1957), pp. 26-44.
Срв.  Michael  Baxandall.  Painting  and  Experience  in  Fifteenth-Century  Italy.  [1972]  (2nd Edition.
Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 29-108. [Baxandall. Painting and Experience]
282 Вж. Castiglione. Cortegiano, p. 1. Почти роман: Baldassare Castiglione. The Book of the Courtier
(Translated from the Italian by Sir Thomas Hoby. London: J. M. Dent & Sons, 1937), p. 9.
283 Castiglione. Cortegiano, p. 25.
284 Il Principe, p. 1. Срв. Владетелят, стр. 17. 
285 Вж. изложението при Samuel Y. Edgerton. The Renaissance Rediscovery of Linear Perspective.
New York: Basic Books, 1975. Срв. сбития и стария, но съдържателен историко-мисловен очерк
относно този кръг от въпроси, какъвто беше предложил преди цели 40 години руският философ
Алексей Ф. Лосев. Эстетика Возрождения (Москва: Мысль, 1978), с. 263-274. [Лосев. ЭВ] 
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Дотолкова,  възпроизвеждайки видимото,  перспективата пита за представянето.
Понеже майсторите имат за принцип как, те определят границите на творенията,
изявяващи тяхната дейност като духове,  въвеждащи нови порядки.286 Тук вече
самата перспектива предизвиква интелекта да решава един образен проблем.

Защото следващата перспективата живопис, доколкото явява дълбочината,
превръща едно културознаково в природознаково.287 Но по такъв начин обаче,
ударението върху  природа и/или  класика като образци обуславя новата теория.
Понеже  природно и  класично (които са знаци) препращат към себе си самите,
битието на Х като природознаково отнапред се освещава от неговата наличност:
независимо от всевъзможните мислими „трансцендентални“ претенции.288

Следвайки такъв подход, художниците са ограничени в избора на материал:
абсолютно и/или  безкрайно полагат крайни биващи, достъпни за възприемане.
Именно поради тази причина следователно онази точка, в която те се пресичат,
придобива за стила на Ренесанса символно значение: съвсем по същия начин,
както става с образността през Средновековието.289 Ако обаче Средновековието
пред[по]ставя отвъдна неизобразима същност,  то Ренесансът вече търси в нея
отсамна художествена Азовост.290 Дотолкова същевременно, крайно и безкрайно,
относително и абсолютно се оказват съединими в точката на изчезване.

Перспектива и  трактатност са свързани също теоретично: защото двете
представят  биващите  такива,  каквито  те  могат да  бъдат,  като  тук  творците
преопределят действителното. Отначало бива укрепвано човешкото положение,
опростявайки реалността: перспективата скрива, че условното се пред[по]ставя
като „естествено“.  Мисленето на знаковото откъм  естествено,  същевременно,
винаги забулва въпроса, защо тази образна техника изобщо бива замислена.291

Скривайки,  как  подражават,  майсторите  правят  предмет  на  живописта
самото „подражаване“. Разривът се надмогва чрез онова, което Леон Б. Алберти

286 Вж. Il Principe; VI, p. 19. Срв. обаче Владетелят, стр. 34.
287 Но  мисълта  за  театризма  като  белязващ перспективата  остава  необявявана  предпоставка
също в Беняминовата идея за ауратично. Вж. Глава първа; § 3, B: Контекстови определения.  
288 Вж. по въпроса Erwin Panofsky. The History of the Theory of Human Proportions as a Reflection
of the History of Styles. – In: Idem. Meaning in the Visual Arts (Garden City, NY: Doubleday, 1955),
pp. 55-107. [Panofsky. Meaning] Но срв. на български: Ервин Панофски. Историята на теорията
за пропорциите на човешкото тяло като отражение от [?! – А. Л.] историята на стиловете. – В:
Панофски. Смисъл и значение в изобразителното изкуство (Превел от английски Гочо Чакалов.
София: Български художник, 1986), с. 99-143. [Панофски. Смисъл]
289 Вж. върху тези въпроси класическото изложение: Erich Auerbach.  Figura.  [1944]  –  In: Idem.
Scenes from the Drama of European Literature [1959]  (2nd Edition.  Translated  from the German by
Ralph Mannheim. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1984), pp. 11-76.
290 По въпроса за такъв вид „богоподобие“ при творците,  вж. например класиката: Leo Spitzer.
Linguistic Perspectivism in the  Don Quijote.  [1948]  –  In:  Idem. Linguistics and Literary History
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1967); pp. 41-85, особено pp. 68-73.
291 За перспектива у Алберти вж. Jack M. Greenstein. On Alberti’s „Sign“: Vision and Composition
in Quattrocento Painting.  –  AB. Vol. LXXIX; No. 4 (December 1997), pp. 669-698. Но срв. обаче
конспективно Лосев. ЭВ, с. 280-284. Вж. и изрично: Alfonso Procaccini. Alberti and the „Framing“
of Perspective. – JAAC. Vol. XL; No. 1 (Fall 1981), pp. 29-39. [Procaccini. Alberti]
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нарича „istoria“ – същностното творение на художниците.292 Тук самата  istoria
(сюжетите, съответно техните описания) определя както значението на творбата,
така също нейното отношение спрямо всичко онова, което тя „представя“.  

Ето как следователно, рамката в ренесансовата картина става такъв знак,
който напълно обособява въобразяваното от действителното.293 Първите примери
на ренесансова живопис зависят от рамката, еднозначно заявяваща, че образите
на Христос, Дева Мария, светците остават при образното. Когато същевременно
образът напуска своята обител, рамката „замества“ църквата, с което припомня,
че образите нямат (собствено) иконографско положение: образите са значими,
защото препращат към едно  духовно царство. Всичко в рамката е алегорично,
образите са налични и значещи.294 Чрез това срастване между налично и значещо,
рамката отделя представното (въобразявано) от установимото (действително).

Доколкото  изкуството  на  Ренесанса  представлява  образно  представяне,
което се обособява от всяко представяно, дотолкова перспективата предпоставя,
че фикционното отхвърля своята фикционност. Но по какъв начин става това?
При перспективата става дума за определено биване в затворено пространство:
убедителна илюзия предвид на рамката, без обаче да се казва, че изобразеното
отразява онова вън от нея. Тук е налице претенция за построяване на реалност,
която е сякаш отвъд рамката и  отсам нея.  Ето как измерението „дълбочина“
пред-определя  фикцията,  като  една  убедителна  илюзия откъм това  измерение
завършва процеса,  изявяващ самото  онова,  което тепърва  го  прави възможен:
илюзията за дълбочина завършва тук пораждащата илюзията образна техника.
Понеже текстът между кориците не е това, което представя на възприемащите,
съответно картината,  затворена в своята рамка,  не е това,  което (им)  посочва,
творението на изкуството постоянно препраща към онова, което отсъствува. 

Като  прави  отсъствуващите  присъствуващи,  живописта  прави  всъщност
дори мъртвите живи.  Живописта е  лъжовна:  спрямо представяното,  тя  остава
същностно нерелевантна;  нейното  значение  съставлява  тази  нерелевантност,
придобила  значимост  из  въобразяваното.  Сюжет,  предел,  рамка се  оказват
следователно производни от онова, което определя отклика на възприемащите:
между  пространствените  образувания  има  граници,  очертани  чрез  рамката.
Другояче казано: ценността на рамката се разпознава откъм нейното отсъствие,
като убеждаване полага биващите такива, каквито те се явяват; рамката напомня,
че едно въобразявано остава въобразявано.295 Чрез нея възприемащите осъзнават,

292 Вж.  Baxandall.  Painting  and Experience,  pp.  133-141.  Срв.  също така  Ирина  Е.  Данилова.
Альберти  о  композиции  в  живописи.  [Излиза  първо  през  1975  година.]  –  В: Данилова.
Искусство Средних веков и Возрождения (Москва: Советский художник, 1984), с. 41-51. 
293 По такъв начин, перспективата обрамчва представяното. Вж. Procaccini. Alberti, pp. 32-35. 
294 Вж. изрично: Barbara E. Savedoff. Frames. – JAAC. Vol. 57; No. 3 (Summer 1999), pp. 345-355.
295 При „Евклидови разходки“ [1955] от Магрит, поради липса на рамка, картината в картината
припокрива представяното и удържа възприемащите да гледат към проекцията. – Вж. на URL:
http://en.gallerix.ru/fullpic/2d1eaa34cf9714a56d758619ce563611/. Срв.  обаче  от  същия  художник
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че илюзията им остава човешко творение. За да утвърдят идеята естественост,
следователно, художниците подобава първо да обезсилят деянието направяне. 

От опитите на Филипо Брунелески с дъски, които изобразяват Баптистерия,
както и Палацо Векио във Флоренция, до стила сближаване, а после маниеризма,
живописта от Ренесанса задава идеята за самостойно изкуство.296 Едно равенство
между творци и творби пред(по)ставя такова едно мислене, за което изкуството
вече не зависи от отношението към „действителност“: ето как неговата ценност
бива  осмисляна  като  определима  из  отношението  на  творбите  към  творците.
Поради  това,  художниците  разпознават  в  природата  образец  за  представяне:
форма изявява значи  живот откъм изкуството, а  Аз-ът се отделя от реалното.
След традицията на работилниците идва разбиране за художествените творци,
оказващи се захвърлени сред безкраен и лишен от видими пътища простор.

Перспектива явява геометрично съвършенство,297 правещо зрима красотата
отвъд действителното.298 Ето защо и обитаващите този  извъндействителен  свят
са съвършени, като времето става стълбица от съвършени отрязъци.299 При това,
хората необходимо се оказват изобразявани от творците в пълната си зрялост,
като светът, изграден съобразно перспективата, изявява идеалното състояние. 

Но огледалното отношение  творци – творби задава самостойно изкуство;
изисква се значи фикция, която да казва, че не е такава, при това под претекста,
че пред-текстът става документ. Така перспектива променя мисленето в символи:
човешкото „централно положение“ се измества, пораждайки въпроса, как хората
остранностявано/остранностяващо ценностно осмислят своите позиции.300

Тук  перспектива сродява ауратично и театрично в две отношения.  Първо:
идвайки от театъра,  перспективата по необходимост остава театрична.  Второ:
отричащото отвъдността разбиране прави живота зрелище, ставащо представимо
пред зрители, чиито погледи осветскостяват взора Божий.301 Но по такъв начин,
астрономия  и психология,  философия  и филология,  теология  и механика,

Conditio humana [1935]. – На URL: http://gallerix.ru/fullpic/e7f8a5085ead1f7f80fed11b9eecf797/. 
296 Вж. за това Heinrich Wölfflin. Die klassische Kunst [1899] (München: Bruckmann Verlag, 1914),
S. 193-237. За естетикоисторическо представяне, вж. Marshall Brown. The Classic Is the Baroque:
On the Principle of Wölfflin’s Art History. – CI. Vol. 9; No. 2 (December 1982), pp. 379-404. 
297 Вж. Erwin Panofsky. Idea [1924] (2. Auflage. Berlin: Hessling, 1960), S. 29-33. [Panofsky. Idea]
Срв. на кирилица: Панофски.  Idea (Перевод с немецкого Юрия Н. Попова. Санкт-Петербург:
АXIΩMA, 1999), стр. 35. [Панофски. Idea] Това личи от портрета на Фередиго да Монтефелтро
и Батиста Сфорца, датиращ от 1466 година. – Достъпно на URL:  http://www.artliste.com/piero-
della-francesca/portraits-battista-sforza-federico-montefeltro-295.html. 
298 Вж. Panofsky. Idea, S. 29. Срв. Панофски. Idea, стр. 33. 
299 Примери за това предлага творчеството на Пиеро делла Франческа:  Кръщение (ок. 1450 г.,
понастоящем обитава Националната галерия в Лондон. – Вж. за добро изображение на URL:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Piero%2C_battesimo_di_cristo_04.jpg), а също
съответно Бичуване (датира откъм 1469 г.,  като сега краси Художествената галерия в Урбино);
много добро изображение вж. на URL: http://pintura.aut.org/SearchProducto?Produnum=60682.
300 Вж. Павел А. Флоренский. Обратная перспектива. [Датира от 1919 – 1920 години.] – В: Idem.
Иконостас (Санкт-Петербург: Мифрил, 1993); с. 177-281. [Флоренский. Перспектива] 
301 Вж. Флоренский. Перспектива, стр. 195. 
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политология и музикология, социология и космология коренно се променят.302

Оттук, отричайки античната  геоцентрика и средновековната  теоцентрика,
перспектива ги заменя с модерна егоцентрика. Казват, Ренесансът възкресява(л)
идеята за индивидно. Но дали в това „възкресяване“ индивидът, вместо да остане
само неделим (individuum), не става вече биващ в-разделение (in-dividuus)?303

Чрез това  изместване  се  осъзнава  отстоенето на  индивидно от  вселенско.
Митът за Про[ме]тей е митът за индивида.304 Създават се „триизмерни“ образи,
проектиращи един художествен Аз – например при портрета на Батиста Сфорца
от  Пиеро  делла  Франческа305 и  нейния  бюст  от  Лаурана.306 (Формата  изисква
осветление, линейност, профилност, докато образът е геометрично образуване.
Като  последица  от  това  свеждане  до  геометричното,  майсторите  сродяват
човешко и светово с  илюзорно. Двете творби правят героинята самодостатъчна.
Като олицетворява един  идеален образец, картината предпоставя безжизненост,
бюстът препраща илюзията за триизмерност към илюзорен триизмерен образ.
Дали скулпторът не стилизира в своето произведение посмъртна маска?307)

Тази  нагласа  към мисловно оттегляне  от  реалността  поражда и  трактата
като  жанр,  свръхпредставителен  за  ренесансовата  култура.  При  философията,
образци са писанията на Фичино и Пико, по обществени въпроси такива стават
творбите  на  Алберти,  Макиавели,  Кастильоне.  Що  се  отнася  до  изкуствата,
трактатите на майсторите също така могат да се похвалят със славна традиция:
Леонардо да Винчи, Паоло Пино, Лодовико Долче. Като  построява  реалноста,
вместо  да  я  подражава,  трактатът  се  сродява  с  архитектурата.  Това  е  така,
защото перспективата не търси своето място в нея, а напротив, я „овладява“.

Бокачо  раз(при)познава  пространство,  отделено  от  неговото  творчество.
Живот  и смърт,  планове  и събития оживяват повествованието в  „Декамерон“.
Чрез теориите на Алберти обаче, а също така чрез математизма при Брунелески,
XV век прави господарка математичната абстракция.308 Много ярко въплъщават

302 Не значи ли това нова легитимация на модерността? Вж. Hans Blumenberg. The Legitimacy
of the Modern Age [1973; 1983] (2nd Edition. Translated from the German by Robert A. Wallace.
Cambridge, MA: The MIT Press, 1999); pp. 125-226 и pp. 343-400. [Blumenberg. The Legitimacy]
303 Вж. относно тези въпроси изрично: Баткин. Леонардо, с. 126-129.
304 Случайностно и необходимост полагат самопреобразимост. Вж. Antonio Poppi. Fate, Fortune,
Providence and Human Freedom. – In: The Cambridge History of Renaissance Philosophy. (Edited by
Charles Schmitt.  Cambridge: Cambridge University Press, 1988)  [CHRP], pp.  641-667. Ето защо,
Про[ме]тей е свързан колкото с титанизъм (вж. Лосев. ЭВ,  с. 110-138), толкова и с протеизъм.
Вж. по този въпрос Леонид М. Баткин. Ренессансный миф о человеке. – Вопросы литературы.
1972. № 9, с. 112-135. Срв. и контекстуализацията: Brian Copenhaver. Astrology and Magic. – In:
CHRP, pp. 264-300.  За ренесансовото обожествяване на творците вж. изрично  Patricia Emison.
Creating the “Divine” Artist: From Dante to Michelangelo (Leiden: E. J. Brill, 2004), pp. 215-301.
305 Част от вече споменатия двоен портрет на урбинските херцози, картината обитава „Уфици“.
За добро изображение, вж. на URL: http://pintura.aut.org/SearchProducto?Produnum=7946. 
306 Вж. на URL: http://www.friendsofart.net/static/images/art1/francesco-laurana-battista-sforza.jpg.
307 Както свидетелствува и една работа на Лаурана от Лувъра. Вж. на url: http://www.renaissance-
in-art.org/42403/Death-Mask-Of-A-Woman-%28Battista-Sforza-%29-large.jpg.
308 Вж. Giancarlo Maiorino. Linear Perspective and Symbolic Form: Humanistic Theory and Practice
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различните подходи две емблематични произведения: „Поклонение на влъхвите“,
рисувана от Джентиле да Фабриано, и „Чудото със статира“ на Мазачо.309

Точка на изчезване,  virtù поставя реалността в абстрактното пространство,
явяващо безкрайност. Илюзията за реалност изчезва: крайното става виртуално,
перспектива  и трактатност  правят реалността  сякаш художествено сътворима.
Времето замръзва в извънвремевото; творците отричат самото „време на света“,
което после възстановяват по отвлечени правила.310 Затова, предвид отношението
между налично и идеално при схоластиката, Касирер изтъква: нито метафизиката,
нито психологията не могат да ги уравновесят. Прави го единствено изкуството,
снемащо „нещата от живота“ чрез хармонични отношения.311 Такова „снемане“,
същевременно, има като завършек появата на модерния критерий за красота.312

Гледището на художниците и мислителите от Куатроченто става образцово,
защото връзката  перспектива –  трактатност прави индивидното същностно,
разкрива вечност в отсамното.313 Оттук впрочем произтича също така и мисълта
относно правилата на изкуството: именно тяхното последователно разгръщане
довежда по необходимост до идеята изкуство заради самото изкуство.

Полагайки като предмет на мислене своя опит, мислителите и художниците
правят от него образец за естетическо възприемане, дори ценностна инстанция.
(Изразът обозначава споделяни представи, които действуват сякаш принудително
спрямо dramatis personae: естетическото възприемане като самостойно действие
необходимо се оказва при тях преди всичко именно ценностна инстанция.)

Но самата творба прави естетическото несводимо до нейното преживяване
(доколкото то призовава забравата за историята), нито също до анализ на езика,
който го изразява (доколкото езикът  следва забравата).314 Опира до рефлексия
относно онази идеална история, която определя едно естетическо преживяване.
Пораждано „от духа на“ взаимните отношения  ауратично –  театрично  обаче,
това преживяване по необходимост препраща в своето ограничаващо значение
към отсамсветовата отвъдсветовост, която се открива пред/чрез мистическото.

in the Work of Leone B. Alberti. – JAAC. Vol. XXXIV; No. 4 (Summer 1976); pp. 479-486. 
309 Вж. Keith Christiansen. Gentile da Fabriano. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1982. (За добро
изображение вж.  URL:  http://www.googleartproject.com/collection/uffizi-gallery/artwork/adoration-
of-the-magi-gentile-da-fabriano-massi/326489/. За Мазачо: The Cambridge Companion to Masaccio.
Edited by Diane Ahl. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Относно „Чудото със статира“,
вж. изображение на URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Masaccio7.jpg.
310 За подход към отделна творба чрез тази понятийност, вж. Alfred Acres. The Columba Altarpiece
and the Time of the World. – AB. Vol. LXXX; No. 3 (September 1998), pp. 422-451.
311 Вж. за това изрично: Эрнст Кассирер. Индивид и Космос в философии Возрождения. [1927]
Перевод с немецкого Аслана Г. Гаджикурбанова. – В: Кассирер. Избранное. Индивид и Космос
(Москва – Санкт-Петербург: Университетская книга, 2000); особено с. 142-206, на с. 156-157. 
312 Спрямо чистото модерно виждане, образцово опримерено от творбите на Пийт Мондриан,
същински художествени предходници представляват ренесансовите идеализирани геометрични
площади, улици, дворове при картините на майстори като Пиеро делла Франческа.
313 Вж. André Chastel. Le mythe de la Renaissance, 1420 – 1520 (Genève: Skira, 1969), pp. 91-93.
314 Вж. Андрей Лешков. Историйността на естетическото. – ФА. XXVI (2017); Брой 4, с. 98-115.
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4. Тези за мистическото в естетическия (ни) опит
Едно артистично присъствие изявява ауратичното; за него е значимо онова,

което прави  някакво  артистично присъствие  смислено.  Неговата  осмисленост
философията приема спрямо сетивното познаване. Но последното се разгръща
сред пространство, предопределено от театричното. Ето какви са и качествата,
които отнапред смислоопределят всяко мислимо естетическо преживяване: 

1)  Тоталност и всевремие.  Едно естетическо преживяване е  нечастично,
доколкото при неговите предмети чрез тяхното явяване се изявява цял „свят“:
самостойно бъдене със собствено време и собствено място. Ето защо при тях
моментите минало, настояще, бъдеще се свързват в пълнотата на мига.315

2) Единичност. Моментът ауратично, който (въпреки идеите за противното,
въпреки неофитската пламенност на усилията, които едно „директно изкуство“
полага да му изличи следите) белязва творбите при едно артистично присъствие,
необходимо се основава именно върху тяхната единственост като индивиди.

3)  Смислова самопрозирност. При действително естетическо преживяване
един или друг  Аз, и при това единствено доколкото пребъдва като самият той,
става същевременно способен за действително съприсъствие с други (Аз-ове).

4) Ощастливяване. Доколкото съставлява преживяване отвъд господството,
както и доколкото престъпва отвъд техническото, едно естетическо преживяване
постоянно пред[по]ставя възможността за олицетворено радващо присъствие. 

Тук теологичните идеи за това преживяване (главно есхатологични такива)
всъщност определят модерните естетически становища – сякаш  нетеологични.
Защото  едно  самостойно  естетическо  преживяване  на  творбите  преобразява
мистичното „блажено видение“, visio beatifica – такова, каквото го олицетворяват
идеите  за  Богосъзерцаване  и,  съответно,  παρουσίᾶ.316 Тезата  гласи  следното:
изкуство именно дотолкова съдържа блажено видение, доколкото естетическото
остава белязано от своеобразно есхатологично презрение към отсамното. 

Стигането до това преобразяване налага да бъде очертана и предисторията
на мисълта за Божието явяване като метафора на абсолюта, оставаща постоянна:

315 Вж. Морис Мерло-Понти. Окото и духът. [1960] Превод от френски Светлозар Ковачев. – В:
Мерло-Понти. Философът и неговата сянка – Антология (Превод от френски Боян Знеполски,
Светозар Ковачев. София: ИК „Критика и хуманизъм“, 1996); с. 155-191, особено с. 176-187.
[Мерло-Понти.  Окото и духът]  Опира до тематични варирания върху Платоновото εξαίφνης
(„внезапно, изведнъж“), същностно за едно естетическо възприемане. Вж. Joseph J. Cimakasky.
All  of  a  Sudden:  The Role  of  Έξαίφνης in  Platoʼs  Dialogues.  A PhD Dissertation in  Philosophy.
Pittsburgfh, PA: Duquesne University, May 2014. (Този текст е достъпен като електронен вариант
например на URL: https://ddc.duq.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=etd.)
316 Вж. по въпроса Mary Jude Redle. Beatific Vision. – In: The New Catholic Encyclopaedia. Vol. II
(Washington,  DC:  The  Catholic  University  Press,  1981),  pp.  186-193.  Helmut  K.  Kohlenberger.
Anschauung Gottes. – In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 1 (Hrsg. von Joachim Ritter.
Basel: Schwabe Verlag, 1971), coll. 347-348. [HWP] (Kohlenberger. Anschauung) Изрично относно
генеалогия на естетиката във връзка с това, вж. изложението: Thomas Rentsch. Der Augenblick
des Schönen. Visio beatifica und Geschichte der ästhetischen Idee. [1985] – In: Poetische Autonomie?
(Hrsg. von Helmut Bachmaier und Thomas Rentsch. Stuttgart: Klett – Cotta, 1987), S. 329-353.
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въпреки всякакви менливи контексти.317 Древните вавилонци са имали молитва
към  Ищар:  „Искам  да  видя  Твоя  лик,  сподоби  ме  с  милостивия  Си  поглед!
Защото грешникът, видял лика Ти, става праведник!“318

Но юдаизмът схваща явяването из следсмъртното: Ликът Божий носи смърт.
„Не може човек да Ме види и да остане жив“; „ще умрем, понеже видяхме Бога“;
„ще туря труповете на синовете Израилеви пред техните идоли, и ще разпилея
костите ви около вашите жертвеници“.319 При това обаче самият израз вѝдя Бога
обозначава радост и щастие, основополагащи собственото (ти) съществуване. 

Но  явяване  е същностно още при античната философия. Платон основава
върху него своята „теология“,  в която идеята  явяване те въздига към вечното,
свързващо душите с Благото.320 Явяване разкрива идеи, безсмъртие, прекрасно,
съзерцавани  мигновено,321 както  и  правещи  хората  неподвластни  на  времето.
Идеята „явяване“ съединява при Аристотел космология,  теология,  кайрология,
обосновавайки чрез самото това съединяване неговото схващане за теория.322 

При  Плотин  съзерцаването  става  основната  цел  на  философствуването;
неговият ученик Порфирий ще постави „За красивото“ още в първата „Енеада“:
между „За щастието“ и „За първото благо“. И още: неоплатонизмът преосмисля
Платоновото  сказание  за  пещерата  –  извън  теоретикознаниевата  метафорика,
последното бива представяно космологично.323 Накрая,  ипостасната схематика,
или битийното движение  откъм Едното и ейдосното движение  накъм Едното,
придобива екзистенциален смисъл, изявим от Едното – из неговата Красота.324

317 Вж. класиката:  Hans Blumenberg.  Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979), S. 77-93. [Blumenberg. Schiffbruch] Или Friedrich Nötscher.
„Das Angesicht Gottes schauen“ nach biblischer und babylonischer Auffassung. [Което съставлява
всъщност донякъде преработен текст на докторска дисертация, датираща още от 1924 година.]
Darmstadt: Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, 1969. [Nötscher. Das Angesicht Gottes schauen]
318 Цитирано: Nötscher.  Das Angesicht Gottes schauen, S. 119. На кирилица: Молитва к Иштар.
(Перевод с  аккадского Вероники К.  Афанасьевой.)  –  В:  Я открою тебе  сокровенное слово:
Литература Вавилонии и Ассирии (Москва: Художественная литература, 1981), стр. 229.
319 Изход 33:20. Съдии 13:22. Иезекиил 6:5.
320 Вж. за това Платон. Държавата, особено 517 b – 518 d. – В: Диалози, 3 (1981), с. 275-277. 
321 Вж. по тези въпроси свидетелството:  Федър 247 d, а също и 250 e.  Превел от старогръцки
Богдан Богданов. – В: Диалози, 2 (1982); стр. 517, а също и стр. 521. 
322 Вж.  Аристотел.  Метафизика 1072 b 20-30,  а  също така и 1074 b 30-35.  –  В:  Аристотел.
Метафизика (София: ИК „Сонм“, 2000. Превод от старогръцки Николай Гочев, Иван Христов.
Редактор на превода Димка Гичева-Гочева); с. 249 и с. 254 (Николай Гочев). [Метафизика]
323 Вж. за това старото (поне като години, откакто първоначално е видяло свят), обаче все още
неостаряло и направо меродавно обобщено изложение: Blumenberg. Licht, S. 436-438.  
324 Вж.  Плотин.  За  благото.  –  В:  Плотин.  Енеади (Превод от  старогръцки  Цочо  Бояджиев.
София: Изток-Запад, 2005); с. 851-868, на с. 867-868 [Енеади]; при прекрасното, съзерцаването
отъждествява съзерцавано със съзерцаващо. Вж. Плотин. За прекрасното. – В: Енеади; с. 60-73,
с. 66-69.  Обаче метафизиката  полага  ἁποκατάστασις като  възстановяване  на изначалното. Вж.
Алексей  А.  Серегин. Апокатастасис и эсхатология у Оригена.  –  ВДИ.  2003;  №  3, с. 170-193.
Идеята  възстановяване очертава времена,  тръгващи от онова  „падение на битието“  (Ориген),
което се връща към изначалното с техния свършек. Първото падение е начало, сетното връщане
се състоява при свършека; междинно пропадане и завръщане обособяват отделните „времена“.
Вж. върху тези въпроси за представяне „старата класика“, каквато е изданието: Heinrich Scholz.
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Връзката на тези идеи с религиозната и теологичната традиция е видима
също така в Новия Завет, както красноречиво го показва св. ап. Иоан Богослов,
съответно, очертаваната при св. ап. Павел есхатология: „... сега сме чеда Божии;
но  още  не  е  станало  явно,  какво  ще  бъдем.  (...)  кога  стане  явно,  ще  бъдем
подобни Нему, защото ще Го видим.“325 Или още – особено за естетическото:
„Ако някой мисли, че знае нещо, още нищо не е тъй узнал, както трябва да знае.
Ако пък някой люби Бога, той е познат от Него.”326 Също накрая: „... като знаем,
че докле живеем в тялото, се отдалечаваме от Господа (...), имаме дръзновение ...
да напуснем тялото и да се приберем у Господа.“327 Оттук, традицията разкрива
есхатологично-екстатическия  смислостроеж  на  християнската  екзистенция,
както и отказа от гностически-иманентното разбиране относно свършека. 

Тъй като мисълта за Лика Божи остава също и основен гностически мотив.
„Песента за перлата“ от „Деяния на Тома“ много ярко разкрива участта човешка
чрез Божия образ на всекиго, който се загубва в тъмата и когото тъмата поглъща.
„Деяния“ съдържат разказ за един княз, който се връща у дома в сияйни одежди,
обаче е забравил техния (на одеждите, т.е. истинния Аз) блясък, откакто като дете
напуска своя дом. Но като се поглежда в огледало, одеждите стават негов образ;
двата  аз-а се съединяват.328 Така  едновременност,  тоталност,  себепрозирност
стават при гностиката такива идеи, които потвърждават (само-)тъждеството. 

Св. Августин за fruitio Dei: „Да се насладим на познанието, в което волята
се самонаслаждава.“329 Това е прозирността на спасените. „Бог ни прави зрими,
та с всекиго духом да прозира във всекиго: когато ...  се вглеждаме в себе си,
гледайки новото небе и новата земя.“ 330 И мислите ни са пред нас като на длан.
Тук  самата  духовна  общност  бива  „обгърната  от  пламъците  на  красотата“;331

които правят теофанията естетика, правят същевременно и естетиката теофания:
естетическото се мисли следователно откъм Божието явяване. Блажено видение
става тук самодостатъчно благо, което е напълно изтръгнато от всяка дейност;
видението  се  оказва  екстатически-съзерцаниево  явяване  на  Божията  красота,
обозначавана с израза pulchritudo intelligibilis, incommutabilis et ineffabilis.332

По тези внушения, средновековната умозрителна етимология извежда Едем,
мястото на Рая, от „идея“, по είδεϊν, или гледам. Едем е място на взора Божий,

Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte (Leipzig: Teubner, 1911), S. 197-235. [Scholz. Glaube] 
325 Първо съборно послание на ап. Иоана Богослова 3:2. Срв. друго новозаветно свидетелство,
каквото представлява Първо послание на ап. Павла до Тимотея 6:13 и, съответно, 6:16. 
326 Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни 8:2 и 8:3.
327 Второ послание на св. ап. Павла до Коринтяни 5: 6-8.
328 За източник вж. The Apocryphal New Testament. A Collection of Apocryphal Christian Literature
(Edited by James K. Elliott. Oxford: Clarendon Press, 1993), pp. 488-491. 
329 De trinitate. Lib. X, cap. 13.
330 Augustini Aurelii De civitate Dei. Lib. XXII, cap. 29. Срв. Августин. О Граде Божием. Том IV
(Перевод с латинского. Москва: Издательство Валаамского монастыря, 1994), с. 397-398.  
331 De civitate Dei. XXII, 30. О Граде. Том IV, стр. 399. XXII, 12 (стр. 355); XXII, 19 (стр. 364). 
332 Вж. Виктор В. Бычков. Эстетика Аврелия Августина (Москва: Искусство, 1984), с. 121-132.
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правещо visus divinus et deliciosus видим. Рай, paradisum, при тази „етимология“
съкращава  paratis  dans  visum:  заставането пред Лика  Божи се  етимологизира.
Дори зад легендата за Граал раз(при)познават стремежа към Божието явяване.
Чрез мистическата традиция и чрез францисканската метафизика на светлината,
идеята за visio намира своето естествено продължение.  Съзерцаване обозначава
колкото отърсване от заблудите, толкова и изоставяне на несъщностното.333

Според  св.  Тома  Аквинат,  visio е  непосредно.334 Блажените  разпознават
съзряното в Бога отведнъж.335 Ето защо значи, из съзерцаването изниква красота,
обаче това действие нито е непрекъснато, нито е единственото: едно прекъсване
продължава и размножава самото действие. Именно поради това обстоятелство,
всъщност, при настоящия живот за човеците няма съвършено блаженство.336 

Дотолкова,  осъществяването се оказва раздробено, откъслечно, прекъсвано.
Св. Тома изправя срещу това обстоятелство мисълта относно Божието видение.
Отношенията на  transcendentalia правят една отвъдна красота основополагаща.
За благото като истинно и обратно, Умберто Еко изтъква синтезната значимост
на красотата,337 която става първоизворът на разграничението bonitas – veritas. 

[Малко отклонение: Алексей Лосев настоява, че св. Тома бил съединявал
неоплатонизма и перипатетизма в онова, което нарича, ни повече, ни по-малко,
„неоплатонизъм с  аристотелианска  акцентираност“,  дори направо  „предговор“
към Ренесанса.338 Това дали е само неоплатоническа едностранчивост, или е дан
към руската традиция по консервативно-православното отричане на Ренесанса?
Понеже подобаващото разискване на въпроса наистина би отишло далеч отвъд
онези предметно-тематични предели, които настоящото изследване си поставя,
очевидно е, че тук той по необходимост ще трябва да остане без отговор.]

333 Вж. Emily J. M. Spargo. The Cathegory of the Aesthetic in the Philosophy of Saint Bonaventure.
New York: Franciscan Institute of St. Bonaventure, 1953. За пример вж. Theodoricus de Vriberch.
Tractatus de visione beatifica. [ca. 1290] Edidit Burkhard Mojsisch. Tbilisi: Meridiani, 2003. На URL:
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/Theodoricus/the_vi00.html.
334 Той следва тук своя учител св. Алберт Велики. Вж. Kohlenberger. Anschauung, Sp. 348.
335 Simul, et non successive videntur. Вж. ST I; q. 12, art. 10. Тома от Аквино. Сума на теологията.
Част I (Превод от латински Цочо Бояджиев. София: Изток-Запад, 2003), стр. 191. [СТ I]
336 Haec operatio nec continua potest esse, et per consequens nec unica est, quae operatio intercisione
multiplicatur. Propter hoc in statu praesentis vitaes, perfecta beatitudo ab homine haberi non potest.
ST II. 1; 3, resp. 2 ad 4. „Това действие нито може да бъде непрекъснато, нито вследствие от това
е единствено, понеже прекъсване умножава действието. Затова, в състоянието настоящ живот
за човека не може да има съвършено блаженство.“ И: „Това действие не може да e непрекъснато,
а значи не може и да е единствено, понеже прекъсванията му го умножават. Поради което в
статуса си в настоящия живот човек не може да притежава блаженство.“ СТ II, 1 (2005), стр. 65.
[Значи  като израз,  който  да  предава  per  consequens  озадачава,  докато  прекъсвания откриват
липсващи множествени числа при прекъсване и умножаване. За status има „състояние“. Накрая,
при „човек не може да притежава блаженство“ се пропуска „съвършено“ – perfecta beatitudo.] 
337 Вж. тук почти класика: Umberto Eco. Sviluppo dell’estetica medievale. – In: Momenti e problemi
di storia dell’estetica. Vol. I (Milano: Mondadori, 1959), pp. 115-229. Срв. и издание на кирилица:
Умберто  Эко.  Искусство  и  красота  в  средневековой  эстетике  (Перевод  с  итальянского
Александра П. Шурбелева. Санкт-Петербург: Издательство „Алетейя“, 2003), с. 99-129.
338 Вж. Лосев. ЭВ; с. 149-161, както и с. 173-178.

88

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/Theodoricus/the_vi00.html


Понеже  „блажено  видение“  засяга  Божията  красота,  неговите  моменти:
тоталност,  едновременност,  извънцелевост,  съответно също така единението
разумно – волево – сетивно,  накрая  себепрозирност и  тъждество – белязват
самата теологична естетика. Твърде значим принос тук има Тома от Сен Виктор.
При него, Visio Dei beatifica  добива собствено естетически облик. Своите мисли
той  разгръща  чрез  коментари  към  „Песента  на  песните“.339 Блажено  видение
сродява познаване с афектност, свързва също красота и доброта, висше и низше,
прелест  и сладост,  отчетливост  и преживяване,  съзерцаване  и посветеност,
видение и наслада.340 Тук нагласата към красота и доброта става cognitio amativa,
съответно amor cognitivus.341 Но понеже екстазното остава понятийно неуловимо,
то се осъществява откъм измерението ineffabilitas, която белязва красотата.342

От основна важност, както и за епохалните разделения, е Йоан Дънс Скот.
Първо: относно идеята за  блажено видение.  Бог има за „цел“ да бъде обичан,
homo viator има за „цел“ да обича Бога без себичен интерес. Образ на тези цели
става  съзерцаниевото  познаване.  Откъм  обратимостта  на  ипостасите  предвид
Единство, Истина, Благо спрямо Красотата той извежда идеята, че visio beatifica
е онова, което явява красотата; интелект се сраства с волевост в блаженството,
което всъщност представлява едновременно деяние на разума и на волята.343

Видение засяга еднакво  и напълно съзерцавано, съзерцаване, съзерцаващи;
оттук, пръвно е есхатологичното събитие, особено неговите формални качества,
от които произтичат и останалите измерения. Дънс Скот обвързва с видението
идеята покой: разумът разкрива съзерцанието, чието истинно съдържание е Бог,
докато волята постига изначалната любов.  Блажено видение обозначава покой,
обаче Скот мисли „свобода“ по начин, много рязък за средновековната традиция.
Бидейки изначално свободна, волята остава такава и в есхатологичното видение;
затова една безинтересова любов става висша форма на човешка свобода.344

Но fruitio означава също, че съзерцаването на прекрасното явява свободата
като „наслада от себе си чрез наслада за другите“. Всъщност, тази самонаслада
става възможна из несебичната любов, която притежава две измерения:  първо,
пределно уединяване при обичащите, ставайки основание за обособяване; второ,
чрез  пределното  уединяване  любовта  избавя  обичащите  от  себичност.  Оттук,

339 Вж. PCCSL. Tomus CCVI (Paris: Apud J.-P. Migne editorem, 1855); Coll. 21-862 [pp. 37-471].
340 Вж. по тези въпроси класическото изложение: Edgar de Bruyne. Études ďesthétique médiévale.
Vol. 3 (Brügge: De Tempel, 1916), p. 62 (de Bruyne. Études).
341 Вж. de Bruyne. Études, p. 61-67. 
342 Вж. de Bruyne. Études, p. 70.
343 Hic dicitur quod beatitudo consistit  simul in actu intellectus et voluntatis.  (Както гласи онази
първообразна формула, която Йоан Дънс Скот прилага.) Цитирано: de Bruyne. Études, p. 359. 
344 Вж. за това Johanni Dunsi Scoti Ordinatio.I d 3, pars 1, q. 4, nn. 202-261; но срв. II d 23, II d 25,
n. 2. III d 17, q. un., nn. 3-4. Също IV d 49, q. ex latere, nn.13-20. Reportata parisiensia. III d 2, q 4.
За предаване на кирилица,  вж. добрата двуезикова антология:  Блаженный Иоанн Дунс Скот.
Избранное  (Переводы  с  латинского.  Составление,  общая  редакция,  вступительная  статья
Геннадия Г. Майорова. Москва: Издательство францисканцев, MMI); с. 336-372 и с. 474-477. 
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несебичността освобождава екзистенцията от нейното „бъдене тежест“.345

Второ: Скот изявява с блажено видение разликите, из които през XVIII век
естетическо преживяване ще бъде осмисляно като вид познаване. Нещо повече:
понеже взаиморазбирането е основано върху сетивата,346 човешкото съзерцаване
определя ясното и объркано познаване:  „Х“ се  разпознава,  без  същевременно
отчетливо да се познава.347 Illud est confusum quod est indistinctum. („Объркано е
онова, което е неотчетливо.“) И: Distincte concipitur quod secundum hoc concipitur,
secundum quod ab aliis distinguitur. („Онова се схваща отчетливо, което се схваща
според отличаващото го от другото.“) Също:  Confuse concipitur quod indistincte.
(„Объркано се схваща неотчетливото.“) Накрая:  Distincte vero quando concipitur
sicut  exprimitur  per  definitionem.  („Наистина  отчетливо  бива  схващано  тогава,
когато [известни същности] могат да бъдат изразени чрез определения.“)348

Затова,  всяко  объркано познаване  противостои на  отчетливото  познаване
чрез  определения.349 „Нищо  не  се  схваща  отчетливо,  освен  когато  се  схваща
всичко,  което влиза в  същностното му основание.”350 Ето защо,  следователно,
cognitio clara  et  confusa се  оказва  определящо  за  нагласата  към  красивото,
имайки предвид възможността за единичното познаване на индивидното.351

Като рефлексивно, едно естетическо преживяване не идва от понятийност,
нито е повторимо в определение.  Красотата на индивидното бива изживявана
и/или съобщавана, оставайки неопределима. Така вече  Individuum est ineffabile
(мисъл,  свързвана с Гьоте)  придобива и естетическа значимост.352 (Още нещо:
потеклото на тази прочута формула препраща също и към мисълта на Аристотел,
според когото, както всички добре знаят, никое единично не е познаваемо.353)

Преди Гьоте,  тези  идеи минават  през  средновековното аристотелианство,
както също така през онова от бароковата схоластика. Ето:  Unum autem numero
seu singulare ac individuum dicitur, – изтъква още Суарес, – quod ita est unum ens,
ut secundum eam entis rationem,  qua unum dicitur,  non sit communicabile multis ut
inferioribus,  et sibi subiectisaut quae in illa ratione multa sint.354 Лайбниц повтаря
формулата на  doctor eximius, развивайки върху нея вариации, етюди, фантазии.
Първо: зад думите има общи идеи, ставащи обаче общи тогава,когато се отделят
от  времето,  обстоятелствата,  мястото,  които  ги  обвързват  с  някакви  биващи.
Второ: няма никакво знание за индивидността на някакво биващо, ако то няма

345 Вж. de Bruyne. Études, p. 368. 
346 Вж. de Bruyne. Études, p. 348.
347 Вж. de Bruyne. Études, p. 349.
348 Ioannis Duns Scoti De anima; q. 16, n. 2. Idem. Theoremata, X. Idem. Oxon. I d. 3 q. 2, n. 21.  
349 Объркано няма принизяващ оттенък: con-fundo означава разбърквам, смесвам, съединявам. 
350 Това е много важна за  Скот мисъл,  чийто първообраз на латински гласи:  Nihil  concipitur
distincte, nisi quando concipiuntur omnia quae includuntur in ratione eius essentiali. Oxon. Loc. cit.
351 Вж. de Bruyne. Études, p. 349. 
352 Вж. за този интелектуален τόπος Карен А. Свасьян. Гëте (Москва: „Мысль“, 1989), с. 93-95. 
353 Вж. Метафизика 1029 b 20 – 1030 a 35 (раздел, преведен от Иван Христов), с. 130-132. 
354 Disputationes Metaphysicae I; 5, 146.
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как да се запазва: това е така, защото обстоятелствата остават повторими. Трето:
понеже всяко индивидно битува из обстоятелството, че предпоставя безкрайност,
само онези, които стават способни да обхванат последната, биха били способни
също да познават principium individuationis – основанието за обособяване.355

Тук самото виждане за естетическо преживяване полага  блажено видение:
отчетливо  познаване  има  само  при  разграничаваща  воля.  Волевите  действия,
чрез които се разграничава, въздигат познаването до отчетливост. Тук видението
става квиетив на волята и поражда умиротворение. При това, гледащото изчезва
сред тоталността на феноменното, а цялостта се изгубва сред значността.356

Че идеи от францисканската есхатология изплуват в модерната „естетика“,
издава сродство на разискваните въпроси. Как средновековните разграничения
стигат обаче до XVIII век при обезсилването на схоластиката, от една страна,
съответно на духовните упражнения като значима институция – от друга?357

Два момента задават близостта.  Първо: школската метафизика е сродница
на „втората“ схоластика. Мисълта на йезуита Суарес „принцип на обособяване е
самата  същност“,  Лайбниц  нарича  „истинно  протестантско  виждане“  [sic!],
дължи  му  същевременно  и  основните  си  логически  разграничения.358 Второ:
едно съзвучно с естетиката обръщане към тях се предхожда от издаване творбите
на Йоан Дънс Скот (издание, познато на немския философ), и дори самата идея
за „степенуване на представите“ у Лайбниц следва казаното при францисканеца.
(Кроче отбелязва, че Лайбницовите разграничения са  производни спрямо идеи,
заявени от Дънс Скот, но не проследява обстойно тяхната „производност“.359) 

Кратки бележки за Григорио от Римини, Данте Алигиери, Майстер Екхарт,
Николай Кузански стават тук преход към движението допреди Просвещението.
Григорио от Римини приема  visio като ясно  и объркано познаване, обаче смята
последното за  cognitio intuitiva.360 (Това разделение напомня и за св. ап. Павел,

355 Вж.  като  източник:  G. W.  Leibniz.  Nouveaux  еssais  sur  ľеntendement  humain.  [1703] –  In:
Godofredi G. Leibnitii Opera omnia. Vol. I (Berolini: Sumtibus G. Eichleri, MCCCXL), pp. 303-304.
[Leibniz. Nouveaux essais] Срв. Готфрид В. Лайбниц. Нови опити върху човешкия разум (София:
Наука и изкуство, 1974. Превел от френски Тома Ст. Томов), с. 346-347. [Лайбниц. Нови опити]
Знаци на общи идеи, думите са отделени от самата им отделност. Вж. Leibniz. Nouveaux Essais,
p.  303; срв. Лайбниц. Нови опити,  стр. 346. Няма как иначе да се определи индивидуалността
на нещо, освен като то самото бъде запазено. Вж. Leibniz. Nouveaux Essais, p. 303; срв. Лайбниц.
Нови опити, стр. 347. Всяка индивидуалност включва безкрая; само способните да го обхванат
познават обаче и основанието за обособяване: поради влиянието, което биващите си оказват.
Вж. Leibniz. Nouveaux Essais, p. 303-304. Срв. също така Лайбниц. Нови опити, стр. 347. 
356 Вж. de Bruyne. Études, p. 364.
357 Вж.  Jürgen Miethke.  The  Universities  and  the  Great  Councils  in  the  Fifteenth  Century.  –  In:
Université, Église, Culture (Paris: FIUC, 2007), pp. 163-187.
358 Вж. за това Josep Ferrater Mora. Suárez and Modern Philosophy. – Journal of the History of Ideas.
[JHI] Vol. XIV; No. 5 (October 1953); pp. 528-547, особено pp. 532-534 и pp. 537-540.   
359 Вж.  Benedetto  Croce.  Aesthetic  as  Science  of  Expression  and  General  Linguistics.  [1907]
(Translated from the Italian by Douglas Ainsley. London: Macmillan, 1909), особено pp. 261-263. 
360 Вж. относно този кръг въпроси изричното старо, но не остаряло изложение – Gordon Leff.
Gregory of Rimini (Manchester: University of Manchester Press, 1961), особено pp. 33-48.  
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който нарича отвлечено познаване videre per speculum in aenigmate, а сетивното,
или съзерцаниево, познаване обозначава с израза videre facie ad faciem.361)

Към началото на XIV век връзката на отвъдно с отсамно стига до зримост.
„Ти, вечна светлина, във себе си сама се покоиш, // Разбираш се и се познаваш,
познават те и те разбират.“362 Блажено видение сякаш е възможно дори приживе.
На  събора  във  Вен  (1311)  обаче  папа  Климент  V  осъжда  като  ерес  идеята
относно  прижизнено  visio beatifica.363 Ето как следователно, самото „блажено
видение“  започва  да  бива  представяно  като  по  същността  си  недостъпно  за
хората.364

За Майстер Екхарт, човек е Синът Божий – втората ипостаса от Троицата.
Важи и за visio. „Окото, в което виждам Бога, е същото, в което Бог вижда мен:
моето око и окото Божие са ... едно зрение, едно познание, една любов.“365 Оттук,
понеже Въплъщението се състоява тъкмо откъм мистическото блажено видение,
явяването е настоящно нищо, но едно нищ(н)о, което обзема цялото време.366

При Николай Кузански  блажено видение съединява различията.367 Затова,
знаещото незнание  разширява кръгозора.368 „Ето как стоящият на върха обзира
онова,  което търси,  преброжда ...  полетата,  дирейки следи.“369 Но има и още:
знаещото незнание познава пълнотата, в която единството и различието съвпадат.
Изкуството предполагане е предметизиране, знаещото незнание обезпредметява.
Знаещото незнание, движение към възможното, предизобразява диалектиката. 

Оттук, естетическото утвърждава свят, сякаш неподвластен на белязващото
модерността  технологично  опосредяване.  Чрез  това  утвърждаване,  всъщност,
изместеното от онауковяването жизнесветово става естетически възстановимо. 

Опира до Кантовата естетическа идея: представа, из която се мисли много,
обаче  без  съответица  в  мисъл,  ставаща понятна  чрез  езика.370 Именно затова,
когато под понятието поставят за изобразяване представа,  която го разширява
естетически неограничено, въображението подтиква да се мисли чрез нея повече,

361 Videre per speculum се предава от българския синодален превод на Светото Писание с израза
„виждаме смътно като през огледало“, а facie ad faciem – чрез словосъчетанието „лице с лице“. 
362 La divina commedia di Dante Alighieri. Vol. III (Bologna: Nicola Zanichelli, 1955): Paradiso. XIII,
ll. 124-127; p. 318. Но срв. обаче на български: Данте Алигиери. Божествена комедия (Превели
от италиански Иван Иванов и Любен Любенов. София: Народна култура, 1975), стр. 424.
363 Вж. Scholz. Glaube, S. 221. След него Иоан XXII казва: „Душите на светците не виждат ясно
Божията същност преди възкресението на телата.“ Цитирано: Scholz. Glaube, S. 221.
364 Но Бенедикт XII заявява: visio beatifica подобава за праведните. Вж. Scholz. Glaube, S. 221. 
365 Проповед 13:  Който ме слуша (Сир. 24:24). [Датира от 1321 година.] – В: Майстер Екхарт.
Проповеди и трактати [1995]  (Превод от латински и немски Цочо Бояджиев. Второ издание.
София: Фондация „Комунитас“, 2012); с. 100-105, на стр. 104. [Екхарт]
366 Вж. Проповед 42: Да се обновите с духа на своя ум (Ефесяни 4:23). – В: Екхарт, с. 248-249.
367 Вж. като източник за това изданието: Николай Кузанский. Апология ученого незнания. [1449]
Перевод с латинского Юрия Шичалина. – В: Николай Кузанский.  Сочинения. Том 2 (Москва:
Мысль, 1980), с. 14-18. [Николай Кузанский. Апология]
368 Вж. Николай Кузанский. Апология, стр. 18.
369 Николай Кузанский. Апология, стр. 18.
370 Вж. Критика на способността за съждение; § 49 (с. 205-212), с. 205-206. [Критика III]
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отколкото представата може да обхване.371 Тук формите, изразяващи понятието,
представят онова, чрез което въображението обхваща родствени(те) представи;
чрез тях се мисли повече, отколкото представя понятието. Една естетическа идея,
разкрива пред духа наистина необозримо поле от родствени представи.372

Затова  едно  естетическо  преживяване  полага  идеята  „блажено  видение“,
явяващо сетивното познаване в неговия предел. За да се осмисли обаче преходът
теологично – естетическо, се изисква допълване. Оптическата едновременност
във видението се променя: теологичните схващания за познаване се логизират,
възниква езиково-стилова едновременност на идеите из една естетическа идея,
чиято яснота  те  основополагат.  Красота се  осмисля откъм естетически идеи;
всяко естетическо преживяване прави Аз-а съобщим по повод на идеалност.

Първо, самотъждеството прави свой интенционален корелат  visio beatifica;
второ,  естетическото съдържа основата  на тоталността.  Както свидетелствува
формалната естетическа всеобщност – красивото схематизира самотъждеството
на Аз-а като способност за въображение.373 Тази идея представя обаче Аз-а откъм
идеята  свръхсетивно,  чиято схема става поезията.374 Но една естетическа идея
препраща  към  интелектуална  идея  –  поетите  „осетивяват“  идеите  на  разума:
незрими същества, царство на блажени, Преизподня, вечност, Сътворение.375

Поетите все пренасят опримеримото (смърт, завист, пороци, любов, слава)
отвъд опита – чрез въображението, следващо разума предвид неговото търсене
на непостижим максимум, за който не съществуват примери.376 По такъв начин,
comprehensio aesthetica явява идеята на разума, освободен от инструменталното.
Тук вече множественото прави едновременността съзерцаема.377 При това обаче,
такава съзерцаемост, чието условие за възможност се оказва едновременността,
еднозначно по(дс)казва, че самото  блажено видение не е определимо другояче,
освен само откъм възможността-необходимост за мигновено представяне.

Както е  известно,  негативният теологизъм отстоява отвъдността на Бога;
също така обаче, дори много повече, той отстоява  и Неговата непознаваемост.
Явяването следователно, бидейки висшата и сетната цел, се оказва представимо
единствено откъм следсмъртното; ето защо, Бог не може да бъде съзиран иначе,
освен именно предвид своето явяване, което явяване тепърва прави осмислимо
схващането  на  схващаното  или  съзирането  на  съзираното.  Въпреки  всичко,
настоящото изложение ще спре в случая само до това да формулира една идея:
между „блажено видение“ (visio beatifica),  от една страна, съответно понятията
ауратично и театрично – от друга, се откриват същностни взаимосвързаности.

371 Вж. Критика III; § 49, на стр. 207. 
372 Вж. пак там. 
373 За Аз-овото самотъждество, вж. Критика на чистия разум, с. 202-204. [Критика I]
374 Вж. Критика III; § 49 (с. 205-212), с. 206-207 и § 57 (с. 234-242), стр. 236. 
375 Вж. Kritik der Urteilskraft [GS. Bd. V (1908)]; § 49, S. 314. Срв. Критика III, стр. 206.  
376 Вж. пак там; § 27, стр. 142. 
377 Вж. Кritik der reinen Vernunft [1781] A 99; срв. Критика I, с. 173-175 (на стр. 174).
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(Няма спор обаче, че тяхното цялостно разкриване изисква обстойно тълкуване;
което наистина, предвид това докъде е стигнало разгръщането на изложението,
всъщност би представлявало направо непозволен лукс.) Ето защо следователно,
относно тази взаимовръзка авторът засега единствено ще заяви следната теза:
както  едно  църковно  изкуство  става  „Писание  за  неуките“,  по  същия  начин
естетиката необходимо играе ролята на теоретичен катехизис за невярващи. 

Само тогава обаче, когато  образ и форма се помирят, възниква познаване.
Именно  поради  тази  причина  следователно,  модерното  изкуство  утвърждава
мисълта за Свършека накъм и откъм иманентността. При едно блажено видение
винаги е налице обръщане към стари изразни средства за изказване на новото.
Шпенглер нарича това явление псевдоморфоза.378 Онова обаче, което той самият
определя като закон за забавеното изразяване, засяга и историята на понятията.
Всъщност,  това  е  така  поради обстоятелството,  че  във  „времена  на  промяна“
новото по необходимост се представя в стари изразни форми: за да го разбират.
Оттук,  близостта  на жизненосветови,  светогледни,  историологични хоризонти,
които  сродяват  съвремието  с  кризисни  времена  в  миналото,  прави  възможно
сегашното ново (доколко не псевдоморфно? – ще попита авторът на „Залезът ...“)
появяване на мисълта относно театричното като основополагащо.

5. Връщане към театъра
Когато философията изглежда сякаш изосновно приключва с метафизиката,

последната изниква отново и отново: чрез театъра. Защото самият театър открива
метафизика в себе си самия, дори себе си като метафизика. Издават се трактати,
наречени например Деянието на бъденето: Към теория за актьорството.379

Иронията  обаче  убягва  на  съвременните  (просто  постмодерни  или  вече
трансмодерни такива?) философи. Имат се предвид ... последиците от театъра
като метафизика за едно философско присъствие. Ако театричното представяне
препраща към онтологично представяне, разбирането за него може да се пренесе

от театровата сцена върху τόπος-а „светът като театър“, който (вече стана ясно)
очертава светова сценика. Така възниква една театрично-театрална метафизика,
която същевременно никак не привилегирова настоящното като присъствено. 

Сцена, роля, персонаж, маска, сценарий, игра, пиеса са устойчиви понятия
предвид мисълта за участта човешка. Дълго време метафората  theatrum mundi
пронизва западната мислене, сякаш Бог сътворява пиесата на „света като сцена“.
Но един драматург пише „All the  world᾽s a stage, / And all the men and women
merely players“;380 тези думи като че лишават метафората  светът като театър

378 Вж. по тези въпроси изричното изложение  – Oswald Spengler. Der Untergang des Abendlandes.
Bd. 2 [1918] (11. Ausgabe. München: C. H. Beck, 1922), S. 227-282. Но срв. същевременно обаче
изданието  на  български:  Освалд  Шпенглер.  Залезът  на  Запада.  Том  2  (София:  ЛИК,  1995.
Превод от немски Десислава Лазарова), с. 243-302.
379 Вж. Charles Marowitz. The Act of Being: Toward a Theory of Acting. New York: Taplinger, 1978.
380 William Shakespeare. As You Like It. Act II, Scene 7. – In: Shakespeare.  Works, p. 227.  Но срв.
същевременно  обаче,  как  изглежда  този  прословут  кратичък монолог на  Жак  при  неговото
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от нейното метафизично съдържание. Дори нещо повече: тя попада в зависимост
спрямо друг един водещ образ, какъвто представлява „книга на света“. 

Галилей и Декарт въвеждат тази метафора, която дори досега силно влияе
върху историята на метафизичното мислене. Онези, които смятат света за сцена,
приемат вътрешно неустойчива мисъл за света. Ако някой  свят се приобщава
към настоящното като присъствено чрез представление, смисълът на ставащото
никога  не  е  удостоверим предварително.  (Както  запознатите  с  театъра  знаят.)
Още нещо: ако Бог е уподобим на драматург, Той стои пред онова затруднение,
което срещат всички драматурзи. Иначе казано: принуждава се да има пред очи
неустойчивостта на Неговото Творение, именно защото театричното представяне
постоянно се намесва между Него Самия, от една страна, и онова, което протича
върху една относително самостойна спрямо Него светова сценика – от друга. 

Чрез мисълта за „света като книга“ обаче, положението коренно се променя.
Това  е  така,  защото  при  нея  има  един  Бог,  Който,  бидейки  автор  на  света,
удостоверява  световата  устойчивост.  Оттук  произтича  същевременно  изводът:
ставащото затова става разбираемо, защото отнапред е белязано с обозначение
„настоящното като присъствено“: глава от онази книга, която Сам Той написва.
Не се  изисква,  следователно,  изрично театрично представяне,  което би могло
възприятийно да установи (какъвто е случаят с пиесите) неговото значение. 

Но по такъв начин, представянето разиграва отнапред наличното в текста:
отново го представя – сега вече из достъпност за очите и ушите. Такъв възглед
коренно променя идеята за театър като сценическо повторение на конфликтите.
Тук  театърът  и  онази  метафизика,  която  той  призовава,  биват  „опитомени“.
Защото театричното представяне (подобно на онези сблъсъци, които то изявява)
винаги съдбовно зависи от социалния, ценностния, символния Порядък. 

Две неща обръщат картината. Първо: идеята „книга“ се променя с времето;
мисълта кога, как, къде възникват значенията на текстовете (оставяйки настрана
въпроса  относно  самото  авторство)  спада  към  класа  „нерешими  проблеми“.
Последиците от промените в прилагането на метафората  книга спрямо  света,
както по всичко личи, привличат днешните философи с това, че сякаш улесняват
„надмогването  на  метафизиката“.  Едно  надмогване,  напомнящо  изоставяне.
Второ: през последния век театърът решително „престъпва“ своето определение
(обичайно го  заявяват, но също така обичайно не се  замислят). Като отхвърля
условностите  на  стремежа  отнапред  да  „надзирава“  театричното  представяне,
той престъпва метафората книга. Театърът като че ли отново придобива облика
на  метафизика-в-действието – настоявайки, че целѝ, ни повече, ни по-малко,
философско „помирение със Ставането“.381 Такъв род формулировки са типични

българско предаване: Уилям Шекспир. Както ви харесва. II, 7. – В: Шекспир. Съчинения. Том 2
(Превел от английски Валери Петров. София: „Захарий Стоянов“, 2004), стр. 453.  
381 Вж. за това Antonin Artaud. La mise en scène et la métapysique. [1931/32] – In: Artaud. Le théatre
et son double. [1938] – Idem: Œuvres complètes. Tome IV (Paris: Gallimard, 1964), pp. 44-45. Срв.
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за наставления по актьорство. Но по такъв начин, когато „достига своя свършек“
във философията, метафизиката внезапно се преоткрива чрез театъра. 

Именно по тази причина, следователно, едно очертаване на последиците,
които сродяването с метафизичното в театъра сега има при философствуването,
необходимо би следвало да има за свое начало разискването относно въпроса,
как метафизиката се оказва част от състояването на театричното представяне. 

През ХХ век ред сценични методики варират прочутия проблем за актьора.
Ясно е, че театричното представяне пред(по)ставя лицемерие; актьорите обаче
надали биха успели, ако не избягват преструването. Както твърди Станиславски,
„новият  театър“  се  разграничава  от  онази  „стара  школа“,  която  той  заменя,
замествайки едно „сякашно“ при актьорството с едно „битийно“.382 Добре знаем,
че лицемерието, каквото се появява извън театъра, винаги остава преструване:
някои искат да минат за онова, което не са или не могат да бъдат. Но в театъра,
превъплъщаването изисква актьорите да стават именно онова, което те не са. 

Ето как самата актьорска телесност става средищна точка за преобразяване,
чието постигане изисква множество репетиции, изтръгващи нагона при тялото
винаги да се превръща в мястото на смисъла предвид театричното представяне.
Задачата тук е да се достигне състояние, правещо възможно самите персонажи
сценично да се появяват вместо като такива, към които актьорите (ни) препращат,
като такива, които стигат до осезаемо присъствие из актьорска телесност. 

Оттук,  театричното  представяне  има  за  задача  да  направи  персонажите,
правейки самата актьорска телесност праг,  присъствени. Опира до метафизика,
обуславяща наставленията  за  актьорство:  човешката  телесност се  оказва  праг,
през който в света има  личност. Чрез ролите, актьорите искат да уловят света,
преди да стане наш свят и нас, преди да станем ние самите.383 По такъв начин,
актьорите търсят състояние, правещо тяхната актьорска телесност един вид праг,
през който те пренасят персонажите в техните сценически присъствия. Ето защо,
театричното представяне всеки път отново поставя онази метафизична „пиеса“,
из която азовост и събитие „има да ги има“ в света. Но театричното представяне
самό „подражава“ онова онтологично представяне,  което един  свят разгръща.
Театърът подражава обаче това представяне не толкова като отпраща към него,
колкото чрез правене; „драма“ идва от  δρἀν –  извършено,  сторено, направено.
Един отвъдсценичен свят е представяне, раждащо друг свят – отсамсценичен.

обаче: Антонен Арто. Режисурата и метафизиката. – В: Арто.  Театърът и неговият двойник
(Превод от  френски Христо Буцев.  София:  Наука  и  изкуство,  1985),  стр.  63.  Henri  Gouhier.
Antonin Artaud et ľessence du théatre (Paris: J. Vrin, 1974), особено pp. 19-32 и pp. 167-175. 
382 Вж. Константин Станиславский. Работа актёра над собой.  Михаил Чехов. О технике актёра
(Москва: Артист. Режиссёр. Театр, 2008), с. 324-339. Срв. обаче също и изричното изложение
върху този кръг въпроси: Олег В. Аронсон. Неоконченная полемика: биомеханика Мейерхольда
или  психотехника  Станиславского?  [Доклад,  изнесен  през  2005 година.]  –  Труды  русской
антропологической школы. Выпуск 4, № 1 (Москва: Издательство РГГУ, 2007), с. 410-423.  
383 Вж. като свидетелство Charles Marowitz. The Act of Being: Toward a Theory of Acting, p. 27. 
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Сценичното сякаш наподобява една „извънсцена“ и я преповтаря. При това,
наподобяване и преповтаряне са  отвъд театричното: тук лица и дела се явяват
като такива: представянето на реалността подражава представянето при театъра.
Театърът значи подражава някое деяние като деяние – вместо, както прави това
изящната словесност, да го представя само в облика му на повествование.384

Като действуване следователно, театричното представяне винаги отклонява
присъственото деяние бъдене от света и предизвиква случването му „другаде“.
При  това,  неговата  действеност  надскача  наличните  социални  образувания;
наистина, то ги включва, обаче театърът престъпва прекия смисъл. Той поставя
пред зрителите сцената: праг, през който свят от персонажи, събития, перипетии
придобива свое присъствие. Още нещо: представянето прави възможно сцената
да приютява събитията, които се състояват върху самата сценика. Има се предвид
времевата битийност на биващите и, същевременно, битийната им времевост. 

По такъв начин, театър е подходяща метафора за метафизиката. Понеже тя
целѝ мисловното изразяване на „битие“ като битие: явление, същност, събитие,
каквито (нечии) действуване и представяне белязват с присъственост.385

При отсамсценично и отвъдсценично деянието, правещо Х да присъствува,
винаги се изплъзва: което определя значимостта на театричното за философията.
Театърът припомня, че действието, откъм което някое X присъствува, е свързано,
въпреки че се изплъзва, с призоваване на станалото възможно като присъствено.
Двете  измерения  не  се  смесват:  дотолкова,  участниците  в  представлението
„застават пред завесата“, с който жест изпълнението получава особено внимание.
Едно  онтологично представяне  сред света като сцена прави обаче невъзможно
неговите  участници  да  „застават  пред  завесата“:  няма  такава  отправна  точка,
откъм която това състояване може да започва и, съответно, може да свършва. 

Затова, философията използува взет назаем език, създаван от представянето
предвид на театъра – откъм действието, чрез което биващите стават присъствени.
След  като  онтологично  представяне препраща  към  театричното  представяне,
което нито  започва, нито  свършва, то  е в абсолютен смисъл – нито  следва от,
нито зависи от друго спрямо него. Всичко следва от и зависи от представянето.

Но дали тогава другостта, бидейки отрицание, което установява отстояние,
не спада като такава към битие в пръвния му смисъл? Тъй като подобни понятия
се свързват не с онтологично представяне, но с онова, което то прави възможно
да присъствува. Затова, те стават несобствени определения за „присъствие“. 

 Оттук, когато една метафизика допуска  настоящното като присъствено
да съопределя търсенията за „битие“ като битие, това изкривява техния предмет.

384 Вж. по този кръг въпроси меродавното свидетелство – Аристотел. За поетическото изкуство
(Превод от старогръцки Александър Ничев. София: Наука и изкуство, 1975); 6: с. 72-75.
385 Самата метафизика изобразява театричното като онтологично. Това важи и за социологията,
защото театър метафоризира нейния предмет: безлики действуване,  направяне,  представяне,
превръщащи някакви явления, същности, събития в присъствия с общностна значимост.  
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Бидейки  подвластно  на  първично  присъствие,  едно  представяне  не  подтиква
нито явления, същности, събития, нито лица и дела, към самостойно присъствие.

Но театричното преживяване прави явно също така следното обстоятелство:
мисловното подхождане  към света  като сцена  прави възможно метафизиране,
което не отрежда първенство за настоящното присъствено. Светът се разкрива
като неопределено множество от времеви събития. Също както прави сцената,
светът изявява онази времевост, из която той се оказва мястото на състояване.
Обаче то съдържа плътност, несвързана с времето, като театричното представяне
се удържа от  едно настояще,  правещо го  траене,  което придава на биващите
способност  да  престъпват  настоящното-като-присъствено.  Неговото  изтляване
съставлява настояще, а философията, мисъл сред τόπος-а „светът като театър“,
прави метафизиката рефлексия върху представяне, което предстои да се състоява.

Все пак, метафизиката не е ограбена откъм възможности; тя има понятия,
които не заимствува от театъра: например субстанция, форма, тъждество, Бог.
Тълкувани из театричното представяне, те изразяват времевостта на настоящното
като присъствено. Тук метафората  светът като театър, определяйки битието
из действуване-представяне, съдържа метафизико-социология на присъствието,
върху чиято сцена изниква битийната тоталност. Това съдържане из престъпване
отива отвъд присъственото.  Светът като театър  престъпва отвъд сцениката:
именно, накъм онова, чийто отклик става и самото онтологично представяне. 

Както изглежда, днес се „забравят“ онези световноисторически движения,
които  правят  възможни  естетическите  „условия  за  свобода“  спрямо  принуди.
Става дума за виртуализирането, от една страна, за ресакрализацията – от друга.
Хората  понастоящем се  оказват  изправени  пред  ускорено  дематериализиране:
небитийните „виртуални реалности“ обземат всекидневието. Потеклото на тези
виртуалности датира още откъм  XVI  век – когато виртуозното „представяне“
започва все повече и повече да измества предметното „подражаване“.386

По такъв начин, от маниеризма насам се очертава изосновен обрат на езика

386 Вж. за това някои образцови изкуствоведски изследвания – Erwin Panofsky. Galileo as a Critic
of the Arts (The Hague: Martinus Nijhoff, 1954),pp. 11-20; Raymond Klibansky, Erwin Panofsky and
Fritz Saxl.  Saturn and Melancholy. Studies in the History of Natural Philosophy, Religion and Art
[1964] (2nd Edition. Nendeln: Kraus – Thomas, 1979), pp. 217-240. Срв. обаче също Erwin Panofsky.
Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst. – Logos. Jg. 21
(1932), S.103-119 (за превод вж. Idem. On the Problem of Describing and Interpreting Works of the
Visual Arts. (Translated from the German by Jaś Elsner and Katarina Lorenz.) –  CI. Vol. 38; No. 1
(Spring 2012), pp. 467-482); за стиловото време, вж. Idem. Reflections on Historical Time. [1928]
(Translated from the German by Johanna Bauman.) – CI. Vol. 30; No. 2 (Summer 2004), pp. 691-701.
Относно изместването от  подражаване към  представяне, вж.  Panofsky.  Studies  in  Iconology.
Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. [1939] (3rd Edition. Boulder, CO: Westview, 1972),
pp. 171-230. За историкокултурен и дори културфилософски прочит на мига, когато Ренесансът
преминава в маниеризъм, който стига до барок, вж. Лосев. ЭВ, с. 449-461, с. 555-567, с. 583-604.
За същия преход, но предвид на религията, вж. изрично при Michel de Certeau. The Mystic Fable.
Vol. II [Първо съчинението се появава на френски през 2013 година.] (Translated from the French
by Michael B. Smith. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2015), особено pp. 135-143. 
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към себе си самия – обрат,  разкриващ неопределено множество възможности.
Кичовото доразвива тази естетика: виртуозното от изкуствата става фабрикация,
дълбочинното се оказва повърхностно; става дума за естетическа възвишеност,
забулваща метафизична принизеност. Днес хората сякаш приемат да властвува
един номинализъм предвид на тяхното „вярване“ – заявявайки своята свобода
сами да избират X и/или Y, в които сами (ще) вярват. При тези самоопределяния,
същевременно, причастните към една общност символно, ценностно, ритуално
същностно се отделят от онези, които остават непричастни към нея.387

Едно самостойно артистично присъствие и едно чисто естетическо мислене
постоянно  предпоставят  това  движение.  Неговата  „биографична  свръхзадача“
(Станиславски) става олицетвореното единение на ауратичното и театричното.
Ето защо, предвид да се изтълкуват жестовете по естетическо самоопределяне,
тук следват „аналитични илюстрации“, представящи есеистиката и руиновостта,
осмисляни като значими феномени,  които феноменологично екземплифицират
тематизмите ауратично и театрично в техните съединяване и разминаване. 

387 Такива общностни самоопределяния следват обаче образеца на апостолското последование;
всъщност, последното препредава и кодифицира самото Христово учение след св. ап. Петър:
„камъка“, върху който Иисус Христос основава Църквата. (Отново опира до въпроса относно
надрелигиозната или надтеологичната значимост на секуларизацията.) Вж. във връзка с идеята
за апостолското последование класиката – Jaroslav Jan Pelikan. The Christian Tradition. A History
of the Development of Doctrine. Vol. I: The Emergence of the Catholic Tradition, 100 – 600 A.D.
(Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1971); pp. 108-120, особено pp. 116-117.  
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ГЛАВА ТРЕТА

АНАЛИТИЧНИ ИЛЮСТРАЦИИ

За начало, въпроси предвид теоретичното ориентиране. Първо: как изглежда
интелектуалното  предизвикателство  пред  изкуството  понастоящем  –  именно,
след неговото изчерпване? Тук става дума за актуалността на Хегеловия подход
към онова,  което обикновено се  нарича „свършекът на изкуството“.388 Второ:
предвид многото иманентистки преводи на религиозни идеи, изниква въпросът:
какво удържа секуларизирането, правейки чрез това мислимо животът човешки
да придобива из изкуството смисъл извън и/или отвъд иманентното?389 Трето:
как стават възможни такива общности, при които естетическото светоразбиране
бележи отрицание на световото? Накрая, четвърто: ако искуството и естетиката
пред(по)ставят определено вярване в иманентното, доколко неговото отрицание
наистина  прави сред  самите  му  отрицатели  същностна  една  духовна  нагласа,
която е обозначима, обратно на слабото мислене, с израза слабото вярване? 

Чрез слабото вярване се преосмисля самото естетическо  събитие вярване.
Защото  възниква  въпросът,  какво  означава  действено  естетическо  credo сега:
другояче казано, по такова време и на такива места, когато отвъдните инстанции
като че ли все повече биват измествани от общества, държави, експерти?

Така всъщност темата  „секуларизиране“ се  преобръща.  При модерността
все още има религиозни съдържания, обаче тяхното еднозначно утвърждаване
става почти невъзможно. Оттук и изводът:  да се докаже едно  секуларизиране,
особено предвид прилагане на това понятие към естетиката и/или изкуството,
става толкова трудно, колкото то да се отрече. Ето защо значи „секуларизиране“,
оказвайки се ценностна инстанция на легитимността, по необходимост препраща
именно към взаимодопълващите се измерения безосновност и благоразумие. 

388 Вж. по въпроса: Андрей Лешков. Светът като творба (Проблемът за светогледа на естетизма).
Дисертация за присъждане на степен „доктор“ (София: ИИОЗ – БАН, 2013), особено с. 327-336.
[Лешков. Светът 1]. За идващите от Паточка [вж. Jan Patočka. Die Lehre von der Vergangenheit
der Kunst. – In: Beispiele (Hrsg. von H.-G. Gadamer. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1965), S. 46-61],
както също така и от Дитер Хенрих [вж. Dieter Henrich. Zur Aktualität von Hegels Ästhetik. – In:
Hegel 1770 – 1970 (Hrsg.  von H.-G. Gadamer.  Bonn: Bouvier,  1974),  S.  295-301]  разисквания,
свързани с Хегеловата идея за философската „смърт“ на изкуството, вж. изричното изложение:
Denise  Souche-Dagues.  Réflexions  sur  l’affirmation  hégélienne  concernant  la  fin  de  l’art.  –  In:
Philosophie. No. 75 (Décembre 2002), pp. 30-49. Срв. трактовката, за която краят на изкуството,
означаващ у Хегел, че то не разкрива Абсолюта, се схваща из последвалите неговата диагноза
развития в изкуството и откъм определящото цялата модерност: Beat Wyss. Hegel’s Art History
and  the  Critique  of  Modernity  [1985]  (Translated  from the  German by  Carolyne  D.  Saltzwedel.
Cambridge: Cambridge University Press, 1999), особено pp. 100-171 и pp. 233-260. 
389 Вж. по този кръг въпроси Лешков. Светът 1; с. 5-15 и с. 21-24, също с. 107-136 и с. 149-153.
Срв. същевременно обаче уточняване и доразвитие на тезите, предложени чрез съчинението:
Андрей Лешков.  Светът като творба? Философия и естетизъм (София: „Проектория“,  2014);
особено с. 159-174 и с. 190-199, също така с. 223-245 и с. 282-294. [Лешков. Светът 2]  
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Но  все  пак,  самото  проблематизиране  на  естетическото  credo изисква
обръщане  към  взаимовръзката  между  секуларизирането  и  ресакрализацията.
Двете тематики всъщност не са си чужди, подобно на спорещите при споровете:
пример за което може да бъде прословутият спор през XVII  век във Франция
между antiqui  и moderni.390 Освен това същевременно, това мисловно обръщане
следва  да  остава  далеч  настрани  от  твърде  разпространеното  понастоящем
журнализиращо теоретизиране в хуманитаристиката, склонно да раз(при)познава
сегашните модерни времена като тържество на една „постсекуларност“.391

А. Небитийността като предизвикателство пред естетическото
Всичко  е такова,  като каквото се възприема: или поне  за възприемащите.

Но изкуството надмогва проклятието на зависимост от случайните впечатления.
Дали ще разпростре образна завеса, или пък ще отмахне завесата пред биващите,
няма разлика: защото то създава за тях битие в тяхното битие. Правейки ги значи
обитатели на свят, спрямо който познатото е хаос, то ги кара да чувствуват онова,
което  възприемат  –  именно  предвид  онова,  което  всъщност  знаят  за  света,
постоянно унищожаван чрез един или друг вид преповтаряни впечатления.

Поради тази причина всъщност, феноменологичната нагласа сама по себе си
остава независима от систематичната философска феноменология. Това е така,
доколкото  опира  до  съзиране  на  същностите.  Всяка  феноменология  заличава
разделенията между мислене и мислено или също възприемане и възприемано:
откъм мига, когато една „същност“ кара възприемащите да  преживяват онова,
което сами възприемат. Адолф Рейнах (ученик на Хусерл) дълго време изучава,
какво и  как се преживява при една ... пощенска кутия. Кутията „гледа“ всички
право в очите, като невъзможността да се вижда тя отведнъж (докрай-и-изцяло)
разкрива не друго, а разположимостта на възприемаемото пред съзнанието.

390 Вж. за това класиката: Hans Blumenberg. The Legitimacy of the Modern Age. [1973] (Translated
from the German by Robert M. Wallace. [1983] 2nd Edition. Cambridge, MA: The MIT Press, 1999);
особено  pp.  37-51  (проблематизиране  на  есхатологията  из  секуларизирането),  pp.  53-61
(схващане относно модерната философия на историята като вид светска теодицея),  pp. 63-75
(историологично за взаимовръзките  секуларизиране –  спасение –  светоразбиране),  pp.  89-101
(критика на развитата у Карл Шмит [вж. Carl Schmitt. Politische Theologie. [1922] (2.-3. Auflage.
München und Leipzig:  Duncker & Humblot,  1934),  S. 49-66;  срв.  Idem. Politische Theologie II.
Berlin: Duncker & Humblot,  1970),  особено  S. 109-126]  „теорема“ относно секуларизирането.
Също така обаче  Daniel Weidner. Zur Rhetorik der Säkularisierung. –  Deutsche Vierteljahrsschrift
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Jg. 78 (2004); No. 1, S. 95-132. Нонка Богомилова.
Религиозните „нишки“ в капиталистическия дух и западната цивилизация: Макс Вебер. – ФА.
Година XX (2011); Брой 2, с. 14-27. Но също сравнително-исторически: Antônio Flávio Pierucci.
Secularization in Max Weber. On Current Usefulness of Accessing that Old Meaning. [1998/99] –  In:
Brazilian Review of Social Sciences. Special Issue No. 1 (October 2000), pp. 129-158. 
391 Един донякъде объркващ етикет, за който сме задължени сякаш главно на Юрген Хабермас.
(Впрочем, потомък на пастори...) Вж.  Jürgen Habermas. An Awareness of What is Missing. –  In:
Jürgen Habermas et alii. Faith and Reason in a Post-Secular Age [2008] (Translated from the German
by Ciaran Cronin. Cambridge: Polity, 2010), pp. 15-23. Но срв. Idem. Die Grenze zwischen Glauben
und Wissen. – Revue de Métaphysique et de Morale. [RMM] 2004; No. 4, pp. 460-484.
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Което предпазва света от участта да остане само мой, като засяга само мен:
виждайки всичко в  Х, неговите вътрешност  и композиция, равнини  и кривини,
мислимите му отношения,  а също така неговите създаване,  развой,  изчезване,
бихте ли казали, че това Х е от света, а не от вас самите? Тази визия е възможна
само за Бога. Ето защо всъщност, дори ако в Х (както например пощенска кутия)
има Божие писмо, описващо онова, което Бог „иска да се знае“ относно него,
четящите писмото не печелят нищо: езикът е белязан от разположимост. При нея
се възприемат слово, фраза, образ; другото изчезва: дори онази пощенска кутия,
която четящите писмото (ще) забравят, четейки Божието ѝ описание.392

Всеки естетически феномен варира разположимостта: възприема се онова,
което съприсъствува,  въпреки  че  остава  невъзприемаемо.  Нещо много  важно:
битието-пред-погледа бележи  една  театризация  на  ауратичното;  което  задава
обръщането  към  театралната  метафорика.  Кое  друго  изкуство,  освен  театъра,
толкова ясно явява преживяването и създава такава пълнота на възприеманото?
Пред света хората поставят драмата „отсъствено присъствие“, чието представяне
влияе изявно (върху сцена) и скрито (извън сцена). Зрителите „заскобяват“ света
чрез действията на актьорите. Но едно остранностяване не изхвърля зрителите
от илюзията в реалното, нито изтръгва реалното от илюзията. Както го показва
впрочем сцениката, която създава тъждество между персонажно и биографско.
Аз съм само сценика! – казва тя с подражаването, като участниците в действието
придават чрез самото си участие присъствие на едно Х, което отсъствува. 

Ето  как,  една  естетика  предпоставя  появата  на  творбата  като  ауратична
откъм  съдържанието,  но  театрична  откъм  формалността.  Биващите  наистина
взаимодействуват отвъд реалното, а възприемащите си припомнят преживяното,
обаче това припомняне съвсем не е като при творците. Едно преживяване като
променя преживяванията на възприемащите, прави ги причастни към всеобщото:
извън моментното значи, то  пред(по)ставя пределната значимост на събитието.
Именно затова и всяко смислопораждане,  свързващо  съзерцание с  изразяване,
необходимо  тълкува такива  представяния,  които  представяния  същевременно
(както при ἐποχή) отнапред се оказват обаче лишени от всичко „естествено“. 

Но по такъв начин следователно, едно изявяване на същността изтръгва Х
от неговата обвързаност със световото – поставяйки го „отвъд“ феноменността.
Което засяга също така и образа. Има ли същност „образ“? Какво са образите,
ако не определения на деянията? Какво са обаче, от своя страна, самите деяния,
ако не въплъщения на образите? Дотолкова, ако образите пребъдват в деянията,
тогава по какво стават те отличими от актьорски присъствия? Още един въпрос:
променят ли се образите с всяка сцена, „кога-и-къде“ те остават те самите?

Тези въпроси неизменно се заскобяват: образите се изтръгват от илюзиите.

392 Има обаче също така аномални действия. Добър пример може да бъде будистката епитафика,
която не е предназначена за четене. Ето защо, ако при нея съществува писмо, то се има предвид
такова писмо, което е обърнато само към очите Божии или участвува в магически ритуал.
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Онова при Хамлет, което не е актьорско, надживява промените. Тук същностно
съставлява съ-присъствие: наличност на някои страни от образите в някои сцени,
неналичие на други страни в други сцени – все неща, които могат да се видят.
Или другояче казано: има „същност“ на  Хамлет като поведенска възможност:
образът му, срастващ наличност с отсъствие, нито отсъствува, нито присъствува
така, както отсъствуват и/или присъствуват неговите определящи качества.393

Но едно естетическо представяне прави от биващите индивиди, и чрез това
индивидното се разкрива из призоваване на подобното.  Затова всяко действие
изявява хоризонта на имане предвид из имано предвид. Става дума за съдържане
като  естетически  преживяванията  на  възприятийните  определения.  Тъй  като
мисленето засяга смисловата насоченост, без която сетивното нищо не означава:
материйното е безсмислено – докато мисълта не го свърже с имането предвид. Но
възприемано не е и възприемане: имано предвид престъпва имане предвид като
действие, а възприемащите са независими от всяко състояние на съзнанието. 

Ето защо, явявайки мисловното съдържание, имане предвид няма значение
като такова – едно значение възниква тогава, когато имано предвид се разкрива
чрез  твърдение,  съждение,  изказване.  Всяко  имане  предвид  обаче  предзадава
мислимите възприемане, въобразяване, произнасяне; преди да станат предмети
на съждения, Х стават форми на живот: възприемащите участвуват в създаването,
като последното също самò ги създава. Ето защо, представяното чрез творбите
тепърва прави възможни онези „общности“, които могат да ги разчитат.394

Всяко смислопораждане променя биващото и езика, който го пред(по)ставя;
едно „неизменно“ също се променя: примери са Птолемеевото и Коперниковото
астрономични  построения.395 Друг  момент  става  представяне,  което  включва
смислопораждане на естетически предметното,  а  също създаване на творбата.
Защото  представяне успоредява  създаването.  Дори  ако  са  самостойни  обаче,
сътворяване ги прави имане предвид:  отношението  ноесисично – ноематично
бележи мисловно преживяване, което обозначава определено преживявано. 

Което означава, за възприеманото, че феноменното проявява възприемането

393 Дори сценичното присъствие на актьора става различно, когато играе Шейлок или Антонио,
вместо Клавдий или Хамлет. Ето защо, Шейлок или Антонио, съответно Клавдий или Хамлет,
играни от актьора Х, никога не остават същите тогава, когато Y се превъплъщава в тях. 
394 Самите кавички на общност в случая показват, че творбите се схващат откъм тяхното битие
като овещнени интенции. Поради това обстоятелство обаче, може да се каже, че понятийността,
свързана с ейдологичната феноменология, придобива същностна значимост за естетиката.  
395 Тук авторът само ще припомни някои особено значими историко-мисловни проучвания. Вж.
Виталий А. Бронштэн. Клавдий Птолемей (Москва: Наука, 1988), особено с. 41-70. Също така
Alexandre Koyré. From the Closed World to the Infinite Universe [Курс лекции от  1953 година.]
(Baltimore, MD: The Johns Hopkins Press, 1957), особено pp. 28-57.  Срв. обаче Anneliese Meier.
An der Grenze von Scholastik und Naturwissenschaft (Essen: Essener Verlagsanstalt, 1943), особено
S. 143-253. Thomas S. Kuhn. The Copernican Revolution. Planetary Astronomy in the Development
of Western Thought [1957] (2nd Edition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995),  особено
pp.  100-184.  Както също шедьовърът:  Hans Blumenberg. Die Genesis der kopernikanischen Welt
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975); особено S. 149-271, а също така и S. 505-606.
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откъм неговата ноематичност. Нещо повече: нито едно естетическо съзерцаване
никога не засяга налична същност – понеже се отнася само до иманото предвид
при нейното явяване-откъм-другото. Образът не е нито биващо, нито не-биващо:
неговата сякашност му придава един вид неутрално отсъствено присъствие. 

Възприемане съдържа ноематично, хилетично, ноесисично, а изразът νόημα
бележи понятия, схващания, явления, докато мисловните съдържания (νοήματα)
обозначават  възприеманото откъм неговата същностност. Поради тази причина,
изобразяващо опосредява изобразявано с действието  νόησις, правещо възможно
мисловното възприемане на същността; преживявайки някакво Х, следователно,
възприемащите създават също така неговата естетическа личностовост. 

(Ето пример, как възприемащите  съ-определят  νόηματά,  без да „пораждат“
самото възприемано. При пожар Z, приятел на Х и на Y, е наранен. После двамата
го виждат: обаче те не знаят за станалото, нито също че ето-този-пред-тях е Z;
той на свой ред не им разкрива, че е той; X и Y са объркани: докато Х не вижда
познати жестове,  а  Y не  долавя  познат поглед.  Като изнасят обезобразяването
извън скоби, те схващат:  ето-този-пред-тях е  Z; двамата  съопределят  νόηματά,
но възприеманото не зависи от схващането им, кого те виждат. Може да се каже,
че онова, което те виждат, не зависи от тяхното разпознаване, кого виждат.)

Аз-ът значи  съ-участвува в разкриване на някое биващо като възприемано.
Nόημα  затова  изрично  препраща  към  раз(при)познаване,  защото  представяне
противостои на отбелязване. Но едно естетическо представяне прави биващите
индивиди в даден хоризонт. Той е междуличностно значим, а при творбата νόημα
снема  явяването:  разликата  възприятно  –  ноематично полага  индивидността.
Нейни олицетворения тук ще бъдат есеистиката на Георг Лукач, от една страна,
както и руиновостта в естетиката на изобразителните изкуства – от друга.

B. Какво прави от Лукач естет?
„Чета есетата на Лукач и плача. Той е първият критик, когото съм срещала,

чиято философия (която е изписана в тези есета) засяга хората. Той усеща като
художник и вижда като художник, а въпросите,  които поставя,  са изстрадани.
Критиката  при  него  става  осъзнат  творчески  процес:  защото  страда  за  неща,
които са толкова чужди спрямо неговата философия. Творбите му излъчват тъга:
понеже неговата философия откликва на чувства, а и понеже външната реалност
остава толкова безнадежна. Дали той вярва обаче, че ще може да сбере група,
която би вървяла редом с него през адските огньове?“ (Споделя го Хилда Бауер,
дългогодишна довереница на Лукач, в писмо, датиращо от юни-юли 1917 година,
адресирано от Виена до нейна недотам известна будапещенска приятелка.)396

1. Quasi-психологично и quasi-социологично

396 Цитирано: Levée Blanc. Georg Lukács: The Antinomies of Melancholy. – In: Other Voices.  I; 1
(March 1997). На URL: http://www.othervoices.org/1.1/blevee/lukacs.php. [Blanc. Melancholy]
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Хилда Бауер е права: Лукач изстрадва белязалото европейската буржоазия
до Първата световна война съдбовно съчетание на отчуждаване с усамотеност.
Което всъщност съставлява и основната тема в неговото творчество докъм края
на 10-те години.397 Но и още: над висшата култура на Европа тогава властвува
един вид духовно „триединство“, определимо в същностните взаимоотношения,
които по необходимост съотнасят модернизъм с естетизъм и упадъчност.398

Първо, модернизмът. „Моите опити – казва Лукач – духовно да се освободя
от интелектуалното робство на официална Унгария ме доведоха да превъзнасям
международния  модернизъм  –  противоположност  спрямо  унгарската  култура,
която смятах за ограничено консервативна, като пренасях върху тогавашния свят
тази  оценка.“  Второ,  естетизмът.  „Ако  някой  иска  да  критикува  съвремието,
трябва да критикува естета, както в Атина на Сократ е трябвало да се критикува
софистът, в зрялото Средновековие – папата или рицарят-разбойник, при късното
Средновековие трубадурът и мистикът,  [а]  през  XVIII  век – дребният тиранин
или  [също така]  бойкият философ.“  Трето,  по въпроса относно упадъчността.
Лукач си спомня следното: „Баща ми, типично либерален читател на виенския
Neue  freie  Presse,  случайно  имаше  „Израждането“  от  Макс  Нордау  в  нашата
семейна библиотека. Като я прочетох, изведнъж проумях, какви долни декаденти
всъщност са били Ибсен, Толстой, Бодлер, Суинбърн: при това изцяло и докрай.“
Ето и решаващото: „Те напълно ме завладяха, и аз веднага ги приех.“399

Лукач възприема по онова време идеалното отношение между индивидите
като такова, което произтича колкото от признаване способностите на другите
сред определени споделяни от тях (символни) „жизнени светове“, толкова също,
дори повече, от метафизичното  взаиморазкриване. Но неговото удовлетворение
изчезва тогава, когато идеалът не се утвърждава. Той (методологично?) „възнася“
своите приятели над себе си самия.  Дневникът на мислителя от една страна,
както и неговата преписка отпреди войната – от друга, разкриват порочния кръг
„превъзнасяне – разочароване“, който белязва личните му взаимоотношения.

Тези характерово-светогледни черти обаче пребъдват при Лукач и след като
създава театралното общество „Талия“, нещо повече – дори след като книгата

397 Вж. относно тези въпроси  Paul Mendez-Flohr. Divided Passions: Jewish Intellectuals and the
Experience of Modernity (Detroit, MI: Wayne State University Press, 1991), pp. 23-53 и pp. 413-423. 
398 Вж.  Криштоф Нири.  Философская мысль в Австро-Венгрии  [1980]  (Перевод с венгерского
Виктора А. Карпушина. Москва: Мысль, 1987), с. 129-133. За контекста: Сергей Н. Земляной.
Трагическое видение – эссеистика – философия в духовном опыте молодого Георга Лукача.
[Датира от 2005 година.]  – Предговор към изданието: Георг фон Лукач.  Душа и формы.  Эссе
(Перевод с немецкого Сергея Н. Земляного. Москва: „Логос – Альтера“, 2006), с. 7-44.  
399 За модернизма, вж.:  Georg Lukács.  Sein Leben in Bildern, Selbstzeugnissen und Dokumenten
(Zusammengestellt von Éva Fekete, Éva Karádi. Budapest: Corvina, 1981), S. 15. [Lukács.  Leben].
Относно естетизма вж. източника: Georg Lukács. Ästhetische Kultur. [1912] (Aus dem Ungarischen
von Júlia Bendl.) – Lukács 1996. Jahrbuch der Georg-Lukács-Gesellschaft (Hrsg. von Frank Benseler.
Bern: Peter Lang, 1997); S. 12-26,  на S. 12. [Lukács.  Kultur]  Що се отнася до упадъчността, вж.
Lukács.  Leben,  S. 15-16. Философът изтъква също така влиянието на  основните си тогавашни
литературни (светогледни, надали естетически) кумири: Стриндберг и (особено!) Достоевски. 
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„История на развитието на модерната драма“ (1907) го превръща в знаменитост,
преди  още  да  е  навършил 23  години.  Той  създава  редица  близки  отношения,
търсейки тъкмо дълбоки обвързаности. Лео Попер, Бела Балаш, Ирма Зайдлер,
Ернст Блох, Карл Манхайм – ето един избирателен, а следователно и непълен,
списък на неговите довереници отпреди Първата световна война.  Той създава
също така прочутите „кръжци от неделя“, сбиращи (либерални) интелектуалци,
както и (оригинални) художествени творци, в имението на Лукач край Будапеща.
Може да се каже същевременно обаче, че неговите отчуждаване и затвореност
произтичат до голяма степен именно от свръхуспеха на тези отношения.400

Лео Попер, както също и други, стават за Лукач вид недостижими образци.
Ето защо всъщност, меланхолната му остранненост от света издава и нежелание
да се надмогне отстоенето между азовост и светово: било за хора, било за неща.
Дори и баща му го забелязва. „Ти си също като мен. Все имах край себе си някои,
които обичат да се хвалят ... те нямаха повече енергия от мен, а само повече воля;
начинът, по който я показваха, ме държеше зависим от тях. Караха ме да ги ценя
незаслужено високо: дори дотам, че не можех да оценявам по подобаващ начин
своите собствени способности...  Ти сега поставяш Лео [Попер] на пиедестал,
като смяташ, че стои високо над теб... Онова, което искам за теб, а това означава,
също така и за мен самия, е да се научиш да поддържаш спрямо своите приятели
онази  безмилостна,  [нерядко  дори  направо]  почти  безсърдечна  обективност,
каквато [постоянно проявяваш] в домашното си окръжение.“401

Чрез жеста „остранностяване“, Лукач сътворява следователно такъв субект,
който, признавайки своите остранненост и разединеност, запазва същевременно
един вид непреодолима носталгия по отношение на изначалната си цялостност.
Защото дълбоките пропасти,  разделящи  някои и  други,  изкуство и  общество,
съответно  (навярно  дори  основно!)  форма и  живот,  същностно  определят
неговата естетика. Ето защо, особено красноречиво свидетелство за начинанието,
определимо като нейно преодоляване, става – именно откъм своя пълен провал,
онази  (платоническа)  любовна  история  между  Георг  Лукач  и  Ирма  Зайдлер,
която всъщност, може да се каже, тепърва прави жанрово и стилово възможни
често неоспоримо гениалните есета в неговия сборник „Душата и формите“.402

2. Формата на любовта
През 1910 г. в Будапеща вижда свят „Душата и формите“: сборник есета,

400 Вж. относно този кръг въпроси изричното изложение при Lee Congdon. The Young Lukács
(Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1983), pp. 119-126. [Congdon. Lukács]
401 Писмо, което датира  от  23 август  1909 година.  – In:  Georg Lukács.  Selected Correspondence
1907 – 1919 (Translated from the German by Judith Marcus and from the Hungarian by Zoltan Tar.
New York: Columbia University Press, 1986), pp. 96-97. [Lukács. SC]
402 Есета за Каснер (критикът като художник),  Щорм  (отчуждение),  Новалис (смърт и съдба),
Киркегор (чуждост и раздяла), Георге (самота и лирика), Шарл Филип (копнежно и формално),
Беер-Хофман (изтляване и формовост), Лорънс Стърн (сатиричен диалог за взаимната чуждост
при отношенията между формовото и същността), накрая – Ернст (метафизика на трагедията).

106



който е „предговарян“ от едно писмо до Лео Попер – относно есето като форма.
Тук основните въпроси се оказват отчуждението, разпознавано из пропастите,
делящи хората,  и  трагическият  светоглед,  чиято съдба  то  става.  Хилда  Бауер
тогава му пише следното: „Добре зная, Джури, че хората остават недостижими:
душите им са толкова далеч една от друга, колкото и звездите – само някакво
далечно лъчене достига до другите. Хората са заобиколени от  [бурни]  морета,
през които  [те] постоянно се гледат едни други, стремейки се едни към други,
обаче без при това никога да могат същински да се достигнат.“403

Лукач  превръща  своите  есета  в  книга,  след  като  през  декември  1907  г.
среща  Ирма  Зайдлер.  Признава  ѝ  своята  любов,  но  връзката  им  остава
платоническа. „Моите скрупули – невъзможността на брака и страх от рушащото
въздействие на щастието: това е една такава заплаха, която (...) надали бих могъл
да понеса при съвместния живот.“404 За това свидетелстгвува впрочем и неговият
дневник:  „Снощи  отново  усетих  –  Ирма  е  животът.“405 Ето  защо,  Лукач
разпознава в Ирма олицетворение на живота като цялост, а неговият собствен
живот  се  определя  откъм  творческо  създаване,  чието  осъществяване  свързва
Битието и Формата.   

Тук жизнените трудности са символи. Лукач винаги осмисля своя живот
откъм значими понятия, а именно: животът на другите, творбите на другите,
съдбите на другите. Самата му преписка с Ирма е „двугласа“: от една страна,
копнежна „романтическа“ проза,  от друга  – разискване на неговата собствена
екзистенциална участ в литературоподобни повествования. Дори нещо повече:
такава „двугласовост“ белязва и Лукачевата есеистика; ето защо, главно качество
на „Душата и формите“ е неговата  свръхопределеност.  Какво се има предвид?
Още когато Лукач разисква с Лео Попер идеята есетата да излязат като сборник,
последният му пише: „Есето е една лирическа форма, понеже есеистът постъпва
така с поета, както поетът с нещата: прави го символ на себе си самия.“406 Попер,
обаче, допълва: „Но разпаленото самолюбие не допуска да се постави въпросът,
как Рудолф Каснер например успява да стане символ на Георг Лукач?“407 Есетата
от „Душата и формите“ олицетворяват значи възможностите за символизиране,
чиято форма (колкото и да е странно!) представлява всъщност Ирма като идея;
именно предвид на такова „олицетворяване“, младият философ поставя въпроса
относно общия живот: другояче казано, идеята за конкретно общностно.

Пак по онова време (през 1909) Лукач написва и есе върху Теодор Щорм,
което разисква идеята животът да се формира из изкуство, ставащо възможно

403 Цитирано: Congdon. Lukács, p. 22. 
404 Цитирано: Congdon. Lukács, p. 43. Срв. Lukács. SC, p. 68. 
405 Цитирано: Agnes Heller. George Lukács and Irma Seidler.  –  In: Lukács Reappraised  (Edited by
Agnes Heller. New York: Columbia University Press, 1983), p. 28. [Heller. Lukács and Seidler]
406 Leo Popper. Brief an Georg Lukács, 2. Juni 1909. – In: Georg Lukács. Briefwechsel, 1902 – 1917
(Hrsg. von Eva Karadi. Budapest: Corvina, 1982), S. 73. [Lukács. Briefe]
407 Писмо, под което стои датата „7 юни 1909 година“. – In: Lukács. Briefe, S. 73-74.
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чрез посвещаване на призванието. След това вече, есето му относно Киркегор
представя  жизнеформиране откъм разпада (вече е настъпил разривът с Ирма),
изявявайки една нищност във формата, отвъд всяко отсамно ставане из нещност,
но и катастрофико-трагическото влияние на формовостта върху събитийното. 

Това противопоставя живеене на творене. Животът е нищо, – твърди Лукач
чрез  есето  си  за  Каснер,  –  творбата  е  всичко;  животът  е  проста  случайност,
творбата е самата необходимост. Понеже пътят на всеки проблематичен човек
отвежда към формата като единство, което обема взаимоизключващите се сили,
накрая стои творецът на изкуството.408 Ако противостоенето живеене – творене
добие жанров изказ, за Лукач неговото изявяване е осмислимо като есеизъм.  

По  такъв  начин,  личната  истина  олицетворява  същностната  раздвоеност,
чийто израз  изисква  есето като  представящо отношенията  азовост –  светово
откъм  жеста  „преживяване“.  Има  такива  неизразими  от  жест  преживявания,
които копнеят за изразяване. Такива са интелектуалността – като настроеност,
като непосредствена действителност, като принцип на спонтанно съществуване;
или светогледът в неговата чистота: като душевно събитие и като движеща сила
на живота. Или пряко поставени въпроси: какво е човекът?, какво е животът?,
какво е съдбата? Само като въпроси; защото отговорът тук не донася „решение“;
както при поезията, той е символ, съдба, трагика. Когато хората го преживяват,
всичко край тях застива, очаквайки решението, което борбата на незнайни сили
накрая ще донесе. При това всеки жест, чрез който хората искат нещо да изразят,
изопачава  преживяването  –  ако  не  изтъква  иронично  своята  недостатъчност,
явяваща неговото самоотричане. Лукач тръгва от прочита на Киркегор у Каснер,
изобразяващ връзката на Киркегор с Регина Олсен като  опоетизирана  такава.
Когато един Киркегор решава да опоетизира своя живот (казва самият Каснер,
цитиран от Лукач), той го прави не за да скрива истината, а за да я изкаже.409

Самото преживяване в есеистиката не претворява значи онези съдържания,
които творците придават на творбите, а възкресява предметите на преживяване.
Лукач  свързва  жизнефилософско с  феноменологично:  символните  жизнеизяви
стават при него смислова рамка на идеалични обективации.410 Но въпреки това,
той избира за тяхното обозначаване такъв установен израз като „форма“. 

Есето става форма, която съдържа своя метод: като не засяга фактичното,
есеизирането  го  среща  едва  като  опосредено  от  формите.  Неговият  предмет

408 Вж. Дьорд Лукач. Платонизъм, поезия и форми: Рудолф Каснер. [1908] – Душата и формите.
[1910/11] – В: Лукач. Хаос и форми. Из ранните съчинения (Превод от немски Димитър Зашев.
София: Наука и изкуство, 1989); с. 127-136, стр. 130 и също стр. 131. [Хаос и форми]
409 Вж. Rudolf Kassner. Sören Kierkegaard. [1906] – In: Idem. Essays (Leipzig: Insel, 1923), S. 162.
Срв.  Lukács. Das Zerschellen der Form am Leben. [1909]  –  In: Idem.  Die Seele und die Formen
(Berlin: Fleischel, 1911), S. 66-67. [Lukács.  Das Zerschellen]  Разбиването на формата в живота:
Сьорен Киркегор и Регине Олсен. – В: Хаос и форми, стр. 139. [Лукач. Разбиването]
410 Вж. за това Георг Лукач. Отношението субект – обект в естетиката. [1916/17. Logos. Bd. VII
(1917/18), Heft 1.] – В: Хаос и форми; с. 317-360, особено с. 332-339 и с. 348-357.
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значи се дава отнапред. Есето въплъщава херменевтиката като жизнефилософия,
станала учение за тълкуване на формите. „Най-често критиката, значи и есето,
говори  за  картини,  образи,  мисли.  Но  как  то  се  отнася  към  представяното?
Винаги казват, че критикът трябва да изкаже истината за нещата, а поетът не бил
обвързан спрямо своя  материал с  никаква  истина.“411 Оттук следва,  че  онова,
което при поезията е само мотив, взет от живота, представлява в есето образец.
Оттук, представяйки своето философствуване чрез жанра  есе, Лукач престъпва
разделението  живот – форма.  За  него,  херменевтиката  като жизнефилософия
„предговаря“ възнамеряваната феноменологико-екзистенциална аналитика.

Есето замества за Лукач поезията като израз. Из писмо до Ирма: „Ти знаеш,
защо написах тези съчинения: тъй като не мога да пиша стихове, знаеш също,
към кого са обърнати тези ‘стихове’ и кой ги пробужда в мен.“412 Но дотолкова,
той опосредява своя живот с понятия, категории, термини на своята философия.
Пак из писмо до Ирма: „Има хора, които разбират, но не живеят, има и други,
които живеят, но не разбират. Първите не достигат вторите, макар че ги разбират,
вторите не разбират същността – но това няма значение. Любовта или омразата,
харесването на някого, възможността да харесваш някого наистина съществуват,
обаче не съществуват категории за тяхното разбиране.“413

Тук понятията  на  живота  са  философски  категории,  адекватни  за  онова,
което обозначават:  индивидите ги типизират безостатъчно.  При такъв подход,
собственият отчужден „живот“ на философите въплъщава дълбоките разноречия
между живеене и творене, между душа и идея, дори между форма и съдба. 

Все поради това обстоятелство следователно, есеизмът олицетворява идеята
за  езиково-стилова  постижимост  откъм  единичната  всеобщност  и,  съответно,
всеобщото индивидно.  Единичната  всеобщност и  всеобщото индивидно обаче
препращат към Бога; но жестът на Неговото поставяне в мисловното средоточие
минава тогава за назадничав. Все пак есеизмът, мистицизъм за-и-на безбожници,
неявно предпоставя иронизма. Така есеистът във философа застава пред въпроса,
как да осмисли занаята (си на) философ. Което всъщност изисква да се потърсят
отговори на две питания.  Първо: какво означава за хората бъденето философи?
Казано откъм явната индивидна модалност: „как  аз мога да философствувам“?
Второ:  как хората, оставайки при нисшето, могат да формосъздават висшето?
(Наистина, второто питане има същевременно и своя богословски първообразец,
който гласи следното: как из отсамното се оказва мислимо отвъдното?)

Но не биографията поражда при Лукач есеистиката като органичен за него
жанр на философско присъствие. Есеизмът, форма на израз и форма на живот,

411 Georg Lukács. Über Wesen ind Form des Essays: Ein Brief an Leo Popper. [От 1910 година.] – In:
Lukács. Die Seele und die Formen; S. 3-39, на S. 22. [Über Wesen] Но срв. За същността и формата
на есето: едно писмо до Лео Попер. – В: Хаос и форми; с. 105-126, на стр. 116. [За същността]
412 Георг Лукач. Писмо до Ирма Зайдлер, 2 февруари 1911 година. – In: Lukács. Briefe, S. 198. 
413 Lukács. SC, p. 56.
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определя мисловната му стилистика. Макс Вебер му пише: „Един много добър
Ваш приятел – Емил Ласк – смята: Лукач е роден есеист, той няма да се задоволи
със  системна  (цехова)  работа.“414 Дори  „История  и  класово  съзнание“  кръжи
около есето за овещняването.415 При „Душата и формите“ основни мелодии стават
писмото до Попер и „Метафизика на трагедията“.  Тук въпросите пред есеизма:
относно творбата като действие, и относно пътя на проблемната индивидност
към формата,  се  оказват свързани чрез  основополагащото чувство за  трагика.
Самото  чувство  за  трагика  обуславя  и  трансцендентална  безотечественост:
именно, откъм мисловната топография, сред която обитава есеизмът. Това е така,
защото сред „света като сцена“ самите есеисти остават (вземайки в този случай
като отправна точка изразите на Лукач за проблемната индивидност от неговото
собствено съвремие) фантасти без фантазия и реалисти без реалност. 

3. Съдбата като проблем пред мисълта
Изрази като „фантасти без фантазия“, а също и „реалисти без реалност“,

издават невъзможност за непротиворечиво преминаване от живота като бъдене
към живота като смисъл. Как тези две форми белязват философското питане?
(Тъй  като  въпросът  относно  трагедията  има  предвид  битието  като  същност.)
Първо: биващото има ли истинно битие? Второ: има ли „степени на битието“?;
Трето: дали  битие  е  качество на биващите или само съждение за последните?
(Например, както са  различаване и  разединение?) Тук парадоксът на трагедията
става въпрос: как същностно става живо?416 Сред живота като бъдене се появява
анархичността на светлосенките: нито нещо се осъществява, нито нещо достига
до завършек. Тук никое биващо не достига до действителния живот.417

Но едно несъщностно при живота като бъдене отхвърля същностната форма
при живота  като  смисъл.  Има две  душевни  действителности:  едната  обхваща
самия  живот,  другата  –  живия  живот.  Еднакво  действителни,  двата  обаче
никога не са  едновременно  действителни.418 Лукач смята,  че  тяхното различие
намира  израз  в  споровете  между  реалисти  и  номиналисти  за  универсалиите,
които първите приемат за такива всеобщи понятия (може да се каже също идеи),
чиито индивидуации съставляват отделните биващи, докато вторите съзират в тях
само обобщени названия на единствено реалното – отделните биващи.419 

Все пак, предвид на споменатото по-горе собствено питане при философа
относно битие като съдържащо ценностно отсъждане, тук следва да се добави,
че зад това разделение стои и друго отношение, което обаче отново препраща
414 Lukács. Briefe, S. 372.
415 Вж. за това Georg Lukàcs. Geschichte und Klassenbewußtsein. [1923] – In: Lukács. Werke. Bd. 2
(Neuwied: Luchterhand, 1977); S. 161-517: S. 257-397. [Lukács. Werke 2]
416 Вж.  Georg  Lukács.  Metaphysik  der  Tragödie.  –  In: Die  Seele  und  die  Formen,  S.  334-335.
[Metaphysik] Срв. Лукач. Метафизика на трагедията. – В: Хаос и форми, стр. 290. [Метафизика]
417 Вж. Metaphysik, S. 328. Срв. обаче Метафизика, стр. 286.
418 Über Wesen, S. 10-11. Срв. За същността, стр. 109. 
419 Вж. Über Wesen, S. 11. Срв. За същността, стр. 109.
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именно към средновековната схоластика. Тъй като става дума за разделението
между „просто реално“, ens reale, от една страна, и „реално във висша степен“,
обозначавано с метафизичния израз за Бог ens realissimum – от друга.

Но двойнствеността на душевните действителности засяга също изразното.
Става дума за разделението между образност и значимост. Това е така, защото,
според първия принцип, има само отделни биващи, изявяващи различни „какво?“
предвид наличността, а според втория, съществуват взаимните им отношения:
откъм понятийно и ценностно. Затова, връзката между образност и значимост
препраща към разноречието символика – алегорика като предели предвид онова,
което  се  нарича  „фигурна  синтеза“.  Което  обаче  прави  подвъпросна  не  само
възнамеряваната от Лукач етика из идеал,  но също Кантовата етика на дълга.
Дотолкова, може да се каже, че това метаетическо проблематизиране представя
етически същностното за хората на идеите – причастието към философията.

Идеята за причастието към философията, свързващо смислово и  изразимо,
произхожда сякаш още откъм Аристотел. Стагиритът смята, че мислещата душа
има две части: първата познава същности, чиито начала са неизменни, а втората
разбира същности, чиито начала са променими.420 Първата част засяга идеите;
нейно творение е метафизиката. (При хората от съвремието, тази част на душата,
определима като  разумна, сякаш отмира.) Втората част, наричана „разсъдъчна“,
засяга  онзи менлив свят,  сред който протича  животът  човешки.  Спрямо него,
философията повече напомня деянията на изкуството, отколкото на науката. 

Ето защо, философията прави подвъпросна всяка възможност за състояване.
Поради  тази  причина,  тя  припомня онова  от  един „светоживот“  (Lebenswelt),
което има като свое предусловие хорските действия: философствуването битува
само из  човешко.  Един  жизнесвят  (Lebenswelt)  сред  светоживот  (Lebenswelt)
остава интерсубективен; затова, неговите безликости, насочености, очевидности,
смисловости, перспективи полагат мисълта за  участта човешка. Тук въпросът
„къде“  има  като  своя  област  мястото  на  мисълта;  дотолкова  същевременно,
въпросът за това, „къде“ да се търси светът на живота, намира следния отговор:
където действено съществува един „естествен“ език, който е нечий рóден такъв.
Такива  същности,  които  могат  да  остават  небелязани  от  езика,  се  оказват,
следователно, извън пространството на жизнесвета като светоживот.421

Преди още естетиката като метафизика да се оформи, Лукач създава учение
за нея, което ще сподели в писмо до Саломо Фридлендер. Ето какво пише той:
„Формата  е  въплътената  парадоксалност,  или  преживяваната  действителност,
животът  на  невъзможното  (нейните  съставки  си  противоречат  абсолютно,

420 Вж. Аристотел. Никомахова етика. VI; 2 (1139 a 5-10).  
421 Което намира израз в магически звучащата формулировка, че границите на нечия езиковост
съвпадат с онези на нечия световост, изказана от Лудвиг Витгенщайн – съвременник на Лукач.
(Двамата са сънародници в етнико-верски смисъл, а освен това докъм края на Първата световна
война споделят една и съща политико-държавна принадлежност – именно, австроунгарската.)
Тази власт над света хората придобиват из своите „естествени“ – значи, нечии родни – езици.
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примирение между тях е невъзможно). Затова художници и мислители ще трябва
да очистят объркаността ...,  превръщайки я в разнозвучие.“422 И още: „За мен,
основното  е  да  се  разкрие  противочовешкостта  на  формата,  или  нейната
абсолютна противоположност спрямо живота. Това е безусловната предпоставка
за ...  философия на изкуството; разделение, което  [още]  не е било прокарвано
достатъчно строго. Дали накрая ще възникне (...) истински жива действителност,
или истинен вечен живот? Това още не мога да зная. Но ... същността на въпроса
се състои в това възможна ли е философия на изкуството „в себе си и за себе си“,
или тя е само увод към истинския живот на духа? Чрез философията на формите
може ли да се направи нещо и за философията като такава? Може да се зададе,
наистина, въпросът: защо философия на изкуството? Но за мен това не е въпрос;
тъй като той би означавал: защо аз? Философията на изкуството представлява
(...) точка на безразличието при моята противоположност.“ Дали тя е оправдана,
ще  реши  само  деянието  като  практическо  доказателство  за  формообразуване:
деянието съставлява единственото доказателство за това, че формообразуването
става граница, която не само обхваща всичко, но също го обхваща жизнено.423

Естетиката като метафизика има за свое начало проблемната индивидност.
Става дума за свързване на нейната поява с прехода от общности към общества.
Пътят е очертан от „Общност и общество“ на Тьониес. Защото при общностите
светът на хората е назовим, но при обществата той е безименен. При общностите
„участта  човешка“  се  оказва  осмислима откъм понятията  органично  и живот,
докато при обществата такава роля играят понятията механично и форма.424

Така  битие и  съдба,  живеене и  същност се разделят:425 Но чрез сблъсъка
битийно – дължимо в творбата се разкрива „животът на формите“.426 Става дума
за правещото нетъждествата  битие – съдба  и  живеене – същност изобразими,
както и за жанра, който изразява тяхното превъзмогване.  Трагика –  за първото,
есеизъм – за второто: ето отговорите, които младият философ тогава предлага. 

4. Иронизиращ догматизъм
Лукач си поставя въпроса: ако хората наистина могат да бъдат философи,

тогава в каква жанрова определеност? Очертава дилема: есеистична метафизика
или  метафизична  систематика.  Добре  долавя  тази  дилематика  Ернст  Курциус:

422 Lukács. Briefe, S. 230-231.
423 Вж. Lukács. Briefe, S. 231.
424 Вж. като източник Ferdinand Tönnies. Gemeinschaft und Gesellschaft (Leipzig: Reisdland, 1887),
S. 29-45 и S. 59-71. Това са „вариации и фантазии“ по теми от романтизма. Вж. по тези въпроси
Galin Tihanov. Community and Society: Brief Notes on Ferdinand Tönnies and German Romanticism.
[2016] – В: Парачовешкото: Грация и гравитация (Съставители и редактори Камелия Спасова,
Дарин Тенев, Мария Калинова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017), с. 933-938.  
425 Вж.  Georg Lukács.  Die  Theorie  des  Romans.  Ein  geschichtsphilosophischen Versuch über  die
Formen der großen Epik [1920] (9. Auflage. Neuwied: Luchterhand, 1984) [Romantheorie]; S. 21-30,
особено S.  22.  Срв.  Idem. Теория на романа.  Философско-исторически опит върху крупните
епически форми. – В: Хаос и форми; с. 363-371, особено стр. 364. [Теория на романа] 
426 Вж. Romantheorie, S. 70. Срв. Теория на романа, с. 404-405. 
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„Във Вашата книга есето е и не е изкуство, то е и не е наука. Същото отношение
се е установило спрямо изкуството и науката в метафизиката. Дори и ако Платон
е най-великият есеист,427 не става ли дума, че у него метафизиката излиза навън
(положение, което напомня мистиците)? Ето каква е недостатъчността на есето:
то почти винаги е незавършена, предварителна метафизика. (...) Както се вижда,
Вие също признавате недостатъчността на есето и го разглеждате като предтеча
[к. м. – А. Л.], предпоследно стъпало от йерархията. (...) При Вас аз ясно усещам,
че есето наистина съставлява само предварителна форма на метафизиката.“428

Защо  есето  се  оказва  жанрът,  белязващ философствуването  при  Лукач?
Поради явна „неспособност за религиозност“ и непризваност към теологичното:
ето  как  отговаря  той  на  въпроса,  какво го  прави  философ.  Както  се  отнася
Кръстителят  към  Христос,  така  се  отнася  есеистиката  към  метафизиката.
Есеистът  става  вид  Йоан Кръстител,  проповядващ сред пустинята  за  Едного,
който трябва да дойде: при това, тук се има предвид проповядването за Едного,
дори чиито сандали той (Предтеча и есеистът) остава недостоен да развърже. 

Ако той не дойде, няма ли Кръстителят да се окаже лишен от пълномощия?
Ако се яви обаче, няма ли той да стане излишен? Дали с този опит да се оправдае
битието му той не става проблематичен? Бидейки чист тип предтеча, такъв човек
може ли, предоставен на себе си самия и независим от съдбата на своето вестене,
да притежава ценност? За него е леко да устои срещу оспорващите явяването му
чрез една спасителна система: истинният копнеж като на игра надмогва онова,
което лениво остава само при фактите или, съответно, само при преживяванията;
наличието на копнежа стига, за да реши отнапред в негова полза победата.429

Което поставя въпроса за изразимостта, съединяваща формата и смисъла,
схванати из взаимните си ограничаване  и преодоляване.  Този процес обхваща
сътворяващи и  възприемащи, а мисловното му съдържание прави представими
неговите насока и обхват.430 Но това движение изявява безграничното в творбата,
като  безграничност постоянно отпраща към една „лоша“ (Хегел) безкрайност,
отстранима само чрез поставяне на предели. И тъй като светът се ограничава тук
само до множество преживявания,  ставащи определими откъм самопознаване,
масата от образувания и/или състоявания се разчленява чрез смислово отнасяне
към онези основни въпроси, които тяхното разгръщане олицетворява.431

Лукач  не  притежава  смирението,  присъщо  за  отрицателното  богословие.
Ето:  „Да  осъществя  естетиката  на  чистия  копнеж,  на  чистото  предтечество,
разбирано философски – за това аз съм прекалено дребен.“ Копнеж по решение,
жажда за  реалност:  надскачат  ли  те  отрицателното богословие? „Едно е  ясно

427 Както смята Лукач – вж. Über Wesen, S. 29. Срв. За същността, стр. 121. 
428 Lukács. Briefe, S. 301-302. 
429 Вж. Über Wesen, S. 36. Срв. За същността, стр. 124. 
430 Вж. Romantheorie, S. 22. Срв. същевременно обаче Теория на романа, стр. 364.  
431 Вж. Romantheorie, S. 70. Срв. Теория на романа, с. 404-405. 
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(която яснота прави всичко още по-диалектично): аз не съм човек на нормата.
Един истински светец и мислител трябва да умъртви в себе си ... всичко тварно,
за да достигне своето съвършенство; [но] аз трябва да придам на съвършенството
жизнена пълнота – предвид след това да го срутя? Кой знае? Но същевременно,
диалектически нещата стоят така: дали не затова ми е отказано съвършенството
(да бъдеш велик = да отговаряш на нормите); или поради тази причина изобщо
съм способен нещо да постигна: може би единствено да определя онази граница,
която [постоянно] остава недостъпна за самото „нормално“? Que sais-je?“432

Лукач предлага нещо като автореферат на своя метод, който беше наречен
есеистична метафизика: „Есето (или моето есе) съдържа ироничен догматизъм,
дори аподиктичност с уговорки. Ако се изразим както Хегел, ... то може да бъде
само „момент“:  единствено отделният случай придава на неговия априоризъм
жизненост или основание. Което е невъзможно за Системата.“433 Лукач наистина
далеч не създава Система; но защо избира жанра есе за своето философствуване,
разискващо проблемната индивидност? Есето става жанр с ключова значимост,
защото препраща към  трансцендентална безотечественост:  едно измерение,
което определя самата проблемна модерност, смислопораждаща есеизма. 

Така отново се припомня трагиката: Лукач очертава трагическа метафизика,
правеща  възможни  живота-като-смисъл  и  свръхсетивното  сред  такъв  свят,
който поражда трагика. Още в началото звучат мотивите съдба – човеци – смърт,
както и  игра. Бог наблюдава играта, а мълчанието Му затулва Неговия поглед;
игра е драмата, игра на човека със съдбата – такава игра, в която Бог е зрителят.
Никога Негова дума, а също Негов жест, не се намесват в думите на играещите
или в  техните действия –  само Неговите очи ги  докосват.  Оттук и въпросът:
могат ли да оживеят съществата, върху които е паднал Неговият поглед?434

Но дали безмълвният Бог,  за  когото говори „Метафизика на трагедията“,
остава при Лукач само теоретично построение? Самата трагическа метафизика
зависи от чувство за трагика. Като не могат да живеят само на своите „висини“,
следователно, хората, за да живеят, се завръщат в сумрака.435 Ето как всъщност,
там, където нищо не се осъществява, или където нищо не достига до същност,
всичко става възможно, като чудото смъква от душата всички многозначности;
душата обаче, отричайки живота, стои пред него в своята същностовост.436

Но пред Бог само чудото е действително – за Него няма преход и оттенък:
от всяко събитие Неговият поглед все отнема всичко времево и пространствено.
Тъй като пред Него няма разлика между явление  и същност, събитие  и съдба:
всяка трагедия е мистерия, а разбулването на Бога пред Бога съставлява нейният

432 Georg Lukács. Revolutionäres Denken (Neuwied: Luchterhand, 1984), S. 68-69.
433 Георг Лукач в писмо до Леополд Циглер, 11 ноември 1912 година. – In: Lukács. Briefe, S. 268.
434 Metaphysik, S. 327. Срв. Метафизика, стр. 285. 
435 Вж. Metaphysik, S. 329. Срв. Метафизика, стр. 286.
436 Вж. Metaphysik, S. 330. Срв. Метафизика, стр. 287. 
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истинен вътрешен смисъл. Немият неспасен бог на природата, който все остава
също така бог на съдбата, изтръгва от един живот сред света звуците на бога,
дремещ в човека; отсамният бог пробужда следователно за живот отвъдния.437

Сред  един  обезбожествяван  свят  обаче  хората  все  повече  престъпват
хаотизма на модерното. Появява се една „естетическа култура“ (имайки предвид
естетска такава), в която нямащият ценностно средоточие живот на модерните
става същностен за техните творения. Тук вече, животът придобива смисловото
си средоточие откъм трагическо осъзнаване на своята лишеност от средоточие.
Но понеже една естет(иче)ска култура предпоставя покрайнинност, неин символ
става нищното: всичко е онова, като каквото се про-явява в своето преживяване.
Което прави подвъпросна чистата индивидност: няма нищо отвъд индивидното,
което полага отсъствие на свързаност,  призовавайки топиката  самовлюбеност.
Затова, обвиненията срещу модерността стават при Лукач (и) самообвинения.  

5. Надмогване или повторение?
През 1963 г. „Теория на романа“ е преиздадена; Лукач написва предговор,

споделяйки, кое го кара през 1914 г. да напише книгата. „Най-напред тя трябваше
да има вид на поредица диалози: група младежи се оттеглят от военната психоза
сред своето окръжение, както разказвачите в ‘Декамерон’ се оттеглят от чумата;
опитвайки се да разберат себе си самите, те водят разговори, които постепенно
преминават към проблемите в книгата: поглед върху един достоевскиански свят.
(...) Тази книга възникна при постоянна отчаяност от състоянието на света.“438

Все пак, не може да се каже, че при мислител като Лукач тази „отчаяност“
идва на празно място. Какво е онова, което всъщност се има предвид в случая?
Преди  Първата  световна  война,  свързаната  с  fin-de-siècle  вътрешна  слабост,
присъща за редица тогавашни интелектуалци, става депресия. На 18 май 1911 г.
Ирма  Зайдлер  се  самоубива,  скачайки  от  един  мост  над  Дунава  в  Будапеща.
Първоначално,  наистина,  Лукач е  дълбоко потресен – дотам,  че  дори започва
също да мисли за самоубийство. След няколко месеца обаче, младият философ
откликва по единствения подобаващ за пишещ човек начин – именно, създава
есето „За нищетата в духа“,439 което разкрива личната му история чрез диалог. 

Започва както в живота:  най-близката приятелка на едного се самоубива.
После той заявява на нейната сестра, че всичко било наред. Но не е така, и тя
отива в дома му, заварвайки го, как пише. Мъжът ѝ казва, че се смятал отговорен
за смъртта на нейната сестра. „Тя трябваше да умре, за да бъде моята творба

437 Вж. Metaphysik, S. 330-331. Срв. Метафизика, стр. 287. 
438 Georg Lukács. Die Theorie des Romans. Vorwort [1962] (1984); S. 5-17, на S. 5-6.
439 За текста на този есеистичен диалог, вж.: György Lukács. On Poverty of  Spirit: A Conversation.
[Датира откъм началото на март 1912 година.] (Translated from the German by John Sanders.) – In:
Georg Lukács. Soul and Form (Translated from the German by Judith Butler. Edited by John Sanders
and Katie Terezakis. New York: Columbia University Press, 2010), pp. 201-214. [Lukács. Poverty]
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завършена, та за мен да не остава друго, освен моята работа.“440 При това казва,
че се бил придържал към дълг и нравственост. (Може да се предложи и прочит
откъм героя накъм Лукач: ако беше подходил към нея из безусловната „доброта“,
Ирма ...  навярно още би била  жива.  Но  етосът на живота,  от  една  страна,
етосът на идеала – от друга, всякога и всякъде взаимно се изключват.441) 

Героят казва: „Някои се справят със задълженията и тяхното изпълняване.
Да изпълняват дълга при тях става единственият начин, по който техният живот
се издига до висшето.“ Това е така, защото всяка етика остава постулат на дълга,
бидейки  формална;  колкото  повече  формата  се  доближава  до  съвършенство,
толкова повече тя заживява собствен живот – но такъв живот, който я отдалечава
от жизнената непосредност. „Формата е мост, ... който достигаме и пресичаме,
мост, по който се връщаме при себе си самите, без да се срещнем.“ 442 При това,
само  дълг  съставлява  двулика  форма  на  отчуждение,  бележеща  обвързаност.
Защото, когато неотклонно се оказва следвана в живота, една „форма на дълга“
предпоставя  злокобни  обстоятелства  за  такова  следване.  Дори  нещо  повече:
самата нравствена повеля да се „пазят ръцете чисти“ колкото от прегрешаване,
толкова и от неподобаване, прави справедливите деяния напълно непроницаеми
преди всичко за такива „субекти“, които все остават при бюргерското.443

Подобни самообвинения свидетелствуват също за авторовата меланхолност.
Азовият идеал при Лукач се явява в сестрата: призрак на Ирма, белег за неговата
аз-ова предметност. Като замества част от авторовото аз, тя става неговото друго;
мислителят говори чрез героите, като при това неговата позиция се представя
чрез техния диалог. Такова заместване въплъщава, впрочем, нарцистична нагласа
към един вече загубен предмет на обожание; авторовият нарцисизъм ясно личи
чрез това, че Лукачовият Аз става вид излаган предмет: не само герой в диалога,
но също автор, обземащ самия онзи диалог, който свързва персонажите.444

Към края философът отхвърля своите предишни разбирания относно онова,
което се  нарича  „интерсубективни взаимоотношения“:  той въвежда  в  схемата
„живеене vs. творене“ една доброта, снемаща етическото в неговата формалност,
ставайки благодат отвъд субективните действувания. „Ние ... можем да създаваме
само творби ... сред злощастно безпокойство в потока на живота. Ако изкуството
440 Lukács. Poverty of Spirit, p. 209. 
441 Вж.  Сергей  Н.  Земляной.  Доброта  как  эсхатологическая  категория.  –  Этическая  мысль.
Выпуск 3 (Москва: ИФ РАН, 2002); с. 189-210, особено с. 196-203.  [Земляной.  Доброта] Срв.
обаче също Blanc. Melancholy; особено II: Georg and Irma, както и III: The Bridge to Marxism.
442 Lukács. Poverty of Spirit, pp. 203-204.
443 Вж. Lukács. Poverty of Spirit, p. 208.
444 Тук е налице духовно родство на Лукач и Бахтин. Не повлиявания, заимствания, въздействия
на Бахтин от Лукач (независимо че подобни навярно могат да бъдат проследени!); става дума
повече  за  техните  общи източници:  неокантианство,  философия на  живота,  феноменология,
подходи спрямо диалога откъм тематизмите в Хегеловата „Феноменология на духа“, също така
отправната им проблематика секуларизиране и ресакрализация. Вж. относно този кръг въпроси
изричното  изложение  на  българобританския  автор  Galin  Tihanov.  The  Master  and  the  Slave:
Lukács, Bakhtin and the Ideas of Their Time (Oxford: Clarendon Press, 2000), pp. 112-161.
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можеше да формира живот, ако добротата можеше да се преобразява в действие,
щяхме да сме [като] богове. ‘Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен Бог’,
казва Христос.“445 Оттук, добротата става знание, сродяващо азовост със светово:
добрите не тълкуват душите на другите, а „четат“ в тях – те са станали другите.
Но подвъпросността на знанието се изоставя заради месианското лъжезнание;
основните антиномии на отчуждения Аз и противостоенето живеене – творене,
както и незавършеността на меланхолната азовост, тук се оказват заличени.

Само един субект е свободен от сроденост с отсамното във форма на дълга,
и от препратки към отвъдното, осветени със закон Божий. Изчерпал творенето,
героят се самоубива. Намират после върху неговото писалище Светото Писание,
отворено на „Откровение“, където самият той е подчертал: „... зная твоите дела:
ти не си ни студен, ни горещ; о, дано да беше студен или горещ! Така [всъщност],
понеже си хладък, и нито горещ, нито студен, ще те изблювам из устата Си.“446

Лукач, вътрешно разкъсван от изгарящото желание да е помогнал на Ирма,
бива прогонен от Добротата и от Живеенето. (Обаче Йоановото „Откровение“
съдържа отличен „епитаф“ към въпросния диалог на Лукач: „Които Аз обичам,
тях изобличавам и наказвам (...) бъди ревностен и се покай.“447) Ето как значи,
авторът  пребъдва  чрез  жертвуването  на  героя.  Този  жест  напълно  загърбва
двусмислеността при Лукач спрямо идеала, която двусмисленост реално започва
от връзката му с Ирма, а идейно завършва тогава, когато писалката на мъртвия
квази-Лукач пада от неговата ръка. Като че ли вече избавен, младият философ
заминава за Флоренция. Този град, далеч от сцената на неговото „прегрешение“
(пълния му провал да спаси Ирма от нея самата), обаче е същевременно и градът,
където те двамата за пръв път признават своята страст един към друг. Ето как
събитията сякаш се връщат при началото. (Скоро обаче съдбата ще се обърне:
Лукач  започва  бурна  връзка  с  руската  емигрантка,  лявоесерската  терористка
Елена Грабенко.448 Връзка, която след няколко години намира символен завършек
чрез „Теория на романа“, доколкото тя носи препращащото към спомена за Ирма
просто, но недвусмислено посвещение „На Елена Андреевна Грабенко“.449)

Което припомня, че между  живота като бъдене и  живота като смисъл
съществува  разминаване.  При  живота  като  бъдене,  общностната  обективност
бива разпознавана откъм емпирично индивидно; но дотолкова, самите индивиди,
оставайки отчуждени, все търсят пътища към другото и към другите; извън тях,
те са способни само на повърхностни преживявания. При живота като бъдене
съществуват два вида поведение: индивидите или се разтварят в условностите,

445 Lukács. Poverty of Spirit, pp. 204-205. Вж. по повод Писанието – От Марка свето Евангелие
10:18; срв. обаче и друга формулировка в същия смисъл – От Лука свето Евангелие 18:19.
446 Вж. Lukács. Poverty of Spirit, p. 214. Срв. Откровение на св. Иоана Богослова 3:15-16.  
447 Откровение на св. Йоана Богослова 3:19.
448 Вж. върху тези въпроси изричното изложение: Arpad Kadarkay. Georg Lukács: Life, Thought,
and Politics (Oxford: Basil Blackwell, 1991), особено pp. 162-169. [Kadarkay. Georg Lukács]
449 Вж. Romantheorie, S. 19. Срв. Теория на романа, стр. 362.
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жертвувайки чрез такова разтваряне своята вътрешна същност, или, съответно,
избягват от външните необходимости в чистото душевно.450 Но истинно битие
съществува обаче само в живота като смисъл, тъй като той основополага всички
обществени учреждения,  както и  всички културни творения.  По такъв начин,
чистото душевно става онази цялост, из която личността придобива значимост.
Значи при Лукач от онова време основополагащ е дуализмът на истинно битие
из живота като смисъл, и лъжовен образ, въплътен от живота като бъдене.451

Философът осмисля самия биващ живот като „отчуждение“; той отхвърля
това измерение, но все пак го приема за метафизично неотвратимо. Ето защо,
стреми се да престъпи жизнефилософското мислене, което ритуално препраща
артистичните субекти към ирационалния поток от преживявания. Нещо повече:
заявява своите апсихологизъм и нерелативизъм, понеже душевното не се свежда
само до преживявания, а въплъщава възможностите на хората, техните енергии.
„Душа“ е онова, което човеците следва да станат, за да придобият личности. 

Водеща тук е идеята „осъществяване“. Но понеже едно истинно живеене
проявява душата (именно чрез нейното разкриване откъм деяния, които правят
участта човешка единна смислена цялост), действителното самоосъществяване
постига  свръхличното,  снемащо  отчуждената  индивидност.  По  такъв  начин,
онтологичното  действено  самоосъществяване,  което  постига  действителност
откъм формата, прави действителна идеята истинно живеене – предвид деяния,
имащи участта да остават, при действеното самоосъществяване, образцови. 

Ето и как. „Пътят на душата: да отхвърли онова, което не е истински нейно;
формирането на душата: да се самосъздаде като действителна индивидуалност;
създаденото обаче надраства чистата индивидуалност. Такъв живот е образцов;
осъществяването на едного съставлява като такова възможност за осъществяване
на всекиго.“452 Само борбата на душата с живота води хората към абсолютност.
Защото  из  съзнанието  за  грехопадението  израства  възможността  за  спасение,
както също и неговата осъществимост, или дори неговата действителност.453

Тук отново изплува добротата – във всеки случай такава, каквато я осмисля
„За  нищетата  в  духа“:  именно,  престъпваща  всяка  форма  и  всяко  познаване.
„Всяко познание за хората е тълкуване на слова или на знаци; но кой знае обаче,
дали  те  са  истинни  или  лъжовни?  Сигурно  е  само  едно:  тълкуваме  според
нашите собствени закони онова, което става сред непознаваемия свят на другите.
Обаче добротата е благодат. Само си помислете за това, как Франциск Асизки
разкрива тайните мисли на другите? Той съвсем не ги отгатва, тъкмо напротив:

450 Вж. във връзка с тази характеристика изричното изложение, което предоставя György Markus.
Die Seele und das Leben. Der junge Lukács und das Problem der ‘Kultur’. [Това е краткият вариант
на едно по-голямо съчинение, датиращо от 1975 година.] – In: Markus. Die Seele und das Leben.
Studien zum frühen Lukacs (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977), S. 105-123. [Markus. Die Seele]
451 Вж. Markus. Die Seele, S. 107.
452 Lukács. Kultur, S. 25-26.
453 Lukács. Kultur, S. 26.
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те сами му се откриват. Неговото знание е отвъд знаците – и отвъд тълкуването.
Той е добър, като в такива мигове вече е станал [sic!; к. м.– А. Л.] другият.“454

За такава доброта общите мерила стават непригодни. Една такава доброта
(персонажът има предвид героите на Достоевски) оставя хората при объркването
или остава без  последици.  Жестовете  на  добротата  изпадат  значи от  живота:
заблуждаващи и/или неразбираеми, такива жестове споделят аурата на самота,
присъща по необходимост за изключителните художествени произведения. 

При  добрите  знание е  деяние,  докато  за  другите  мислите  представляват
интелективни  съзерцавания.  Добрите  са  „гностици  на  деянието“.455 (Формула,
разкриваща  метафизичен  подход  към  светското.  Тук  предметно се  действува
чрез каузата, а следващите каузата са гностици на деянието. Схваната проблемно,
обаче, дейността им аналогизира деянията на Аз-а от Фихтевото „Наукоучение“.
При  всяко  самополагане,  противополагане,  ограничаване другите  моменти
съопределят делото-деяние.) „Не зная как иначе да направя за Вас понятно това,
освен наричайки теоретически невъзможното станало действително в деянието.
Добрите  не  тълкуват  душите  на  другите,  те  ...  стават  другите.“  Ето  защо,
добротата става благодат; „доброта не е етическа категория и няма да я откриете
в никоя етика. Тъй като етиката е нещо всеобщо, задължаващо, чуждо за хората.“
Отказ от хаотичното, тя е също отказ от емпиричното; доброта обаче съставлява
завръщане към действителния живот. Кой точно ще наречем действителен живот,
надали е дотам важно: важното е строго да се разграничат двата вида живот.456

Грях е двусмислието при избор на живот. Ето думите към героя на неговата
събеседница Марта (както едната от сестрите, приели Иисус, на която Той казва:
„Марто, ти се грижиш ... за много неща, а едно само е потребно.“457) „За Вас има
само един грях – смешение на кастите.“458 Първо е кастата на „просто живота“;
после идва онази на създаващите „творения“; накрая е кастата на „живия живот“,
което означава, онази на индивидите, сподобени с благодатна доброта.459

Но идеите за  греховно са отвъд доброта. Хората не са  добри към другите:
искайки да ги спасят, те действуват  жестоко,  зло,  тиранично. Искам да живея
чист  живот,  докосвайки  всичко  внимателно;  което  обаче  прилага  към  живота
лъжовни понятия. Само творбата, обособена от живота, е чиста, докато животът
няма  как  да  бъде  чист.  Във  всекидневието,  чистота е  безсилно  отрицание;
вместо излаз от объркванията, тя става тяхно роене. Животът сред доброта обаче
не се нуждае от такава чистота, а има друга, висша чистота. Чистотата в живота

454 Poverty of Spirit, p. 203. 
455 Poverty of Spirit, p. 205. 
456 Вж. Poverty of Spirit, p. 205.
457 От Лука свето Евангелие 10:41-42.
458 Poverty of Spirit, p. 213. 
459 Вж. за това  Poverty of Spirit, pp. 213-214. Лукач няма предвид нито съсловното разделение,
нито също неговото идеологизиране чрез всевъзможни теории за функционалното обособяване. 
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става украшение, което, като украшение, не е действена сила на поведението.460

Усетил, че Добротата му е недостъпна, той търси в Благото мост, по който
едни „трансцендентални безотечественици“ да се завърнат при себе си самите.
Става дума за цялостни общности, съставяли човечеството, от които остава само
хармонията в изкуството – Луциферова следа сред зависимост от профанното.

Като в случая с Едип, пътят му е очертан от съдба, външна за неговата воля.
Той застава срещу своите грехове. Тъй като периодът „Ирма“ отнема един живот,
Лукач иска да плати „своя дълг“.461 През ноември 1918 г. извършва едно деяние,
сродно с верското „обръщане“ – приема марксизма като символна само-жертва:
посвещаване на революцията. Пред своя „кръжец в неделя“, философът заявява:
„Днес срещнах едного  [Бела Кун – А. Л.], който е прав. За разлика от нашата,
неговата реалност е действена. (...) Тъй като той живее с онова, за което ние с вас
просто говорим. Той ми доказа, че не съм мислил за последиците от моите идеи.
Ще трябва да направя нещо по въпроса. Винаги съм настоявал, че метафизиката
е близка до емпириката. Но сега разбирам, че само един осъзнато избавен човек
може да сътвори емпиричния свят. Именно затова, трябва коренно да преоценя
своето досегашно мислене. Защото, ако наистина вярваме в свободата, не можем
да живеем в кастовите си замъци. Тъй като отритнатият пролетариат се жертвува,
за да освободи духа. Как при такива условия можем да се отвратим от греха ние,
които вкусваме плодовете на греха? Аз ви говоря за себе си. Моята участ е тежка.
Трудно е, много е трудно из основи да преобразиш своето съществуване.“462

Йеховическо се заменя с  луциферично.  Йеховическо е царството на Закона,
докато бунтът срещу Порядъка е луциферично. Има четири момента у Луцифер.
Първо: двякостта  Еосфор – Хеспер  от античната митология.463 Второ: Луцифер
като владетел на Преизподнята.464 Трето: Луцифер като свързващ утвърждаване
и преодоляване.465 Четвърто: Луцифер като образец на естетски артистизъм.466

„За нищетата  в духа“ припомня онези „бедни духом“, на които Писанието
отрежда Царство Небесно.467 Лукач приема бедствията сред този (греховен) свят
като белези за скорошното настъпване на възвестеното съвършено състояние.

Стигането до него снема йеховическо с луциферично;468 името е на онзи,

460 Вж. Poverty of Spirit, pp. 207-208.
461 „Но може би щях да я спася, ... ако я бях повел.“ Цитирано: Heller. Lukács and Seidler, p. 37. 
462 Цитирано: Kadarkay. Georg Lukács, p. 202. 
463 Вж. Алексей Ф. Лосев. Мифология греков и римлян (Москва: „Мысль“, 1996), с. 737-739.
464 Вж.  при  Karl  Frick.  Licht  und Finsternis.  Gnostisch-theosophische und freimaurerisch-okkulte
Geheimgesellschaften. Bd. 1 (Wiesbaden: Marix Verlag, 2005), особено S. 177-180. 
465 Вж. Ernst Osterkamp. Lucifer: Stationen eines Motif (Berlin: Walter de Gruyter, 1979), S. 49-86.
466 Вж. тук Ioan P. Couliano. Eros and Magic in the Renaissance [1984] (Translated from the French
by Margaret Cook. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1987), особено pp. 144-175. 
467 Вж. От Матея свето Евангелие 5:3.
468 Първото философско издание на разделението е гностическата пневматология, каквато дава
Хегел с онова „нещастно съзнание“, което ходът на света кара да търси спасение в Порядъка.
Вж. Хегел. Феноменология; с. 179-205, с. 336-346 и с. 371-385. Тази понятийна двоица на Лукач
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чиято  същност  представлява  бунтът  срещу  Божията  установеност.  Тази  идея
принадлежи на гностика Маркион от Синоп с учението му за деспотичния Бог,
владеещ този свят, и един непознат (благ) Бог, комуто ще принадлежи бъдният
друг свят.469 Лукач: „Но ако все пак има някакъв бог? Ако е умрял само единият,
но другият: с друга същност и в други отношения, идва? Ако нашата безцелност
е нощ между залеза на единия и зората на другия?“470 Тук идеята „луциферично“
явява метафизичната основа на естетическото; Луцифер разкрива отрицателното
при Бога – отричайки застиналото йеховическо, той отпраща към Месията. 

И Макс Вебер смята така. Както пише Мариане Вебер (случва се съпругите
на мислителите направо да казват онова, което съпрузите им потайно мислят):
„За  Лукач  великолепието  на  вътресветовата  култура,  но  преди  всичко  обаче
естетическата такава, е нещо противобожеско – едно луциферично (к. м. – А. Л.)
съперничество спрямо деянията на Бога.“471 Ето и  самият Макс Вебер: „Фактът,
че има художествени творби, е даденост за естетиката, която се стреми да изясни,
при какви условия фактът е налице. Но не се пита, дали царството на изкуството
не е ... царство на дяволско великолепие, и затова [е] противобожеско.“472 Вярно,
чрез тези свои думи социологът наистина „само“ прилага мисълта на философа;
същевременно обаче, това все още по никой начин не обезценява жеста. 

Но влиянието на Лукачевия подход върху разбиранията за луциферичното
съвсем не спира дотук. През 1924 г. Томас Ман издава „Вълшебната планина“;
мнозина започват да търсят първообрази на неговите герои: особено силно важи
това за фигура като д-р Лео Нафта. Като създава неговия образ, немският писател
сякаш  има пред  очи  ... предимно д-р  Георг  Лукач.  Ман всъщност  изобразява
(диалогично: чрез думите на Нафта и на неговия антипод Лодовико Сетембрини)
европейската култура откъм мисълта относно луциферичния бунт срещу Бога;

силно впечатлява тогава мнозина: либерали като Макс Вебер, Бенедето Кроче, Карл Ясперс,
социалисти като Валтер Бенямин, Ернст Блох, Андре Жид, дори ред просветени консерватори,
каквито са Карл Шмит, Ернст Юнгер, Рьоне Генон. (Едно обстоятелство, на чието осветляване
не само българските изследвачи са длъжници.) Това е така, защото Лукач прави да се осъзнае,
че зад противостоенето  йеховическо – луциферично стоят проблематичните взаимоотношения
между законничество и евангеличност, от една страна, Порядък и Свобода – от друга.
469 Вж. върху този кръг от въпроси старата класика Adolf von Harnack. Marcion: Das Evangelium
vom  fremden  Gott.  Eine  Monographie  zur  Geschichte  der  Grundlegung  der  katolischen  Kirche
(Leipzig: J. C. Hinrichs, 1924), особено S. 93-143. Срв. обаче също и панорамното представяне,
което предлага Hans Jonas. The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings
of Christianity [1958] (3rd Edition. Boston: Beacon Press, 1991), особено pp. 137-146.
470 По:  Michael  Löwy. Der junge Lukács und Dostojewski.  –  In:  Lukács. Jenseits  der Polemiken
(Hrsg. von Rüdiger Dannemann. Frankfurt am Main: Sendler Verlag, 1986); S. 23-37:S. 30.
471 По: Eva Karadi. Ernst Bloch und Georg Lukács im Max Weber-Kreis. – In: Max Weber und seine
Zeitgenossen (Hrsg. von Wolfgang J. Mommsen. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 1988), S. 695. 
472 Max  Weber.  Die  Wissenschaft  als  Beruf.  [Първо  излиза  през  1919  година.]  –  In: Idem.
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1922); S. 524-555, на S. 542.
Срв. обаче също издание на български: Макс Вебер. Науката като призвание. Превод от немски
Румен Даскалов.  – В: Макс Вебер.  Ученият и политикът (Превод от немски Румен Даскалов,
Иво Георгиев. Предговор Румен Даскалов. София: Micro Print, 1993); с. 105-134, на стр. 122.
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Нафта смята, че бунтът ще бъде потушен при един бъдещ „нов световен ред“. 
Той съвсем недвусмислено показва, че самата Църква, доколкото застъпва

религиозно-аскетичния идеал, не може да бъде нито основа, нито също защита
на  искащото да  пребъдва –  като светско образование или като държавен ред;
напротив, тя из основи ги отхвърля. Онова, което смятат достойно да пребъде
(онова,  чието  опазване  яростно  отстояват  страхливци,  консерватори,  еснафи:
държава,  семейство,  светско изкуство,  наука),  винаги е оставало в разноречие
спрямо религиозната идея и спрямо Църквата,  чийто основен стремеж остава
унищожаването на земните установени порядки. Има се предвид възможността
обществото  да  бъде  коренно  преобразено  върху  основата  на  отвъддържавния
идеален комунитаристки образец, препращащ към идеята за Града Божий.473

По  такъв  начин  възниква  и  проблемът  относно  общностния  активизъм.
Защото следващите този идеал (философът го приема в облика на  комунизъм)
стават Юди, които предават Христос, както и Го разпват. Лукач по онова време
открива в това разпване призванието на комунистите: защото Христос става Бог
едва със Своята смърт върху Кръста – като предусловие светът да бъде спасен;
комунистите  поемат  следователно  „греха  на  света“  (!)  за  неговото  спасяване.
Защо обаче  трябва да поемат греха? Има „логичен“ отговор: ако Бог поставя
между  хора и  дела греха, кои са те, че да се отклонят от деянието? Тази идея
(Лукач я „извежда“ от едни думи, които Юдит произнася в едноименната драма
на Хебел)474 преосмисля също атеизма. Ако модерното артистично присъствие,
обрамчено от ауратичното и театричното, предполага проблемната индивидност,
атеизмът сам се оказва проблематичен: вместо действено  решаване на проблем
съществува само риторично говорене за проблем. Което се отнася същевременно
обаче и до проблемната атеистичност при Лукач.475 Това двойнствено отнасяне
може би ще направи разбираема взаимовръзката между ауратично и театрично
предвид условията на възможността да бъде (пре-)осмислена модерността. 

6. Митология на Модерното
Между есента на 1917 и есента на 1923, Лукач ще извърши вид auto-da-fé;

на 7 ноември 1917 г. слага своя дневник от 1910 г. нататък, също всички писма,
ръкописи, чернови и бележки отпреди тази дата в един куфар, който ще предаде
на съхранение в Deutsche Bank – Хайделберг. [След неговата смърт през 1971 г.,
куфарът попада през 1973 г. в „Архив Лукач“ – Будапеща, а материалите стават
основата за всички изследвания относно Лукачовото творчество докъм началото

473 Вж.  Томас  Ман.  Вълшебната  планина.  [1924;  1972]  (Превод  от  немски  Тодор  Берберов.
София: „Прозорец“, 2001); глава 7: Минхер Пеперкорн (още за него); с. 612-655, на с. 626-627.
474 По въпроса – статията „Тактика и етика“ на Лукач [датира от 1919 година], където тази идея
бива изразена особено ясно – при това именно с финална препратка към „Юдит“ от Хебел. Вж.
изданието: Georg Lukács. Taktik und Ethik. [1919] – In: Lukács. Werke 2; S. 45-53, на S. 53.
475 Вж. относно този кръг въпроси онова неголямо, но ясно изрично изложение, което представя
Vincent Charbonnier. Lukács: un athéisme problématique. – In: Les athéismes philosophiques (Textes
réunis par Emmanuel Chubilleau et Éric Puisais. Paris: Kimé, 2000); pp. 177-204, pp. 183-191. 

122



на 20-те години. Независимо че не споделя с никого, какво е сторил, през 1933 г.
той се появява в Хайделберг, където ... подновява договора за съхранение.476]

През 1919 г. философът се отказва от своите дотогавашни творби: деяние,
чиито повтаряния ще го преследват до смъртта. Лукач не изличава обаче докрай
следите от онова, което представлява неговото ранно творчество. Дали не понеже
„младост като моята – както казва след време – не може да бъде забравена“?477

Но тук има обаче също така и различна ролевост: „Тази книга – пише Лукач
до Ирма Зайдлер по повод първото издание на сборника „Душата и формите“
[1910] – представлява научната равносметка на предходния ми живот, завършек
на моята така наречена младост.“478 (к.  м. – А. Л.)  Наистина,  тази  младост
(всъщност, при нея ауратично и театрично се срастват) подкопава настоящето
на философите, като не им позволява да станат философите на настоящето.  

Тук „противоречие“ става ключово понятие, а съответно и основно условие,
предвид на модерността. Понеже историята (логически) предхожда Азовостта,
противоречията  на  епохата  съизграждат  субекта.  Поради  това  обстоятелство,
противоречивост става качество, което белязва всички културни творения.  

Ярък  пример  остава  „Идеология  на  модернизма“  с  нейния  Езопов  стил:
Лукач сякаш желае да защити буржоазния реализъм, както той бива типизиран
чрез „Шекспир, Балзак, Стендал“, но не разисква творбите на никого от тримата.
Думите на други(те)  творци стават така негови: този ход несъмнено напомня
младежките му творби, показвайки, как Езоповият стил важи също и за техния.
Той рязко разграничава литературния модернизъм от съвременния „реализъм“,
смятайки,  че  „техниката  като  нещо  абсолютно“  заменя  при  модернистите
съдържанието чрез формата. Ето защо, както понятието предпоставя представи
относно предмета, модернистката техника разкрива онова, което представлява:
дотолкова следователно, при модернизма стилът не представя нищо друго освен
единствено формата, присъща за един или друг вид особено съдържание.479

Лукач обаче не осъжда модернизма за неуспеха да овладее своята техника.
Тъй  като  естетиката  на  модернизма  се  различава  от  Лукачевите  разбирания
единствено предвид онзи „образ  на света“,  който модернизмът  пред[по]ставя.
При него е налице един „статичен и моментен“ свят, отдаден на извънвремевото,
съответно – на индивидуацията. Оттук произтича, че артистичната субективност
на модерността, белязана от отчуждената индивидност, не може да бъде начало
или основа на цялостни общности – доколкото тяхната възможност става условие
за  артистично  пребъдване.  Не  се  имат  предвид  социокултурни обстоятелства,

476 Вж. тук свидетелствата:  Eva Karadi. Ernst Bloch und Georg Lukács im Max Weber-Kreis.  – In:
Max Weber und seine Zeitgenossen, S. 682-702. По въпроса за този жест като един вид auto-da-fé,
вж. изрично при Земляной. Доброта, особено с. 190-191. 
477 Цитирано: Kadarkay. Georg Lukács, p. 342. 
478 Lukács. Briefe, S. 106.
479 Вж. Georg Lukács. The Ideology of Modernism. [1956] – In: The Critical Tradition [1997] (Edited
by David H. Richter. 3rd Edition. New York: Bedford, 2007), p. 1219. [Lukács. Modernism]
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които да белязват някакво дълбоко сродено със западната ценностна стилистика
„буржоазно“  светоразбиране.  Нито  също така  препращащи към психологията,
или дори направо към психологизма, „душевни нагласи“, зад които по същество
надали стои нещо друго, освен митът за споделените „ценностни очаквания“.

Есето за  Киркегор отхвърля психологизма.  Където започва психологията,
свършва монументалността, а  еднозначност е само скромен израз на стремежа
към монументалност. Където започва психологията, няма постъпки, само мотиви
за тях; онова, което се нуждае от основания, загубва устойчивост и еднозначност.
Животът сред мотиви е вечно сменяне царствата на лилипутите и великаните;
най-лишено от устои и разпадащо се до ефирност е царството на душевното,
царството на психологията.480 Започнало тържеството на психологията в живота,
свършено е с всяка почтеност и всяка паметност. Когато властвува психологията,
няма жестове, които да обхванат живота. Защото жестът дотогава е еднозначен,
докогато  психологията  остава  условна.  При  пълновластието  на  психологията
обаче, поетично и житейско се разделят с направо трагическа острота.481

Лукач се стреми да освободи есеистиката от психологизма. „Ако подчертах
„интелигибилност“ в определението за трагическо, направих го, за да отстраня
емпиричното или тварното от трагедията. Пропастта между живеене и същност
при  естетиката  силно  се  подценява.“  При  сегашната  епоха  на  „психология“,
следва е да се изтъква надпсихологичността на естетическите категории – онова,
което е „непреживяниево“.482 Защото и психологията на поезията остава ad hoc;
дори да тръгва сякаш в различни посоки, нейната многопластовост е еднозначна.
Но в житейското звучалото не отзвучава. Ако в него психологията не е условна,
при поезисното тя винаги остава такава – колкото и изтънчена да изглежда.483

„Теория на романа“ показва,  колко несъстоятелно остава едно тълкуване,
придържащо се към вчувствуване и съизживяване. Става дума за видоизменяне
трансценденталната топография на духа извън всяка психология.484 (Освен това,
изразът „топография на духа“ при Лукач е обозначение на феноменология.) 

Още с „Естетическа култура“ (1912) Лукач решително поставя под въпрос
модернистката субектност. Ако една „същинскост“ е себенаслада на индивида,
приемаща неговата отчужденост като фактуално положение, то тогава потокът
от еднакво особени несъобщими значими преживявания обезценява ценностите,
обезсмисля общностното живеене.  Аз-ът поглъща света със своите настроения.
Но ако световите биващи не са устойчиви същности,  това засяга и азовостта.
Фактуалното се митизира; ако то е небитийно, то тогава изтлява и ценностното.
„При индивидите и между тях не остава друго освен настроения и възприятия,

480 Lukács. Das Zerschellen; § 12, S. 85-87. Срв. Лукач. Разбиването, с. 150-151.
481 Вж. Das Zerschellen, S. 86-87. Срв. Разбиването, с. 150-151.  
482 Георг Лукач в писмо до Леополд Циглер от 12 август 1911. – In: Lukàcs. Briefe, S. 241. 
483 Вж. Lukács. Das Zerschellen; § 12, S. 87. Срв. Лукач. Разбиването, стр. 151. 
484 Вж. Lukács. Romantheorie, S. 23. Срв. Лукач. Теория на романа, стр. 365. 
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никое от които не може да бъде по-истинно или по-значимо от друго.“485

Лукач  първо  осмисля  това  положение  из  съдържанието  на  трагическото.
„Цялото съвършенство,  което творците придават на творбите,  остава напусто.
Защото творбите остават безмълвни, бидейки по-неспособни за себеизразяване,
отколкото хората във всекидневието, затворени в себе си самите. Техните творби
могат да бъдат върховни достижения на хората, обаче самите творци си остават
най-злочестите създания [на света], както и най-неспособни за избавление.“486

Но, приел марксизма, Лукач преоценява идеята за междучовешко общение.
Тук  отчуждение е  условие,  породено от  обстоятелствата,  сред които битуват
творбите и човеците, обаче не белязва изосновно участта човешка.487 При това,
дори  и  самата  дълбоко  сродена  с  гностиката  „захвърленост  в  съществуване“
[според  собствения  му  израз  –  Geworfenheit  ins  Dasein]  загубва  за  философа
аурата на онтологична легитимност, която е имала някога в неговата младост. 

Предвид ζῷον πολιτικόν за връзката на субекти с окръжение, Лукач изтъква,
че  тяхната  значимост  разкрива  контекста,  сред  който  те  битуват.488 Тук  той
различава конкретни от абстрактни възможности. Вторите се отнасят до субекти,
въобразяващи си безброй възможности, без обаче да действуват за някоя от тях:
приел въобразеното за действително, модерният субективизъм вечно се движи
между полюсите меланхолия и фасцинация. „Когато светът отказва да осъществи
цялото на тези възможности, меланхолията се смесва с презрение.“489

Но заедно с това обаче, човешките възможности стават конкретни тогава,
когато абстрактните възможности водят до действия, или иначе казано – тогава,
когато субектите взаимодействуват с  обективни реалности откъм своите цели.
Обаче модернистките субектности нито (си) поставят, нито достигат тези цели:
техният  опит представлява поредица от несвързани откъслечни преживявания,
оставащи необясними/непрозирни не само за другите, но също за тях самите.490

Когато хората са пред избор, изборът разкрива характерите им по начин,
който ги кара да се учудват.491 Такъв избор у Лукач е приемането на марксизма,
което той ще схване откъм мисълта на Киргкегор: да се жертвува живот за кауза
съставлява ирационално действие. „Да вярваш, означава съзнателно да приемаш
ирационална нагласа спрямо себе си. Нека – казва убедено Лукач – сме наясно:
няма рационална трагедия – целият героизъм е ирационален.“492

Ето  защо  всъщност,  разисквайки  изправянията  пред  избор,  Лукач  пише:

485 Markus. Die Seele, S. 109. 
486 Цитирано:  Markus.  Die  Seele,  S.  110-111.  От  „Хайделбергска  философия  на  изкуството“
(1916): съчинение, имало участта да попадне сред книжата, дадени от Лукач на съхранение.
487 Вж. Lukács. Modernism, pp. 1219-1220.
488 Lukács. Modernism, p. 1219.
489 Lukács. Modernism, p. 1220.
490 Вж. Lukács. Modernism, p. 1221.
491 Вж. Lukács. Modernism, pp. 1228-1229.
492 Цитирано: Kadarkay. Georg Lukács, p. 203. 
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„Отнапред, когато е още само субективна възможност в умовете на персонажите,
изборът е неотличим от безброя абстрактни възможности при техните съзнания.
Може да се окаже и толкова дълбоко погребан, че преди  момента на  решение
изобщо да не се е появявал дори като абстрактна възможност в техните съзнания.
Самите субекти, вече взели своето решение, могат и да не осъзнават неговите
истински мотиви.“493 Онези подтици, които водят Лукач при радикалната левица,
сякаш са от същото естество като онези, затваряли дотогава неговото осмисляне
на участта човешка в circulus vitiosus. Идеята, че  мисъл и  живот са съединими
откъм  действието,  превъзмогва  всъщност  онзи  порочен  кръг, вътре  в  който
философът се (само-)поставя чрез едно меланхолно душевно раздвоение. 

По такъв начин, като превежда отвъдно в отсамно и сакрално в профанно,
той постига онова вътрешно единство, което му убягва в предвоенните години.
Един светски аналог спрямо верското „обръщане“ налага киркегориански „скок“,
водещ или към рая на помирението с действителността, или към ада на incognito.
Лукач вече е изпитал второто – като меланхолия и отчуждение; като се отвръща
от личната  си  история,  той се  извръща накъм една  истинна  История.  Каква?
Месианската.  Първо: тя е история на Спасението.  Второ: тя е сетната история,
при нея всичко завършва в друго време, без обаче да се състоява на друго място. 

Но тази история е неизчислима. (Юдаизмът иронизира такива пресмятания:
равините правят свръхсложни изчисления за онзи ден, когато ще дойде Месията,
като обаче повтарят, че тези пресмятания били забранени. Затова са забранени,
защото Неговото пришествие остава по своята същност неизчислимо.) Всеки миг
от историята става при Месията и миг на Неговото пришествие, доколкото Той
винаги е вече тук; всеки образ е изпълнен с история – доколкото тя е вратичката,
през която Той влиза. Лукач запазва верността си към месианството, обаче след
Първата  световна  война  Месията,  загубил  своята  определеност  като  личност,
придобива при него качеството съставно единство: става дума за пролетариата.
(Дали всъщност месианската идея не съ-определя и Марксовия светоглед?494)

Без препращането към месианството би било неясно,  как след яркото есе
„Болшевизмът като морален въпрос“ (1918), свързало болшевизма с тероризма,
Лукач приема идеята за „бързия подвиг“ – насилието може да победи насилието,
злото може да създаде добро. (Както е добре известно, Месията във Ветхия Завет,
именно Моисей, извършва въпиещи и кървави престъпления, като въпреки това,
Бог не само му дава Своята благословия, но също направо му съдействува.)

Лукач смята, че терорът има смисъл като един вид мистическо пречистване
на душата. Тук убийството става деяние, което олицетворява висшата доброта,
ставайки крачка към унищожаването на целия изграден върху злото стар свят.

493 Lukács. Modernism, p. 1221.
494 За месианството предвид осмисляне Марксовата  философия на историята, вж. класиката:
Karl  Löwith.  Meaning  in  History.  The  Theological  Implications  of  the  Philosophy  of  History
(Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1949), особено pp. 33-51, а също и pp. 182-190.
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Което разкрива разноречивостта у Лукач: проникнат от „мисловната бездомност“
сред  своите  съвременници,  той  търси  нови  ценности,  ориентири,  критерии:
иначе казано, стреми се да открие нови представи относно доброто и злото. 

Затова  го  вълнуват  не  толкова  творбите,  колкото  въплъщаваната  от  тях
философия на историята. При тази нагласа, можеш ли да предприемаш нещо,
оставащо задача на критиката и на критиците? Отговорът е положителен. Защо?
Защото Лукач разбира:  други освен него надали биха се  наели с тази задача;
философът  на  драго  сърце  би  се  оттеглил,  осъзнавайки  своята  непригодност,
стига тогава наистина да би имало такава критика и, съответно, такива критици,
които органично свързват разбиране на интенцията с оценяване на качеството. 

Този жест издава и друго: художествената форма няма при неговия кумир
(светогледен,  не литературен)  от онези  времена – Достоевски – водеща роля.
Това е така, защото руският писател има за своя цел „точен израз“ на мисълта,
неговата естетика изтъква близостта между мисли и слова. (Дали следователно,
пишейки за неговите творби, Лукач всъщност не намира един своеобразен начин
недотам силно или рязко да изживява артистическата си недостатъчност?) 

Но има още нещо: редица „издигнати европейци“ тогава остават един вид
предрешени сектанти – поддръжници на движения, осмислящи света в „изми“.
Като разтварят хаоса в неясни „принципи“ (които стават догми), хората очакват
именно Месията: из въздуха се носят всякакви словеса на всякакви пророци. 

Всичко наподобява безполезна борба, обаче мнозина скръбно съчувствуват
на този неразграничаващ ентусиазъм – понеже хората все споделят една участ:
носят повече копнежи, отколкото обществата осъществяват. Всички са съзрели
сякаш за нещо ново, но властвува чувството, че няма кой да прибере плодовете;
поради тази причина, те се страхуват, че техните духове са обречени на гниене.

Но същевременно, самосъздаденото писание на Лукачовия живот изявява
един вид модернистична шизофрения. Понеже се мисли като създадено от някои,
които сами са персонажи от творбите.495 Дори лъжовната монета обаче все има
две страни – както е двойнствено отношението между ауратично и театрично.
Негова феноменологична екземплификация тук става феноменът „руиновост“. 

C. Миналото предстои: ауратично – руиново – театрично
Защо  руините  свързват  ауратично  с  театрично?  Като  разкриват  облика,

който Х добива с времето, те го явяват из бъдеще, където настояще и отминало
получават нов живот.496Алоис Рийгл, обособявайки историческо от естетическо,
разполага руините сред отношенията  споменово – настоящно. Именно затова,
един съвременен прочит има възможността да раз(при)познава в тях моментите
ценност като история, значение като изкуство, ценност като култура.497

495 Вж. Lukács. Modernism, p. 1232.
496 Вж. Philippe Junod. Future in the Past. – Oppositions. No. 26 (Spring 1984), pp. 43-62.  
497 Вж. Alois Riegl. Der moderne Denkmalkultus: sein Wesen und seine Entstehung (Wien – Leipzig:
Braumüller, 1903), S. 22-39. Рийгл обособява историческо от естетическо. Вж. Michael Gubser.
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Руината прави биващото времево и менливо. Откъм идеята „Каквото е било,
пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави – няма нищо ново под
слънцето“,498 тя е укор към друга идея: „Няма спомен за миналото; пък и за това,
що има да стане, няма да има спомен у ония, които бъдат отпосле.“499 Тъй като
явява всяко биващо откъм неговото някога бъдене цялост, руината олицетворява,
следователно, налична нищност, препращаща към модусите на недостиг.500

Имащо да стигне до руина и имало да стигне до руина винаги препращат
към едно имане за стигане до руина. „Живея в огромния град Москва и очаквам
неговото превъплъщаване – споделя Малевич: винаги се радвам, когато събарят
някоя къщурка от алексеевски времена.“501 Така руините правят достъпно живото
чрез катастрофично осъзнаване, че противоречията пораждат смислово единство,
тъкмо откъм което става възможно незавършеното да разчупва рамките.  

Има се предвид преди всичко действеността на митичното: понеже онези,
чиято воля върху нищо не въздействува,  загубват своята човешкост.  Ако днес
стремежът към митичното изявява и осъзнаването, че създаване на истински Мит
вече е недостижимо, то изводът гласи: Митът отсъствува. Ако се осъзнава значи,
че Митът става недостижим, съвремието е определимо като отсъствие на Мит.
Докато езическите митове постигат покой из изкуството, изникват нови митове.
Хората сякаш все повече приемат онези квазимитични герои, които им предлага
съвременната масмедийна попкултура – именно предвид тръпката на съблазънта,
изправяща ги пред въпроса: „Аз съм измислица, ти си живо същество, нали?“

Този въпрос мисловно съотнася ауратично и театрично откъм руиновото.
Но мисълта за руината бележи руиново прозрение за човешкото: хората схващат
нещното откъм руиново, а идеята за руиново осмисля човешкото откъм неговото
имане да стигне до руина. Бъдещата руиновост поражда в настоящето форми,
съотнасящи ауратичното с театричното чрез Сътворяване и чрез Възкресение.  

Ако руината оцелява, миналото пребъдва, което раздвоява възприемащите
между изтляване и запазване. Руината значи „разказва“, доколко упадъкът зависи
само от безлика природа или също от човешка дейност. Руините правят неясно,
дали са естество или изкуство.502 Ренесансът им дава естетическо пълноправие.

Time and History in Riegl’s Theory of Perception.  –  JHI. Vol. 66; No. 3 (July 2005), pp. 451-474.
Също Georg Simmel. Die Ruine. – In: Idem. GA. Bd. VIII; 2 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993),
S. 124-130. [Die Ruine] Срв. обаче Idem. Руина. Перевод с немецкого Марины И. Левиной. – В:
Зиммель. Избранное. Том 2: Созерцание жизни (Москва: Юристъ, 1996), с. 227-233. [Руина]
498 Книга на Еклисиаста или Проповедника 1:9.
499 Книга на Еклисиаста или Проповедника 1:11.  
500 Руината става зрим („вещен“) знак за онова, което Хайдегер бележи като Ето-на в неговите
делнични пропадания. Вж. по въпроса Sein und Zeit; §§ 28-38, S. 130-180 (особено S. 153-180).
Срв. обаче също така превода на български: Битие и време, с. 107-143 (особено с. 124-143).
501 Казимир Малевич. Бог не скинут.  [1923]  – В:  Idem.  Собрание сочинений.  Том 1 (Москва:
Гилея, 1995), стр. 70. [Малевич. Бог не скинут] „Алексеевски“ бележи времето подир Смутата,
обаче преди свързваната с цар (император) Петър I „европеизация или модернизация“ в Русия;
епоха, въплътена за Малевич от цар Алексей Михайлович – баща на Петър и негов предходник. 
502 За топиката „руини“ в нейното начално утвърждаване, вж. при Инна Г. Матюшина. Руины:
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Тогава трактатите по архитектура изясняват стари форми, като руините говорят
за славно минало;503 историческо в тях още не се различава от естетическо.504

Руините първоначално обрисуват мястото на Рождество Христово като част
от порутена постройка. Редица прочути „Рождества“ сочат с руините (също както
чрез магарето и вола) онова скромно окръжение, сред което се ражда Христос.
Примери представляват „Поклонение пред Младенеца“ (датира от 1455 година)
на Филипо Липи,505 „Рождество“ от Фра Диаманте (1465-1470);506 цикъл творби
на Ботичели изобразяват сцената  Поклонение на влъхвите;  една от тях (1475)
увековечава представители на видния род Медичи с дейци от ранния Ренесанс:
Марсилио Фичино, Анджело Полициано, Джовани Пико делла Мирандола.507

През  ХVII  век  руините  стават  живописен  предмет;  ярко  го  изразяват
„Монсу  Дезидерио“  и  Салватор  Роса.508 Чрез  руините,  творците  заличават
границите светлина – сянка. При „Монсу“ архитектурните детайли са интересни,
обаче картините им впечатляват основно с гледката на разрухата.509 При това,
самото съединяване  на  руините  с  растения бележи „романтично настроение“.
Роса от своя страна превръща руината във вечно моден живописен τόπος.510

Едно  кратко  сравнение  предвид  Пусен  и  ван  Рюисдел  противопоставя
фактуално на  романтика. Пусен разполага руините в предния план на образа,
докато задният е изпълнен със завършени постройки. Той определено не търси
никакво романтизиране.511 Примери са „Поклонение на влъхвите“ (1633)512 или
„Пейзаж със св. ап. Иоан на Патмос“ (1640).513 Рюисдел не представя формата
руина заради нея самата.514 Защото създава настроение, като в „Пейзаж с руини

становление топики в средневековой европейской лирике. – Arbor Mundi. № 7 (2000), с. 9-37.
503 Вж. върху тези въпроси изричното изложение по отделен случай при Ирина Е. Данилова.
„Прах  и  останки  древнего  великолепия“.  Тема  руин  в  трактате  Леона  Баттиста  Альберти
„Десять книг о зодчестве“. – Arbor mundi. Выпуск 7 (2000); с. 38-60: особено с. 47-54.  
504 Вж. по този кръг от въпроси впечатляващото жанровоисторическо изложение: Alina Payne.
The Architectural Treatise in the Italian Renaissance. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.  
505 Вж. на URL: http://www.artrenewal.org/artwork/741/2741/24929/adoration_of_the_child-large.jpg.
506 За изображение, вж. на URL: http://cartelen.louvre.fr/pub/fr/image/1333_p0003778.001.jpg.
507 За  много добро изображение,  вж.  на  URL:  http://www.googleartproject.com/collection/uffizi-
gallery/artwork/adoration-of-the-magi-botticelli-filipepi/324472/.
508 Вж. Helen Langdon. A Theatre of Marvels: The Poetics of Salvator Rosa. – Konsthistorisk tidskrift.
2004; No. 3, pp. 179-192. 
509 Ето  само  няколко  примера:  „Римски  руини  в  пейзаж“  (1615  –  1617;  вж.  на  URL:
http://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/Desiderio_-_Caire.jpg),  „Пейзаж“  (1620;  вж.  на  URL:
http://www.arthermitage.org/Monsu-Desiderio/Architectural-Landscape.big.html)  „Адът“  (1622;  вж.
на  URL:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Nome%2C_Francois_-_Les_Enfers_-
_1622.jpg.)
510 За художествено-историческия „контекст“, всред който се осъществява неговото творчество,
вж. изрично Richard W. Wallace. The Genius of Salvator Rosa. – AB. Vol. 47 (1965), pp. 471-480.
511 Вж. за това  изрично:  Annegret Kayling. Poussins Kunstauffassung im Kontext der Philosophie
(Dissertation. Philips-Universität Marburg, 2002), особено S. 221-237 и S. 241-245. 
512 За изображение, вж. на URL: http://alloilpaint.com/poussin/21.jpg. 
513 За изображение, вж. на URL: http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/5848?search_id=8.    
514 Вж. Seymour Slive. Jacob van Ruisdael (New York: Abbeville, 1982), pp. 67-77.
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от замъка Егмонд“ (1652),515 също „Руини в пейзаж“ (1652),516 „Порта на замък“
(1653),517„Юдейско гробище“ (1655).518 „Зимен пейзаж“ (1674)519 свидетелствува,
че природоруиново е изобразимо като изяващо историоруиново и обратното.  

Но представянето на руини препраща също и към жанра  vanitas: мисълта,
че всичко биващо е преходно, се припомня на възприемащите.520 Цялата живопис
разгръща взаимоотношенията между темите memento mori, ars moriendi, vanitas.
Това е така, именно доколкото образният мотив  vanitas припомня  ars moriendi
(изкуството на умирането), от една страна, античното  memento mori – от друга,
накрая и темата за „Триумфа на Смъртта“. Появила се в Пиза през 40-те години
от XIV век, първата фреска по тази тема пресъздава своеобразна апокалиптика,
определяща самата онази образна рамка,  в  която могат да бъдат разположени
огромно множество събития, свързани с чумата, споходила през 1348 г. Европа,
съживявайки сякаш интереса към мисълта относно Триумфа на Смъртта.521

Връх в интереса към руините е ХVIII век; превес взема романтизирането,
особено у Алесандро Маняско.522 Сред творбите му личат „Бандити в убежище“,
„Бандити си почиват“ и „Вакханалия“ (1715).523 Но мотивът руини е налице също
при друга „Вакханалия“ (1730) и при Noli me tangere (1710).524 Другите майстори

515 За изображение, вж. на URL: http://images.cdn.fotopedia.com/flickr-2819273295-original.jpg. 
516 За изображение с много добро фотографско качество, вж. онова, което е достъпно на URL:
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jacob-van-ruisdael-ruins-in-a-dune-landscape.
517 За  изображение  с  добро  фотографско  качество,  вж.  онова,  което  е  достъпно  на  URL:
http://nationalgallery.org.uk/paintings/jacob-van-ruisdael-a-ruined-castle-gateway.
518 Вж.  на  URL:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Cemetery_at_Oudekerk_-
_Jacob_van_Ruysdael.png.
519 За  много  добро  изображение  вж.  достъпното  на  URL:  http://www.arthermitage.org/Jacob-
Isaaksz-van-Ruisdael/Winter-Landscape-with-a-Dead-Tree.big.html. 
520 По въпроса за взаимовръзката „слово – образ“ при творбите от жанра  vanitas, вж. изрично
Karine Lanini. Dire la vanité à l’âge classique: paradoxes d’un discours. Paris: Champion, 2006. 
521 Вж.  по  тези  теми  Lorenzo Carletti,  Francesca  Polacci.  Transition between Life  and Afterlife:
Analyzing The Triumph of Death in the Camposanto of Pisa. – Signs and Society. Supplement 2014,
pp. 84-120: особено pp. 95-106. Срв. за контекста – Виктор Д. Синюков. Тема Триумфа Смерти:
К  вопросу  о  соотношении  символа  и  аллегории  в  искусстве  позднего  Средневековья  и
итальянского Треченто. – В: Искусство и культура Италии эпохи Возрождения и Просвещения
(Москва: Наука, 1997); с. 30-41, особено с. 33-35. За след това, показателни са Бош и Брьогел.
Във връзка със „Смъртта и скъперникът“ (1490) от Йероним Бош, вж. изображението на URL:
http://www.lamortdanslart.com/divers/divers_bosch.jpg. Вж. за  Триумфа на Смъртта  от Брьогел
(1562)  на  URL:  http://www.lamortdanslart.com/triomphe/triomphe_bruegel.jpg.  За  темите  vanitas,
също memento mori в „Посланици“ от Холбайн (1533), вж. John North. The Ambassadors’ Secret:
Holbein and the World of the Renaissance. London: Phoenix, 2004. За много добро изображение,
вж. на URL: http://www.googleartproject.com/museums/nationalgallery/the-ambassadors.  
522 Вж. по тези теми въвеждащото изложение на Oscar Mandel. The Art of Alessandro Magnasco:
An Essay in the Recovery of Meaning (Firenze: Leo S. Olschki, 1994), pp. 53-83 и pp. 137-169.  
523 За много добро изображение, вж. достъпното на URL: http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-
bin/db2www/quickSearchDL.mac/DLgallery?
selLang=English&tmCond=Magnasco+Alessandro&START_ROW_NUM_DL=1.
524 Вж. на URL: http://www.getty.edu/art/collections/images/l/00073901.jpg); за Noli me tangere, вж.
много добро изображение на URL: http://www.getty.edu/art/collections/images/l/00071301.jpg.
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на руини спрямо него са не-драматични, но го засенчват по популярност.525

Ярък пример за  това  става  Джовани Панини,  чиито картини изобразяват
руините в измислена топография, като сбират на едно място прочути паметници.
[Така е при „Изглед към Колизея“526 или „Апостол“,527 „Руини с арката на Янус,
храма на Веста и статуята на Марк Аврелий“.528] Това е утопия из анатопичното:
това е така, защото руините разкриват определено въобразявано някога и някъде,
ставащо същевременно тъждествено с едно действително никога и никъде.529

Колко едностранчиво е да се отъждествяват мислите относно руините с тези
два подхода, показва Пиранези,530 който при това съвсем нерядко бива наричан
„романтикът преди  романтизма“.  Арки,  греди,  колони531 сродяват  при  него
природа и човешко с руините: имащо да стане руина говори в неговите гравюри
за имало да стане руина из едно имане да се стане руина. (Онази  романтика,
която руините излъчват, същевременно, особено ярко проличава чрез един такъв
архитектурен феномен, какъвто представляват изкуствените руини.532)

Пръв прави руините философскоисторически символ Волне, чийто трактат
„Руините, или размисли върху превратностите на империите“ (от 1792 година)
става особено влиятелен: между 1792 и 1878 г. само в Англия се осъществяват
двадесетина издания.533 При немскоезиковия свят, онова тържество на чувствата,
което е присъщо за сантиментализма, систематизира нагласата към природата.
Много ярко я изявява паркостроителят и философът Кристиан Хиршфелд, чиято
„Теория на парковото изкуство“ дълго определя вижданията по въпроса.534

525 Вж. Art in Rome in the Eighteenth Century (London: Merrell, 2000. Еdited by Edgar P. Bowron
and Joseph J. Rishel); за Панини като цяло вж. pp. 416-29; за руините изобщо вж. pp. 425-427.  
526 URL: http://www.dia.org/object-info/8ae2486f-e8cb-4300-8019-90e5f4e5d7b9.aspx?position=2.  За
Roma antica (1757) вж. на URL: http://www.romaculta.it/Images/pannini_roma_antica_bg.jpg. 
527 На URL: http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=car_not_frame&idNotice=1648&langue=fr.
528 На URL: http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=car_not_frame&idNotice=1797&langue=fr.
529 За  „Руини на триумфална арка“ (1735), вж. на URL: http://www.dia.org/object-info/f2482f15-
b2f0-4925-82f2-fd8f4cf11d73.aspx?position=3;  за  Forum  Romanum (1741),  вж.  на  URL:
http://artgallery.yale.edu/pages/collection/popups/pc_european/details26.html);  за  „Апостол  Павел“
(1744), вж. много доброто изображение, достъпно на URL: http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-
bin/db2www/quickSearch.mac/gallery?selLang=English&tmCond=Panini+Giovanni. 
530 Вж. Richard Wendorf. Piranesi’s Double Ruin. – ECS. Vol. 34; No. 2 (Winter 2001), pp. 161-180.
[Wendorf.  Double  Ruin]  Срв.  Kim  Jung-Rak.  Eine  Untersuchung  zu  G.  B.  Piranesi᾿s  Carceri
(Dissertation, Juni 2003. Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im Breisgau); S. 84-87, S. 191-211.
На URL: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1278/pdf/carceri.pdf. [Jung-Rak. Carceri]
531 По този въпрос вж. Jung-Rak. Carceri, особено S. 95-99.
532 Вж. Борис М. Соколов. Язык садовых руин. –  Arbor Mundi. 7 (2000), с. 73-106. Пак тогава
историописта „забелязва“ руините. Вж. Edward Gibbon. The History of the Decline and Fall of the
Roman Empire. [1776 – 1784] Vol. I (London: Allen Lane, 1994), особено pp. 71-72 и pp. 697-701.
Тук авторът би припомнил редкия в страни като нашата пример за лъжеруина, която с времето
става същинска руина: сред парка между Университета и днешната Спортна палата се виждат
развалини на мелница, чиято стилистика напомня Западна Европа от XVII – XVIII векове.
533 Вж. по въпроса Robert Richardson. Introduction to C.-F. C. de Volney. The Ruins, or Meditations
on the Revolutions of Empires. [1802] Vol. I (New York: Garland, 1979), pp. VII-VIII.  
534 Вж. Christian Hirschfeld. Theorie der Gartenkunst.  [Първо излиза през  1775 година.] Bd. 1-5.
Leipzig: Weidmann, 1779 – 1785. (Има издание и на тогавашния „английски“ – френския. Idem.
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Руините  са  свидетели  на  естетически  церемониали:  както  го  разкриват
„Зимен пейзаж“ (датира от 1811 година),535 „Монастирско гробище“ от Фридрих
(създадена през  1818 г.,  днес  минава  за  изчезнала).536 Фридрих обаче  изправя
философите пред редица въпроси.  Първо: доколко романтическата естетизация
на  руиновостта  остава  митологизиране?  Второ:  дали  онази  изкустворелигия,
която  Фридрих  въплъщава,  отхвърля  съвремието?  Трето:  как  едно  изкуство
уподобява твореца на Твореца? (Има се предвид абсолютност на относителното
като относителност на абсолютното.) Но, предвид една европейска метафизика
откъм  нейното  преосмисляне  сред  романтиците,  отговорите  на  тези  въпроси
необходимо биха изисквали цяла поредица от отделни обстойни изложения.537

Още нещо: връзките между живописта на Фридрих и сродената с пиетизма
(както показва приятелството му с пастор Филип Шварц538), а също масонството
теологична философема, наричана от нейния създател Карл Краузе панентеизъм,
също остават извън настоящото изложение.539 Вместо да разисква тези въпроси,

Théorie  de l’art  des  jardins.  Traduit  de  ľallemand par  Frédéric  de Castillon.  Tomes 1-5.  Leipzig:
Weidmann, 1779 – 1785.) Романтизмът идва в живописта след като вече е отбелязал тържество
при литературата, театъра, паркостроенето. Тук образец е Каспар Давид Фридрих, при когото
поетичността предвид една живописна символика на руините достига своята връхна точка.
535 На URL: http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/caspar-david-friedrich-winter-landscape.
536 Вж.  като  възможност  за  приблизително  запознаване  изображението,  достъпно  на  URL:
http://www.artrenewal.org/artwork/179/179/2012/monastery_graveyard_in_the_snow-large.jpg.
537 Вж. за отделна творба в контекст Jörg Zimmermann. Caspar David Friedrichs „Mönch am Meer“
und die  romantische Kunstreligion.  [1995] – In:  Ludwig van Beethoven. Missa solemnis (Mainz:
Europa  Chor  Akademie, 2005), S. 133-149. Но срв. и Александр В. Михайлов. Природа и пейзаж
у Каспара Давида Фридриха. – Idem. Языки культуры (Москва: Языки русской культуры, 1997),
с. 716-747. За пейзажа при Фридрих като представяно преживяване, вж. Helmut Börsch-Supan.
Caspar David Friedrich: Gefühl als Gesetz (München: Deutscher Kunstverlag, 2008), S. 47-128. Вж.
върху темата за художествено и  религиозно у него при  Werner Busch. Caspar David Friedrich:
Ästhetik und Religion. München: C. H. Beck, 2003. За Фридриховата символология,  вж. изрично
Thomas Noll. Die Landschaftsmalerei von Caspar  D.  Friedrich: Physikotheologie, Wirkungsästhetik
und Emblematik. München: Deutscher Kunstverlag, 2006. По въпроса за това, че неговите пейзажи
напомнят своеобразни „икони“, явяващи следите от присъствие на Твореца в творението, вж.
Johannes Grave.  Caspar Friedrich.  Glaubensbild und Bildkritik.  Zürich –  Berlin:  diaphanes,  2011.
Срв.  също така  Werner  Hofmann.  Caspar  David  Friedrich.  Naturwirklichkeit  und Kunstwahrheit
(München:  C. H. Beck, 2000),  S. 41-44. Има още нещо: пейзажите у Фридрих „театрализират“
отношението  човешко –  природа;  вж.  по въпроса изричното изложение при Hartmut  Böhme.
Rückenfiguren bei Caspar David Friedrich. – In:  Caspar D. Friedrich. Deutungen im Dialog (Hrsg.
von  Giesela Greve.  Tübingen:  Diskord,  2006),  S.  103. При това,  неговите творения представят
Божията вселена предвид на нейната трансцендентална безкрайност, а последната е осмислима
откъм  аперспективност и  неоразмеряемост. Вж. относно тези въпроси: Jens Christian Jensen.
Caspar David Friedrich. Leben und Werk (Köln: DuMont Verlag, 1999), особено S. 182-186. 
538 „Ервин фон Щайнбах, или духът на немското строително изкуство“ (1834) от Филип Шварц
създава негов словесен паметник. Да, действието се развива през XIII век, но един от героите,
основният помощник (че дори сам той също художник, разбира се!) на Ервин фон Щайнбах,
построил катедралата в Страсбург, е своеобразен „пренесен в миналото“ литературен портрет,
дословно преписан от живота на Фридрих, като дори ... издайнически носи името Каспар.     
539 Вж. Benedikt Paul Göcke. On the Importance of Karl C. F. Krauseʼs Panentheism. – Zygon. Vol. 48
(2013); No. 2, pp. 364-379. Срв. също Stefan Groß. Die Philosophie Karl Christian Friedrich Krauses
im Kontext des deutschen Idealismus (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011), особено S. 45-72. 
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авторът тук само очертава основни проблеми около отклика спрямо руините.  
Руините очароват: изобразяват като руини дори някои реални постройки.

Юбер Робер рисува галерията в Лувъра, каквато е през 1795 г.,540 и веднага прави
един вид реплика – каквато ще изглежда някога като руина.541 Ред негови творби
разкриват руините в архитектурните им качества. Превесът на пространственото
особено ясно личи у Джанбатиста Пиранези – не само с  „Вилата на Меценат“
(1764), но  също с  „Вилата  на  Адриан“ (1770),  които разкриват  възможността
архитектурата да въздействува пространствено. Един майстор на впечатлението
като Пиранези прави явно, че осъзнава архитектурните ценности, разкривайки
поражданото от тях настроение откъм формалната им фактичност. Това е жест,
чрез който се признават и естетическите замисли на някогашните архитекти.542

Руините се схващат като архитектура, когато се мислят из един формообраз,
толкова  реален,  колкото  и  отделните  му  елементи.  Една  архитектурна  творба
запазва красотата, която нейната  „форма на руина“ излъчва. Руините внушават
възвишеност, но сриват мисълта, че историята е поредица от коренни промени;
ето защо, една идеология на напредъка винаги ги осмисля като вредни останки
от миналото. (При това,  цялостното обновяване променя облика на градовете.
Редки и слаби са гласовете да бъдат запазени някакви парчета от онова минало,
което все се оказва безмилостно заличавано – все заради някакво бъдеще.)

Но според авангардистките идеи за преобразяване на живота из изкуството,
съвремието дотолкова има право да съществува, доколкото изкоренява миналото.
За пример: идеята на Малевич периодично да се унищожават градски средища,
които са „стари форми“.543 Това не са хрумвания на чужди за света авангардисти,
те  следват  почти  господствуващо умонастроение:  градоустройствената  утопия
генерално планиране. (Която не достига до градоустройствено осъществяване.) 

При руините отминало и настояще се пресичат: завръщане на отминалото,
присъствуващо в настоящето. Но това не е циклично завръщане: руините остават
измамни преживелици.544 Има се  предвид съвременността на несъвременното:
вещното изтлява, миналото се осъвременява из оцелялото. Руините стават такива
едва след средата на XVIII век; оттогава е култът към тях с тяхната иконография.
Като  въздига  съвремието,  една  идеология  на  напредъка  развенчава  миналото:
руините затова са потребни за Просвещението, защото зримо напомнят онова,
което то превъзмогва. Ето защо, идеята  руиновост отрицателно пред(по)ставя,
тъкмо като свое друго, сродените с Просвещението схващания за историята.

540 За изображение, вж. на URL: http://presse.louvre.fr/wp-content/uploads/2016/03/743433.jpg.
541 Вж.  на  URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Louvre-peinture-francaise-
p1020324.jpg?uselang=fr.
542 Относно последващото романтизиране като при[по]знаване собствения художествен смисъл
предвид на самото романтизирано, вж. изрично Wendorf. Double Ruin, особено pp. 166-171.
543 Вж. Малевич. Бог не скинут, стр. 82.  
544 За времевите измерения при руините вж. Peter Fritzsche. Stranded in the Present: Modern Time
and the Melancholy of History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004), pp. 92-130.
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„Руина“ е двойнствен феномен, съдържащ случайни всекидневни събития,
но  и смислени свръхестествени явления;  затова,  върху  руиновото се  наслагва
отвъден Порядък,  който остава непостижим за  човешкия разум.545 Още нещо:
Просвещението съединява старите стилове с модерни; старите стилове разкриват
фантазното пред-модерно; при тях владее свръхестественото, те са недостоверни,
докато едни модерни стилове вземат като свои образци романите от  XVIII  век.
Ето защо всъщност, сродяването на старото с модерно предлага нещо нечувано:
във фантазни ситуации се поставят сякаш действителни хора, които действуват
сякаш действително.  Руина изобразява усилията на хората да обрамчат живота;
руиновото по(дс)казва, че  редът на света сродява всекидневно с незначително.
Тук измислица съсъществува с  истинност, както древно съседствува с днешно:
руината  обезразличава отминалото спрямо настоящето, полагайки постоянство,
въпреки несводимото своеобразие на явленията, които се наричат „старина“. 

При всяко историческо постоянство сюжетните повторения са множество,
сякаш всяко  събитие  създава  свои  подобия:  всеки  един  момент  представлява
завръщане  на  миналото,  всичко  е  сякаш  вече  било.  Което  размива  разликата
действително – имагинативно. Събитията се повтарят, и „отминало“ се наслоява
върху „настояще“,  а  сега  става сянка на  било;  руината белязва именно онова,
следователно, което оцелява извън превратностите във всекидневието. 

Руиновото явява значи безсилието на настоящето да отхвърли отминалото;
руината прави историята осмислима, понеже в нея все се завръща някога билото.
Макар че формите на руините не се променят, руината се променя във времето,
изявявайки неговото протичане: при нея съприсъствуват всички времеви модуси.
Всички градежи се рушат – дори и пирамидите; погледът към техните форми,
сякаш неподвластни на разрухата, изличава настоящето. Дългото рушене обаче,
без значими последици, подкопава отношението съвременно – всякогашно. 

Бърк: никой не желае Лондон да бъде разрушен, но народът ще се наслади
на неговото разрушаване.546 Той свързва чара на руините с липса на страдание:
наслада от руините изисква отсъствие на страдание. Ако руините са зрелище,
създадено от „режисьора на историята“, за да се укрепи връзката между хората,
никоя сега процъфтяваща империя и никой славен владетел не ще ни доставят
същата наслада, каквато би ни донесла гибелта на някаква славна империя.547

545 За руината у романтиците вж. Сергей Н. Зенкин. Французский романтизм и идея культуры
(Москва: РГГУ, 2001), с. 32-39. За разграничаването на  отминало от  настояще чрез руините,
вж. Борис М. Соколов. Руина как граница культурных миров. – Царицынский научный вестник.
№ 6 (Москва: Белый берег, 2003); с. 7-38, особено с. 19-25, а също така и с. 29-33.
546 Вж. свидетелството: Edmund Burke. A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the
Sublime and the Beautiful [1757] (London: Penguin, 1998), p. 94.  [Burke.  Enquiry] Но срв. също
изданието на български – Едмънд Бърк. Философско изследване за произхода на нашите идеи за
възвишеното  и  красивото  (Превод  от  английски  Василена  Доткова,  Еньо  Стоянов.  София:
Издателство „Кралица Маб“, 2001), стр. 104. [Бърк. Изследване]  
547 Вж. Burke.  Enquiry,  p.  92.  Но срв.  Бърк.  Изследване,  стр.  102. (Бърк „забравя“ да добави
относно насладата от гибелта на „някаква славна империя“ – стига да не сме ѝ подвластни...)
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Бърк смята: Творецът, установил, че хората се обединяват от състрадание,
подсилва  последното  с  наслада –  при  нещастие  на  другите.548 Той  обвързва
руиновото с възвишено, препращащо към страх, страдания, смърт;549 така идеята
възвишено засилва  страхопочитта към Бог, власт, общество. Мислителят обаче
разбира,  че злоупотребите на деспотиите из основи подкопават неговия подход
спрямо властта от  „Философско изследване“, и изтъква ролята на традицията.
Преди властта действува със сила,  сега тя изразява историческа приемственост;
преди възвишеното бележи отношенията между горе и долу, сега то олицетворява
връзката „отминало – настояще“. Има измамно възвишено, има и истинно такова:
тогава, когато властта, отричаща миналото, създава с волеви усилия реалност.

При това, понеже между фактически и въобразени бедствия няма пропаст,
руината укрепва предаността към обществото. Тук историята нито създава онова,
което  още не е било, нито заменя онова, което  вече е било. Ако чрез руината
настояще репликира  отминало, при това положение историята става зрелище,
укрепващо обществото. По такъв начин всъщност едно „неизменно настоящно“
решително измества от живота на съзнанието кошмара „менлива история“.

Според един  философ като  Хегел,  истинна  същност  на  света  е  Разумът,
който се самоосъществява в историята. Като гледат страсти, насилия, безумия,
хората виждат обаче зло,  грехове,  крах на царства,  и изпитват дълбока скръб.
Самото  изброяване  на  бедствията,  поразили  цели  държави,  народи,  култури,
поражда страшна картина, предизвикваща печал, която никой щастлив завършек
не овъзмездява. Обаче това е съдбата. Накрая, изоставили скуката на тези мисли,
хората се завръщат в настоящето: частните си стремежи, частните си интереси.
Затварят  се  в  егоизма:  твърд бряг,  откъдето (осъзнавайки своята безопасност)
съзерцават далечно ужасно зрелище на заплетени струпвания от развалини.550

Хегел спори не с Бърк, а със сенсуализма. Защото съзерцаващите руините
изпитват отрицателни преживявания, които никой Разум не може да овъзмезди.
Понеже нищо не оправдава разрушението и унищожението, гледката на руините
съставлява мъчение, не наслада; затова, хората отвръщат от тях своите погледи.
Хегел изоставя идеята за прякото възприемане на руините,  чието съзерцаване
според него става безсмислено занимание. Дори нещо повече: философът смята,
че едва с тяхното разрушаване тепърва става осъществима самата свобода.

Но чрез идеята за държавите като личности, Хегел изтъква същевременно
потребността от войната – направо нейната благотворност. Една успешна война
укрепва държавата, защото олицетворява тленността на земното. Тук индивидите
напълно се отъждествяват с държавата: осъзнали своята крайност, те подчиняват

548 Вж.Burke. Enquiry, p. 92. Срв. Бърк. Изследване, с. 102-103. 
549 Вж. Burke. Enquiry, p. 101. Срв. Бърк. Изследване, с. 112-113. 
550 Вж.: G. W. F. Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte I. – In: TWA. Bd. 12 (1986),
S. 34-36. [Die Vernunft] Срв. същевременно и на български: Г. В. Ф. Хегел. Разумът в историята
(Превод от немски Генчо Дончев. София: ЛИК, 1996), с. 48-51. [Разумът]
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своя интерес на нейния.551 После идва една страшна картина: бавното отмиране
на битуващи във вечен мир хора, чиито тела обаче загубват своята цялостност.
Части от  „тялото на народа“, индивидите са просто съставки; но чрез войната,
снети от тялото на държавата, те осъществяват/превъзмогват своята тленност. 

Явява се и образът море: войната внушава безразличие към крайния живот,
също както ветровете предпазват морето да не загние чрез покой: един вечен мир
довежда народите до загниване.552 Вятърът издига вълните и движи корабите.
(Следва,  според  автора,  обстойно  да  бъдат  проучени  метафорите  при  Хегел,
свързани с мореплаването. Самото „движене“ на Духа откъм Изток накъм Запад
става при него сюжет от мореплаването. Освен това, като метафоризира безкрая,
морето все подтиква хората да престъпват своите граници; по такъв начин обаче,
начинанието по изобретяване на кораба казва много за това, какво може разумът.
Но оттук следва също изводът: овладявайки морето, европейците от времената,
наричани модерни, осъществяват замислите на историята – каквито и крушения
самите те да претърпяват, колкото и гибелни да са техните деяния за други.)

Руината всъщност, бидейки необходима последица от напредъка на разума,
става важен залог за неговото усъвършенствуване. Духът обаче трябва да обърне
своята  „разрушителност“ също така и към себе  си  самия:  гледащите  руините
стигат до  промяна в отрицателен смисъл. Пред руините на Картаген, Палмира,
Персеполис, Рим кои хора не си мислят за мимолетността на участта човешка,
скърбейки заради изчезването на някога процъфтявалия силен и богат живот?
Промяната, пораждаща снемането, предизвиква обаче и появата на новия живот:
духът изгаря обвивката на своето предишно битие, излизайки от нея преобразен.
Той следователно воюва със себе си самия и разрушава собственото си битие:
или другояче казано, неговият предишен образ предоставя „изходния материал“
предвид на онази възможност, каквато е сдобиването му с нов облик.553

Шествието на Разума наистина поражда руини, но те не са само развалини;
опира до останки от историческа телеология. Руината, като времево разгръщане
из крайност, подтиква хората към себенадмогване. Образът на руината бележи
философия на историята, която престъпва наличното. Ето защо Хегел разисква
не толкова руината като  ето-на-тук налично, колкото деянието „разрушаване“
като условие за  бъдене. Осмисляйки  руиновост откъм  руиниране, той отхвърля
романтизирането, което прави руините извор на възвишеното. Хегел смята друго:
руините предизвикват поробващо лъжовно преклонение пред миналото. 

Това презрение на Хегел към руините отхвърля тяхната възхвала при Бърк.
Ако последният изтъква сетивното въздействие на руините, Хегел има предвид
философския подход към реалността. „Когато твърдим, че универсалният Разум

551 Вж. Hegel. Grundlinien der Philosophie des Rechts. [1821] – In: TWA. Bd. 7 (1979), S. 493.  
552 Вж. Hegel. Grundlinien, S. 493-494.  
553 Вж. Hegel. Die Vernunft, S. 34-35. Срв. обаче Хегел. Разумът, с. 48-49.  

136



се осъществява,  нямаме предвид отделните явления...“554 Защото философията
осмисля Божието управляване на света: само създаденото според него е реално.
А което не отговаря на този план, остава при нищо незначещото „е“.555 Ето как,
всъщност, руината изцяло разрушава привързаността към емпиричния живот.

Срещу това застава Зимел. Една руина, победа на естеството над усилието
да бъде овладяно от хората, ги връща към техния Аз, в който природа и разумно
имат общ корен. При руината,  щение за форма отпраща към  ставане налично.
Чрез нея едно Х пребъдва – дори и след като приема някаква натрапвана форма.
Зимел, както прави и Хегел, отрича идеята за застинал живот; ако вторият мисли
напредъка из Духа обаче, то първият прави същностна за ставането Природата.
Духът  „надделява над природата“ в историята,556 в руината Азовост си разменя
мястото със световото: ставането сътворява новите смисли.557 Каква е разликата?
При Хегел руината прави раз(при)познаваеми следите от движението на Духа,
при Зимел руината изявява природната съзидателност,558 тя  разкрива сблъсъка
етическо – естетическо.559 Ето защо значи, текстът на Зимел относно руината
завършва с апология на декаданса,  който  „превъзмогва чистото отрицателно“:
руината прави зримо ставането, въплъщаващо отказа от застинали форми.560

Но катастрофизмът спрямо руината стига своя връх чрез Бенямин.  Първо:
тя бележи разпада на метафизиката. Чрез руината „историята навлиза в мястото
на действието“.561 Руина става очакване на чудо, а творците събират отломките;
изкуството оголва похвати – трябва му външен подтик, за да придобие смисъл.562

Второ: „Върху понятието история“ припомня Клее с ангела на историята:
там,  където  хората  виждат  събития,  той  вижда  една-единствена  катастрофа,
струпваща руини върху руини.563 Липсата на изкупление прави зримо  чудото,
което творците очакват; затова, хвърляйки в нозете на ангела своите отломки,
миналото иска да бъде спасено, но той обаче не би могъл да стори нищо друго,
освен само да документира видяното:564 настояще заличава отминало. Ето как,
приемственост заличава билό, а историзмът освещава мислите на победителите:
„събития“ оставят руини, насилие, жертви, принуда, скръб неосмислени.565

554 Die Vernunft, S. 52. Срв. Разумът, с. 64-65. 
555 Вж. Die Vernunft, S. 77. Срв.Разумът, стр. 90. 
556 Вж. Die Ruine, S. 125. Срв. Руина, стр. 228. 
557 Вж. Die Ruine, S. 125 и S. 126. Срв. Руина, стр. 228 и стр. 229. 
558 Вж. Die Ruine, S. 127-128. Срв. Руина, с. 229-230. 
559 За обхвата на тази тематика вж. изрично Rochelle Tobias. Irreconsilable: Ethics and Aesthetics
for Hermann Cohen and Walter Benjamin. – MLN. Vol. 127; No. 3 (April 2012), pp. 665-680.
560 Вж. Die Ruine, S. 130. Срв. Руина, стр. 232. 
561 Вж. Benjamin. Ursprung [1925]. – In: GS. I, 1 (1991), S. 353. Срв. Бенямин. Произход, стр. 283.
562 Вж. Benjamin. Ursprung, S. 354-355. Срв. Бенямин. Произход, с. 281-283. 
563 Вж. Begriff, IX (S. 697). Срв. Понятието, стр. 527. Вж. относно естетиката: Rolf Tiedemann.
Historical Materialism or Political Messianism?– In: Walter Benjamin: Philosophy, Aesthetics, History
(Edited by Gary Smith. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1989), pp. 175-209.
564 Вж. Begriff, XVII (S. 702-703). Срв. Понятието, с. 531-532. 
565 Вж. Begriff, VII (S. 697). Срв. Понятието, с. 525-526.  
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Едно ново виждане за историята обаче я представя „противно на приетото“;
философите и историците събират руини, очаквайки избавящо чудо. При това,
всяко съвремие съставлява имане-да-се-стане руина. Което връща мисълта към
субекта при Кант: неговата „руиновост“ съединява ауратично и театрично. 

Кантовата философия задава теоретиката в едно естетическо преживяване
откъм самостойното художествено. След него мнозина разиграват теми от Кант,
без  напълно  да  осъзнават,  какво  му  дължат;  нагласата  към  неговата  естетика
остава  догматична,  не  критическа.  Едно „критическо“ препрочитане на Кант
изисква неговото наследство  трансцендентално да се преосмисли из въпроса:
какво представлява онова, което го прави (трансцендентално) възможно?

Това преосмисляне отново ще вземе като отправна точка феномена  руина.
Защо той липсва при Кант? Преди съгласуват  знание с  обекти, Кант съгласува
обекти със  знание.  Той  неслучайно  споменава  Коперник:  новата  космология
пробужда  неговата  мисъл.  При  тяхната  огромна  популярност  през  ХVІІІ  век,
странно е, че Кант подминава руините. При това те опримеряват възвишеното.
Чрез възвишеното, идеята разложение въвежда руината в мисълта на философа,
правейки образа на Аз-а различен от онова, което ни представя неговата теория.
„Човекът не е роден да гради вечни постройки върху сцената на суетата.“566

Към края на XVIII век, Европа е встрастена в руините, които олицетворяват
красота и  природа като  аналози  на  разискванията  относно  разсъдък,  разум,
въображение, чувство.567 Природата, имайки като своя „крайна цел“ културата,
осмисля културата из „отърсване на волята от деспотизма на желанията“.568

Отвъд него, Аз-ът не е „природно свободен“ под подтици, страсти, чувства:
заради свобода под моралния закон;569 построен от разума, той става подвластен
на разума. Отсъствието на руините при Кант показва, че  Аз-ът изгражда света:
чрез този наличен свят се създава и онзи идеален свят, при който прекрасното
символизира моралността.570 При живота според закона владее разумната воля:
идеята,  че  разумът  стои  над  всичко,  овластява  индивидите  морално.  Оттук,
насочеността към благото поставя Аз-а сред други аз-ове и над природата.

Руините въплъщават възвишеното, явяващо се тогава, когато въображението
престъпва нагледното откъм идеалното. Чрез идеята „възвишено“, Аз-ът въвежда
престъпващото въображение в своята архитектоника. Така съждението обвързва
природа със свобода, а преходът към телеономия задава свръхсетивния субстрат

566 Kant. GS. Bd. I, S. 460. Хората са крайни същества. Относно свързаната с това ограниченост
на всяко „човешко гледище“ при Кант, вж. Beatrice Longuenesse. Kant on the Human Standpoint
(Cambridge: Cambridge University Press, 2005), особено pp. 265-290. 
567 Вж. по въпроса при Thomas McFarland. Romanticism and the Forms of Ruin (Princeton,  N.J.:
Princeton University Press, 1981), pp. 23-46. Срв. Paul Zucker. Ruins: An Aesthetic Hybrid. – JAAC.
Vol. XX; No. 1 (Winter 1961), pp. 119-130. И едно по-ново проучване: Александр А. Дружиненко.
Сад и руина. – Вестник МГУ. Серия 7: Философия. 2003; № 5, с. 86-94.
568 Вж. Критика на способността за съждение; § 83, стр. 341. [Критика III]
569 Вж. Критика III, § 45: с. 197-198.
570 Вж. Критика III, § 59: с. 248-252.
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чрез интелектуалната способност.571 Дори нещо повече: Кантовото предпочитане
на „естество“ пред „изкуство“ белязва и възвишеното: разсъдъкът не е засегнат
от въображението, разумът не е унизяван от природата. Когато духът превръща
опита във форма, това се извършва според трансцендентални принципи; оттук,
ако вкусът като чувство остава индивиден, то вкусът като естетическо съждение
необходимо се оказва (откъм своята изява) същностно общностен.572

Вкусовото отсъждане, явяващо субективна всеобщност, е незаинтересовано.
Разликата между хващане [greifen] и  схващане [Be-greifen] отлично опримерява
това положение. Въпреки че кореновото сродство откъм greif привидно обвързва
хващане със схващане, Кант премахва привидността. Една естетическа същност
тепърва се разбира чрез представа в духа: отнапред отделено от всяко възможно
[с]хващане, естетическото съждение се отделя чрез това от налично биващото. 

При това, мисловното отделяне от биващото прави едно  Х  целесъобразно
без цел.573 Ето защо, понеже остраннеността от биващото определя възвишеното,
последното подхожда към сетивното рационално. Ако при прекрасното налично
властвува над духовно, във възвишеното духовното отива отвъд наличното. 

Това е присъщо за кантианските философи. Касирер открива в движението
от митично към логосно отказ от сродство с биващото заради неговото схващане.
Затова той смята математиката (завършено символно познаване) за висша мисъл,
и разгръща своята символология като нарастващо отдалечаване от наличното.574 

Но движението  от  митично към  логосно очертава мисловните траектории
дори на самото изкуствознание. Когато разполага неизразимото сред описуемото,
следователно, Кант прави по такъв начин възвишеното предмет на самостойно
теоретично разискване.575 Прекрасно спира при формата,  възвишено препраща
към наличното за мисълта безформено. Има още нещо: самата Кантова уговорка,
че  безформено,  безгранично,  безобразно във възвишеното стават действителни
спрямо  мисленето,  красноречиво  доказва  невъзможността  някакво  възвишено
някога и/или съответно по някой начин „от себе си“ да надхвърля мисълта.576

Отсъствието  на  руините  при  третата  „Критика“  впечатляващо проличава
чрез динамически възвишеното. Ако природата е възвишена, тя поражда страх;
динамически възвишеното, същевременно, прави страха естетически феномен.
571 Вж. Критика III, § 26: с. 133-140. И Критика III, § 57: с. 234-242, стр. 239 (Забележка I).
572 Вж. Критика III, §§ 20-22: с. 118-120 и § 40: с. 182-185. А също така Увод, ІХ (стр. 69). Срв.
същевременно Mikiko Tanaka. Kants Kritik der Urteilskraft und das  Opus postumum (Dissertation.
Philips-Universität Marburg, 2004), особено S. 176-183.  За текста на посоченото изследване, вж.
на URL: http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2007/0699/pdf/dmt.pdf. [Tanaka. Kants Kritik]
573 Вж. Критика III, § 22: с. 119-124, особено с. 121-122. Срв. Увод, V–VІІ (с. 52-64).
574 Вж. Ернст Касирер. Изследване на човека  [1944]  (Превод от английски Георги Апостолов.
София: ГАЛ-ИКО, 1996), с. 297-316. Но срв.  Ernst Cassirer. Reflections on the Concept of Group
and the Theory of Perception. [1944]  –  In: Idem.  Symbol, Myth, and Culture. Essays and Lectures
(Edited by Donald P. Verene. New Haven, CT: Yale University Press, 1979), pp. 271-291.
575 Вж. Димитър Зашев. Подстъпи към възвисяващото Друго.  – В:  Зашев.  Образи и образци.
Конфигурации на безформеното (София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2010), особено с. 95-98.
576 Вж. Критика III; § 23 (с. 125-128), на стр. 127. Срв. § 29 (с. 149-165), на стр. 160.
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От друга страна, не-Аз остава нищен: породен от природата, той е превъзмогван
откъм азовото. Спрямо руината, Аз-ът е пред своята нищност, обаче тя не е нищо,
за което „нищо не може да се каже“: защо е от интерес изчезващата самоличност,
ако не-Аз да не беше такъв образ, тъкмо из който Аз-ът тепърва става мислим? 

Но не-Аз е нищо: явяващ азовост не из разума, той следва да бъде заличен.
Чувството за  възвишено съставлява уважение към човешкото предназначение,
доколкото зачитането му се смесва с идеята  човечество.577 Хората не се питат,
обаче, за какво съществуват: всяка същност има целева причина, а при хората
безусловното законодателство ги прави крайна цел на природата.578

Ето и защо Кант подминава руините: като субект на морала, Аз-ът не зависи
от смъртта. Руината явява свободата из смъртност. Оттук, тя е изключено друго
на разума.579 Ето защо, наподобявайки по схематика Киркегоровото повторение,
руиновото отваря раните на възможността предвид Кантовия идеализиран Аз.

Кант прави коперникански преврат във философията: мисловна революция,
успоредяваща същинска революция.580 Обаче мнозина в Германия от онова време
изискват духовна революция откъм вътрешното. За определения от нея „субект“,
Гьоте олицетворява полагането на Аз.581 Затова и портретът на Гьоте от Тишбайн
го потапя в квазиантичен пейзаж. Зеленият бръшлян около обелиска, върху който
седи Гьоте, изразява съвременното поетическо съживяване на античността.582

Кантовият  Аз доближава спрямо духовното чистия разум, обаче се оказва
напълно  безсилен  спрямо  политическото.583 Злото  не  откликва  на  публиката,
проявяваща общия интерес. Едно злодеяние произтича тук от обстоятелството,
че превръща в руини понятията на мисленето и образците за отсъждане.584

Вместо  руината,  увековечаваща  откъслечното,  Кант  предлага  постройка,
при която Аз-ът свързва разсъдъка със свободата. Из безмълвието на природата,
скритата способност за познаване създава доловими, но неописуеми понятия.585

Понеже  спрямо този  Аз естетическото  винаги пред(по)ставя  изключване,
именно,  отказ  от  смъртност  и  телесност,  раздвоеността  прави  подвъпросен
577 Вж. относно това смесване Критика III; § 27, стр. 140.
578 Вж. за това Критика III; § 84, с. 344-346.
579 Което я сродява с лудостта. Вж. Мишел Фуко. История на лудостта в класическата епоха
[1961] (Превод от френски Антоанета Колева. Плевен: ЕА, 1996), с. 229-264 и с. 337-393. 
580 По тези въпроси вж. Harold Mah. The French Revolution and the Problem of German Modernity:
Hegel, Heine, Marx. – New German Critique. No. 50 (Spring – Summer 1990); pp. 3-20: pp. 11-14. 
581 Вж.  изричното изложение  –  Jonathan R.  Blower.  Monuments  as  Memento Mori in  Goethe’s
Elective Affinities. – Future Anterior. Vol. VIII; No. 2 (Winter 2011), pp. 36-48.
582 За  тази  общоизвестна  картина,  вж.  като  много  добро  изображение  достъпното  на  URL:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Johann_Heinrich_Wilhelm_Tischbein_007.jpg.
583 Вж. относно този кръг  от  въпроси обобщеното изложение, което предлага  John McCarthy.
Politics and Morality in 18th-Century Germany. – DVjS. 68. Jg.; No. 1 (März 1994), pp. 77-98. 
584 Негови белези стават Се, Про-падане, Билост. Вж. Битие и време; с. 133-143 и с. 257-268.
585 Вж. Имануел Кант. Всеобща естествена история и теория на небето. [1755] Превод от немски
Станка  Тодорова,  Любов  Мавродиева.  –  В:  Кант.  Избрани  произведения,  1755  –  1770
(Съставители и научни редактори Валентина Топузова-Торбова, Валя Митева, Иван Стефанов.
София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1998); с. 4-152, на стр. 152.
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възможния Аз като подложен на идеализиращ прочит. Тук вместо  идеалния  Аз
изниква  не-идеален такъв.586 Обаче  идеалният  Аз  неявно  определя естетиката,
както  и  историята  на  изкуството.  Как  да  се  гради  историята  на  изкуството,
зависима от ирационалното?587 При Кант не само красиво символизира морално;
самото естетическо се определя чрез това, че насърчава един вид свръхсетивна
„духовна наслада“.588 Азовото, същевременно, е свързано със самоподчиняване:
изразът незаинтересованост светски предава аскетиката. (Тук много важна роля
играе осветената от разискванията за вкуса през XVII – XVIII век във Франция
фраза je ne sais quoi,589 правеща неопределимото субективно целесъобразно.) 

Кант  опримерява  математично  възвишеното  чрез  египетските  пирамиди,
съответно чрез храма „Св. Петър“ в Рим. Ако хората се намират твърде наблизо,
също така и ако са разположени, напротив, твърде надалеч, просто няма начин,
който би им позволил наистина да долавят тяхното същинско въздействие.590 

Нито  наблизо, нито  надалеч  (рамката  на  ауратичното  според  Бенямин,
съответно и формула за театричното явяване) свързва привличане с отхвърляне.
Онези, които за пръв път влизат в „Св. Петър“, отначало са смутени; това е така,
именно доколкото храмовото пространство им внушава чрез своята огромност,
че те не схващат идеята  единна цялост.591 След това обаче, Кант вече променя
теоретичната  перспектива:  възвишеното  не  обитава  в  творби,  които  изявяват
някакви човешки цели – напротив, то битува сред суровата природа.592 

Ето защо, природата без цел полага съждението за възвишено, иначе казано,
откъм руиновосттта  естетическото  (ни)  се  разкрива  като  лишено от  целевост.
Един  неидеализиран  Аз,  навремето обвързан от руините,  действува из разума.
Руината,  като  имане  за  стигане  до  руина,  отрицателно  идеализира  азовото
посред неговото обиталище. (Ярък пример за отрицателния вид идеализиране,
предвид  на  онова  множество  от  „себеобрази“,  каквито  си  създават  творците,

586 Но няма без-волеви субект. Вж. Friedrich Nietzsche. Zur Genealogie der Moral.– In: Idem. SW.
Bd. 5 (Hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Berlin: Walter de Gruyter, 1980), S. 351. Срв.
обаче  Idem. Към генеалогията на морала. Превод от немски Ренета Килева-Стаменова.  – Във:
Фридрих Ницше. Съчинения. Том 5 (София: „Захарий Стоянов“, 2002), стр. 325.
587 Вж. класически формулировки: Erwin Panofsky. The History of Art as a Humanistic Discipline.
[Излиза първоначално през 1940 година.]  –  In:  Idem.  Meaning in the Visual Arts (Garden City,
N.Y.:  Doubleday  Anchor  Books,  1955),  p.  15.  Но срв.  също така  едно показателно по своята
странност предаване на български, каквото остава изданието Ервин Панофски. Историята на
изкуството като хуманитарна дисциплина. – В: Панофски. Смисъл и значение, стр. 59.   
588 Вж. Критика III; § 83 (с. 338-343), стр. 343. Срв. пак там и бележката под линия.
589 Вж. Erich Köhler.  Je ne sais quoi.  – In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. IV (Hrsg.
von Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel. Basel: Schwabe, 1976), Sp. 640-644. Срв. Louis Marin.
On the Sublime, Infinity, ‘Je Ne Sais Quoi’.  [1986/1987]  –  In: A New History of French Literature
(Edited by Denis Hollier. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.), pp. 340-345. Но срв. обаче
също така изричното изложение: Richard Scholar. The  Je-Ne-Sais-Quoi  in Early Modern Europe.
Encounters with a Certain Something. Oxford: Oxford University Press, 2005.
590 Вж. Критика III; § 26, стр. 134.
591 Вж. Критика III, с. 134-135.
592 Вж. Критика III, стр. 135. 
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представлява нарисуваният още през 1888 г.  „автопортрет“ на Джеймс  Енсор:
такъв, какъвто той би бил ... вече през 1960 година.593) Но същевременно обаче,
доколкото  подобно се познава от подобно, само онези схващат  обектни руини,
които уподобяват човешки руини. По такъв начин всъщност, руиновото сродява
ауратичното с театричното, правейки сегашно и тукашно зримо достъпни знаци
именно на такова никогашно-и-никъдешно, като каквото става тепърва мислимо
всяко възможно артистично присъствие – откъм неговата идеалност.

Това показва нуждата от обръщане към онази жанрово-формова руиновост,
каквато може да бъде откривана не само в есеистиката като органично свързваща
ауратично с  театрично, но също във философствуването като форма на мисъл
или  форма  на  живот,  изразяващи разпадането  на  тази  органика.  Дотук  обаче
(става  дума,  естествено,  преди  всичко  за  B.  Какво  прави от  Лукач  естет?)
образецът при такива съотнасяния като цяло беше, така да се каже, „западен“.
Поради тази причина, чрез втората си част настоящото изследване ще продължи
като едно начинание да бъде възстановено равновесието – предлагайки този път
експериментални възстановявания предвид на явления от българската култура.

593 Вж. изображението, достъпно на URL: http://www.lukasweb.be/fr/photo/mon-portrait-en-1960. 
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ЧАСТ ВТОРА

ДЕЛАТА НА ИДЕИТЕ
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ДУХЪТ НА ЕСЕТО

Есето  е  единение  на  ауратично  и  театрично: артистично  присъствие,
назовимо красива афикция.594 Свеждането на всичко до „есеизъм“ обаче остава
неуместно, колкото и мисълта, че границите между не-фикцията и да-фикцията
все повече се размиват, да съставлява клише: защото есеистиката обезразличава
литературно  и  философско.  Въпросът  за  границите  между  проза  и  поезия
показва поезията като същностна предвид драмата на мисълта, която предстои
тук да се представи. (Лукач нарича поезията и есето „посестрими“, дори написва
есе върху взаимните им отношения.595) Досега бива прозаизирано поетическото:
откъм разговорни изрази, прозаични цитирания или прозаизиращи изкривявания
на поезията.  Отсега  вече, самото поетическо сякаш се въвлича в прозаичното,
което се  оказва  преобразено из  поетическата  творба:  дотолкова  следователно,
разликата между прозаично и поетично все повече става несъщностна.596

Като  друга  особено  съществена  тема  тук  се  очертава  взаимодействието
между философско и артистично. Има се предвид онази същностна свързаност
на философията с научността, която (във всеки случай, поне някъде откъм края
на XIX век) именно затова става така подвъпросна, защото все повече нараства
собственото ѝ  ес[т]е[т]изиране.597 Като същински начинател на това движение
обикновено бива посочван Георг Зимел, който убедително превръща есеистиката
именно в жанр на рефлексия: жестът по извръщане към мисловното съдържание
като белязващо конкретното сякаш необратимо есеизира философията.598

594 Откъм 90-те години на ХХ век говорят за  creative non-fiction,  особено предвид дисциплини
като „творческо писане“. Вж. за пример Йосип Новакович. Курс по творческо писане. [1995]
Превод  от  английски  Мария  Кръстева.  София:  Ciela,  2009.  Срв.  обаче  Barbara  Abercrombie.
Courage and Craft: Writing Your Life into Story (Novato, CA: New World Library, 2007); рр. 27-55,
също така pp. 123-139. Ако creative откроява художественото, изразът красиво не е неуместен.
Сред американския академичен establishment обаче е налице стремеж жанрът creative non-fiction
да се кодифицира с вписване в установена система от жанрове. Което означава опитомяване. 
595 Вж.  Georg Lukács.  Über Wesen ind Form des  Essays:  Ein Brief  an Leo Popper.  [1910]  – In:
Lukács.  Die Seele und die Formen (Berlin: Fleischel, 1911); S. 3-39.  [Über Wesen]  На български:
Дьорд Лукач. За същността и формата на есето.  – В: Лукач.  Хаос и форми (Превод от немски
Димитър Зашев. София: Наука и изкуство, 1989); с. 105-126. [За същността].
596 При прозаизиране на поезията разпознаване, проповядване, наставляване, уроци от живота
говорят за нейното есеизиране. Всеки поетико-есеизъм „стенографира“ онова, което авторите
(публично) представят, че (приватно) преживяват, като чрез това обезценява поетическото.
597 Вж. относно тези въпроси  Anne S. Meincke. Adorno und Descartes, programmatisch versöhnt.
Der wissenschaftlichen Essay als Form. – Merkur. 63. Jg.; Heft 11 (November 2009), S. 1077-1081.
[Meincke. Adorno und Descartes]
598 Вж. за това Юрген Хабермас. Зиммель как диагност времени.  [1988] (Перевод с немецкого
Марины И. Левиной) – В: Зиммель.  Избранное.  Том 2 (Москва:  Юристъ,  1996);  с.  539-549.
[Зиммель.  Избранное] За Адорно като „следовник“ на Зимел, и за есето като  свръхтълкуване,
вж. сбитото изложение Anders Johansson. The Necessity of Over-Interpretation: Adorno, the Essay,
and the Gesture of Aesthetic Experience. – Estetika. Vol. L/N.S. Vol.VI (2013, No. 2), pp. 149-168. 
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За есето като форма водеща е производността: без да извлича ново от нищо,
то внася нов ред в реалността.599 Дори есето да изявява „истината на предмета“,
понятието  истина е само косвено свързано с изкуството. Тук есето се осмисля
откъм мислоговор и мислописмо, разкриващи кризисното в самата словесност.600

1. Теоретично встъпление
Поетиката на есето прави от есеистиката един вид философско присъствие,

като естетическото преосмисля философската изразност.601 Ето защо всъщност,
оказва се напълно обосновано не само Платон, Плотин, Монтен, Бруно, Паскал,
но също Шлегел, Киркегор, Ницше, Хайдегер, Дерида да се четат естетически.

Тук особено значима е духовната топология; при източния дял от Европа
(включващ също България) западните (привидно) „прави“ винаги се изкривяват.
Западният евклидов „континуум“ в мисловността напомня лентата на Мьобиус,
като изкривяването поражда  извращавания,  разделяния,  съединявания.602 Затова,
късното влияние на зимелианския поврат „при нас“ нито има, нито може да има
онези „революционни“ измерения, каквито сякаш придобива в Западна Европа.

Разклоненото коренословие при Хегел и неговият  невъзможен синтаксис
предхождат  редица  новаторства  в  поезията,  а  фигурата  „нещастно  съзнание“
говори за  силното стилово  въздействие  на  философското върху поетическото.
Есетата, форма на мислене в откъслеци, изтъкват на преден план откъслечното.
Също при Бенямин, чийто Angelus Novus на историята, извърнат към миналото,
вижда там не толкова събития, както правят хората,  а  единствено катастрофа,
която безспир трупа руини върху руини и след това му ги хвърля в нозете.603  

Тук цитатът бележи изтръгване от контекста, или разрушаване. Един цитат

599 Вж. Über Wesen, S. 23.Срв. За същността, стр. 116.
600 Чрез  мислоговор и  мислописмо се  избягва  вездесъщото  „дискурс“,  чиято  свръхупотреба
престъпва логическия закон за обратното отношение между обем и съдържание на понятието.
601 Вж. за това Густав Шпет. Явление и смисъл [1914] (Превод от руски Анета Иванова. София:
Критика и хуманизъм, 2003), с. 158-180. За  литературност на философията, вж. Mark Favis.
The Concept of Writing, with Continual Reference to ‘Kierkegaard’. – The European Legacy. Vol. 14
(2009); No. 5,  pp. 561-572. Срв. обаче  Thomas Rentsch.  Die Kultur der  quaestio. Zur literarischen
Formgeschichte der Philosophie im Mittelalter. – In: Literarische Formen der Philosophie (Hrsg. von
Gottfried Gabriel. Stuttgart: J. B. Metzler, 1990), S. 73-91. Срв. също Ansgar M. Hoff. Das Poetische
der  Philosophie.  Friedrich  Schlegel,  Friedrich  Nietzsche,  Martin  Heidegger,  Jacques  Derrida
(Dissertation. Rheinischen Universität zu Bonn, 2000); особено S. 118-133, S. 203-217, S. 297-333.
[Достъпно на URL: http://hss.ulb.uni-bonn.de/2000/0219/0219.pdf.]
602 Също така и обратно: както при „западни“ подходи към „източни“ влияния като формализма.
Вж. Frédérique Matonti. Ľanneau de Mœbius: La réception en France des formalistes russes. – ARSS.
No. 176-177 (2009), pp. 52-67. Или Alexander Dmitriev. Le contexte européen (français et allemand)
du formalisme russe. – Cahiers du monde russe. [CMR] Vol. 43; Nos. 2-3 (Août – Septembre 2009),
pp. 423-440. Срв. изложението:  David Romand et Sergueï Tchougounnikov. Le formalisme russe:
Une séduction cognitiviste.  –  CMR. Vol. 51, No. 4 (Octobre – Décémbre 2010), pp. 521-546.  Срв.
също един вид  трактат за метода – Catherine Depretto.  Le formalisme russe et  ses sources:
Quelques considérations de méthode. – Ibidem, pp. 565-579.
603 Вж. Walter Benjamin. Über den Begriff der Geschichte. – In: GS.  I, 2, S. 697. [Über den Begriff]
Срв. обаче  Idem. Относно понятието за история. (Превод от немски Светла Маринова.) – В:
Бенямин. Кайрос (София: ИК „Критика и хуманизъм“, 2014), стр. 422. [Относно понятието]
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уподобява дори самия Angelus Novus,  който се стреми към спиране на времето,
водещо до събуждане на мъртвите и до събиране на разбитото. 604 Нещо повече:
разрушителността  се  простира  и  върху  авторството.  Едно  саморазрушаване,
следователно, изразявано именно из патетиката на поражението, изглежда сякаш
единствен достоен отговор спрямо заобикалящото автора отвсякъде поражение,
чийто източник обаче необходимо се осмисля откъм приеманото като външно. 

При следвоенното размиване на границите откъслечно бележи поетичното;
което отличава и търсенето на свързващо откъслеците начало: замисъл за цялост,
станала руина. Изразът следвоенно в българската култура поначало има предвид
времето след Първата световна война; но есеизирането белязва със своя печат
мисловния живот във всяко „следвоение“. Поне така може да се съди по опита,
който милостиво предоставя отминалият (досущ  о.Б.п.,  казват някои) ХХ век.
Дори тогава следователно,  когато авторите не търсят съзнателно  поетичност,
новата откъслечност се оказва изотвътре проядена от поезията: отвъд границите
между жанрове, форми, стилове, есеистиката става тяхно необходимо друго. 

Срещу есеизирането стои аналитичната философия, отстояваща разликата
философично – литературно. Но първожрецът на аналитизма оставя творчество,
белязано от есеистичната откъслечност. Дори в „Логико-философски трактат“,
чиято „математична“ строгост не скрива поесийното: едни математични доводи
няма как да завършат с призив към мълчание, докато за поезията това е обичай.
При „Философски изследвания“,  откъслековост и  незавършимост съставляват
същината на работата.  Ако аналитични философи се сблъскат с такъв подход
спрямо техните „първожреци“, те дават  много учтив, но много твърд  отговор
(very  polite  but  very  firm,  както  казва  бляскавият  представител  на  общността
„аналитични второжреци“ Джон Сърл): подобаващ, обаче до скука предвидим. 

Ето  и  една  негова  обща  формулировка,  чието  идеално-типично естество
прави нужно тя да се „закавичи“: сякаш такъв вид отговор някога някои някъде
вече са давали. (Въпреки че неговата формулировка, която сега ще се предложи,
никога никои никъде още не са обявили, нейните съставки лесно се разпознават
при мнозина застъпници на аналитичната философия.) Ето и самата формула.
„Такива творби следва да бъдат четени не заради вторичното или страничното
[кои,  кога,  къде,  как определят обаче  вторично като различ(е)но от  първично,
странично като различ(е)но от същностно?]; целта: правилно да се разбере това,
какво искат да кажат авторите; когато иманото предвид е правилно разбрано,
може вече да се пита (ако такава необходимост изобщо има),  как мислите им
образуват единна текстова цялост.“ При такова четене обаче погледът отстрани
не измества ли изначалната възможност за  гледане направо, ставайки чрез това
определен „навик да се гледа“, негласно определящ мисловното възприемане?

Ако есеистиката е близка до изкуство, литературознание и изкуствознание

604 Вж. Benjamin. Über den Begriff, S. 697. Но срв. Бенямин. Върху понятието, стр. 527.  
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се приемат за науки. Дотам (общо)известен е случаят с о.Б.п. „структурализъм“,
че разискването му би издавало лош вкус: макар и кралица Виктория да казвала,
че  всички  имали  право  на  такъв.  (Освен  ако  не  подчертава  есеистичността,
белязваща писаното от негови представители: въпреки усилията да се създаде
обратното впечатление.  Образци? Барт,  Лакан,  Фуко,  Лотман,  Ярхо,  Успенски.
(Добри примери от Балканите? Автори като Люсиен Голдман и Цветан Тодоров.)
Еко имаше извинение за есеистичност или откъслечност – беше също писател.

Сега в изследването ще се предприеме едно идеално-типично изобразяване
на поетизирането при хуманитаристиката: понеже в нея идеалност и типичност
имат явни успоредици. Тук авторът няма изобщо да взема страна при спорове,
израждащи се (предвид наличните при нас условия) до банални битови разпри.
Като изоставя наложения (далеч не без участието на аналитичната философия,
вж.  supra)  квазисъдебен  образец,  съобразно който познаването било  следвало
отношенията  обвинение – застъпничество – помирение, настоящото изследване
схематизира вземането на становище за есеистиката откъм „ничия гледна точка“.
Става  дума  за  нещо  като  поредица  от  теоретични  моментални  фотографии,
представящи незавършими епизоди във Вьолфлиновата „безименова“ история.

Първо: есеизираната и естетизирана философия сякаш има понастоящем
злата участ да проявява естетическото измерение предвид хуманитаристиката;
защото естетството препраща към читатели, омагьосани от полета на фантазията.
Второ: предлаганото построение засяга една litteraria, оставаща „извън скоби“,
бидейки основа за чисти форми и безлики образци.605 Трето: поетическото играе
„помощна“ роля: незавършеност и многозначност въплъщават светоразбирането
на есеистите. Или литературоведите стават  и литератори, а литературознанието
уподобява изящната  словесност?  Тъй като есеистите наследяват романтиците;
разликата е само това, че работят при вече променена, pace Кун, „парадигма“.

Кое е съдържанието на тази „парадигма“? За начало, йеремиада от 20-те,
въвеждаща в умонастроението на онова време  при нас. Старите идеали рухват,
нови не възникват. Старите божества цинично се отричат, други не ги заменят.
Всеки ден признава нов бог,  който на другия ден се  отрича.  Днес властвуват
неверие и цинизъм. Основите на държавния и културния живот са разклатени.
Нито има неотречена ценност, нито има нищожество, непридобило почит.606

Още  нещо:  такива  „йеремиадни“  умонастроения  при  нас  (дали  само?),

605 За отношенията „философично – литературно“ при нас като историко-мисловен проблем, вж.
Нина  Димитрова.  Екзистенциални  измерения  на  „Новото  време“.  Българската  философска
есеистика и публицистика в междувоенния период (София: Проектория, 2014), особено с. 20-39.
[Димитрова.  Екзистенциални измерения]  За Спиридон Казанджиев, Атанас Илиев, Янко Янев,
важи, че есеизмът изявява момента литературност в тогавашното българско философствуване,
неуспоредявана от философичност в тогавашната ни литература. За становища по тези въпроси
при Дим. Михалчев и Дим. Иванчев, вж. Димитрова. Екзистенциални измерения, с. 21-22.
606 Вж.:  Боян Пенев.  Увод в българската литература след Освобождението.  [1926]  – В: Idem.
Статии, студии, есета (Второ издание. София: Български писател, 1985); с. 159-220, стр. 162. 
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особено предвид развитията във времената от 20-те и 30-те години на ХХ век,
намират изказ в есеистиката. Бидейки една синтезна форма, есето е „амалгама“,
която органично включва в себе си научния трактат, религиозното проповядване,
философското рефлектиране, а също и непосредната всекидневна достоверност,
без напълно да се забравя същевременно художественото образотворство.607

2. Експериментът като реконструкция
Авторът не възнамерява да разисква тук участта на есеистиката като жанр,

особено за кризисните „междувоенни“ години в нашата страна; толкова повече,
че вече препрати към едно относително неотдавна излязло почти изчерпващо
изложение по въпроса.608 Ето защо,  доколкото есето е  експериментален жанр,
самата есеистика ще се представя тук от едного, чието творчество олицетворява
времето „междувоение“ при българската култура, а също вътрешното единение
между феномените  ауратично и  театрично,  които  това  изследване  разисква.
Има се предвид фигура като инженера, архитекта, писателя Чавдар Мутафов.

Уговорки.  Първо:  няма  да  има  „портрет  на  фона  на  епохата“.609 Второ:
неговата есеистика няма да бъде осмисляна откъм вижданията му за изкуството,
нито откъм неговото артистично присъствие.610 Трето: при нея не ще се търси
„красноречиво свидетелство“ за кризата на родната ни междувоенна духовност
откъм  литературните  ѝ  изяви.611 Четвърто:  неговата  есеистика  няма  да  бъде
отпращана към българския модернизъм,  нито в  нея ще бъде раз(при)познаван
някакъв особен начин, по който „европейският авангардизъм“ има възможността
във времената на междувоението да придобива „български измерения“.612

Какво тогава може да каже изложението?  Първо: да очертае при Мутафов

607 Вж. относно тогавашната наша литература: Мария Танева. Ерос и етнос у Найден Шейтанов
(из митовете на народопсихологическата есеистика). – Любословие. № 11 (2011); с. 109-115. 
608 Вж. Димитрова. Екзистенциални измерения, с. 40-57. Анани Стойнев. Спиридон Казанджиев
за Пенчо Славейков (София: ИК „Св. Иван Рилски“, 2017), особено с. 3-18 и с. 91-103.  
609 За начало вж. Катя Кузманова-Зографова. Чавдар Мутафов – Възкресението на Дилетанта.
София: ИК „Ваньо Недков“, 2001.  [Кузманова-Зографова.  Мутафов] Вж. и отзива за книгата:
Николай Аретов. Достойно присъствие. – Литературен форум. 2001; № 26. (Достъпно на URL:
http://aretov.queenmab.eu/archives/review/96-chavdar-mutafov.html.) Има и панорамно изложение
(резултатите като цяло не отговарят на претенциите),  каквото е изданието:  Надежда Цочева.
Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни. София: Изток-Запад, 2008.
610 Вж. изложението: Александра Антонова. Чавдар Мутафов: В търсене на художествения лик
(София: Карина-Мариана Тодорова, 2011); с. 41-82, както и с. 119-150. [Антонова. Мутафов]
611 За модернизма и Мутафов вж. изложение върху отделен случай: Катя Кузманова-Зографова.
Гео Милев и Чавдар Мутафов – едно „експресионистично“ приятелство. – Везни. X (2000), № 7.
(Достъпно на URL: http://geomilev.com/NP-9K.Kuzmova.html.) Във в-к „Култура“ е резюмирана
дейността на семинар „Ъгъл“ през 2003-2004, по повод 50 години от кончината на Мутафов. Вж.
Покерът на авангарда. На URL: http://www.kultura.bg/media/my_html/2347/x-mutaf.htm.
612 Вж.  Ъгъл.  II: Чавдар Мутафов.  – На URL:  http://hs.vidinsky.com/dve.  За подробности вж.:
Васил Видински. Денди срещу Дилетант (върху „Марионетки“ от Чавдар Мутафов). – Ibidem;
Дарин Тенев. Красотата срещу истината (върху „Марионетки“ от Чавдар Мутафов). –  Ibidem.
Елена Анчева. Литературните експерименти на Чавдар Мутафов в светлината на европейския
авангардизъм. – Сравнително литературознание. № 6 (София: БАН, 1985), с. 29-40.
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основното предвид на една философскожизнена и феноменологическа естетика,
чийто жанров изказ съставлява есеистиката, изразяваща същностните при двете
философски позиции идеи за незавършимост и откъслековост. Второ: да покаже,
че мисълта от епохата се изразява в неговата есеистика с това, че тя жанрово
олицетворява една основополагаща светогледна раздвоеност между измеренията
консервативност, от една страна, и съответно апокалиптичност – от друга. 

Още един значим момент: съобразно експерименталността на есеистиката,
отчитайки и монтажа като техника при тогавашната култура, тук биват поставяни
два мисловни експеримента. Първо: излага се „конспект за трактат по естетика“,
съдържащ само мисли и слова, изрично изказани от Мутафов в неговите есета,
посветени на изкуството.  (Затова и текстовете му не се „закавичват“.)  Второ:
представя се  (отново чрез монтаж) диагнозата на съвремието,  която разгръща
неговата есеистика. Двата експеримента имат за предпоставка методичния идеал
ничия гледна точка. Няма също външни намеси: освен редакторско отстраняване
на печатни/езикови грешки и привеждане към съвременни правопис/словоред,
отказ от явни стилови паразитизми, а също някои подчертано немногобройни,
обаче  все  пак,  независимо  от  това  обстоятелство,  наложително  необходими
уточняващи бележки, а също и (пестеливи до аскетизъм) изясняващи добавки.

Двата поставяни тук експеримента по даване думата на автора не толкова
чрез  позовавания,  цитати,  препращания  (както  се прави),  колкото  създавайки
квазитрактатни  съчинения  от  есеистични  откъслеци  и  рецензийни  фрагменти
(както  не  се прави),  застават  пред  нуждата  да  решават  трояка  задача.  Първо:
изявяване връзката между философскожизнени и феноменологически тематизми,
подчертана в междувоенната българска култура чрез едно мисловно присъствие
като Чавдармутафовата есеистика. Второ: показване, че мисловните присъствия
сами представляват също и форми на интелектуално експериментиране.  Трето:
представяне на есето като синтетичен или „синтезен“ жанр, съдържащ в зародиш
всички възможности за аналитични развития – дори и чрез трактатни форми. 

Преди „даване думата“ на есеиста, две разяснения.  Първо: тук се изнасят
„извън скоби“ изследванията около неговото творчество.613 Защото той е видян
като олицетворяващ възможния, но несъстоял се (тогава) при нас диалог между
философскожизнено и феноменологическо мислене.  Второ: не ще се обсъжда,
как тогавашната  българска  философия участвува  в  диалога  между двете  тези
мисловни движения (който датира отпреди Първата световна война), донякъде
определящ мисловната атмосфера в ред страни от Европа между войните.614

Мисълта на олицетворяващите немската либерална философия на живота

613 Библиография: Кузманова-Зографова. Мутафов, с. 432-434. Антонова. Мутафов, с. 244-250.
Българският  литературен  модернизъм (На  URL:  http://bgmodernism.com/Nauchni-statii);
Надежда Стоянова. Мода и време. – На URL: http://bgmodernism.com/Nauchni-statii/n_stoyanova).
614 За свидетелство, Georg Misch. Lebensphilosophie und Phänomenologie: Eine Auseinandersetzung
der Diltheyschen Richtung mit Heidegger und Husserl. Bonn: F. Cohen, 1930.
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(Дилтай, Зимел, Циглер) сякаш няма значимо присъствие сред нашата култура:
нито във времето преди Първата световна война, нито също в междувоението.
Което изглежда дори направо озадачаващо – особено отчитайки средищността
при нас тогава на основни жизнефилософски тематизми, каквито представляват
отношенията  живот – форма и/или криза – съдба. (Още повече предвид опита
проблемът светоглед да бъде тогава преосмислен откъм феноменологията.615)

За известен интерес към жизнефилософската проблематика говори все пак
немалката популярност, която извоюва при нас тогава мисълта на Анри Бергсон:
предимно чрез онези, които са имали възможността да слушат негови лекции.
Много ярък пример за естетиката, която са застъпвали българските бергсонисти
през 20-те и през 30-те години, представлява творчеството на Атанас Илиев.

Той поставя въпроса: какво е изкуство? „Изкуството показва пътя на човека
към  самия  себе  си,  става  самооткровение  на  абсолютното.“616 Като  разкрива
значи на хората преживявания, оставащи незабелязани сред всекидневния живот,
то чертае пътища към тяхната индивидуалност.617 Бергсон изтъква, че съзнанието
е отделено от хората с един воал, дебел за останалите, но прозирен за творците.
Пред изкуството стои задачата да свърже пряко хората с онова, което стои „зад“
този воал,  обхващайки душевното състояние. Като творение на ирационалното,
изкуството влияе върху него. Изкуството е „самоизмама“, и въздействието върху
сътворяващите успоредява онова върху възприемащите. Бидейки вид познаване,
изкуството предпоставя а-рационалното – вместилище на значими образци.618

Тук се подхожда из онази „история на мисълта“, която задава есеистиката.
Социални движения,  светогледи,  културен контекст не ще се разискват.619 При
нас мисълта, осмисляща съвремието, тръгва от йеремиадно „крахът е всеобщ“,
минава през есхатологично „свършекът [на мъките ни] наближава“, за да направи
псевдо-апокалиптичния извод, че „кризата е система“. Но – към експериментите!

615 Вж. относно този кръг от въпроси изричното изложение при Erik S. Nelson. The World Picture
and Its Conflict in Dilthey and Heidegger. – Humana.Mente. Issue 18 (September 2011), pp. 19-38.  
616 Атанас Илиев. Изкуството. – Стрелец. 1927. Брой 3, 21 април. [Илиев. Изкуството]
617 Вж. Илиев. Изкуството.
618 Вж. Атанас Илиев. Естетика и грозота: Отвратителното и ужасното в изкуството и живота.
София: Акация, 1928. Срв. неговия предговор към книга от френския мислител: Анри Бергсон.
Въведение в метафизиката. Превод от френски Емануил Попдимитров. София: Акация, 1928.  
619 Бележка за следвания от съпругата на нашия герой Фани Попова-Мутафова полуфашизъм.
Вж. Фани  Попова-Мутафова. Пиемонт на Балкана. –  Философски преглед.  Година IV (1932);
Брой 5,  с.  430-438.  Idem.  Към философията на българската история.  –  Философски преглед.
Година  IX  (1937);  Брой 4,  с.  310-319.  Idem.  Изкуство и война.  –  Нова вечер.  Брой 801 (17
декември 1942). А също Idem. Обединена България без еврейството. – Родопски възход. Брой 47
(21 април 1943), с. 2-3. За нейната съдба след преврата от 9 септември 1944 г., вж. Ани Златева.
Във  въртележката  на  политическите  страсти  и  премълчаното  за  Чудотворката.  –  В:
Интелектуалците и/в политиката. [Научна конференция: НБУ, 2011 година.] – Достъпно на URL:
http://ebox.nbu.bg/profesorgenov/view_lesson.php?id=18. По въпроса, дали Чавдар Мутафов също
споделя идеите на фашизма, вж. при Кузманова-Зографова. Чавдар Мутафов, с. 181-191.  
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Експеримент 1:

Метафизика на изкуството

(Конспект за трактат по естетика)

Философско встъпление620

Художниците търсят непосредната действителност и своите преживявания
за тази действителност.  [Тя е] комплекс от отношения, закономерности, форми,
чието съществуване не зависи от нашето познание, но чиято същност се състои
именно в нейното действие върху нас. Тая действителност, завършена като свят,
влиза в отношения с нашето  аз чрез сетивата, и с това добива значение за нас.
Субектът съди за нея по това, което преживява в своите възприятия и представи,
без нито да може, нито да иска да знае, дали те отговарят на действителността.
Тия  представи  образуват  комплекс  взаимоотношения,  закономерности,  форми,
създавайки в душата един свят, независим отсега нататък от обективния.621

Върху  тия  два  свята,  обвързани  чрез  непостижим  афинитет,  се  колебае
изкуството от всички времена. Този афинитет се налага чрез предпоставката, че
едно изменение на известни отношения във външния свят предизвиква в нашето
съзнание изменения на представите, съответно – на техните отношения. Душата
се  явява  отзвук  на  всемира,  събитията  в  последния  предизвикват  в  първата
движение.  [То] не  съдържа  елементите  на  външното  събитие,  [обаче] ние
отъждествяваме  причина със  следствие и  постигаме  една  верига  от  илюзии
между нашето аз и външния свят. Тази верига може да се тълкува двояко: когато
аз проектира във външния свят своите представи, одушевявайки със собственото
си движение неодушевеното битие; и когато душата, пробудена от външния свят,
се  слива  с  него,  ставайки  негова  неотлъчна  част,  освободена  от  своето
съдържание, или съдържание на обективната действителност.622

Ето  как,  изкуството  съществува  между  вечния  афинитет  на  две  бития:
външния свят или обективната действителност, вземана за реална, и чистия дух,
[който е] творческото начало в душата и нейната въображаема действителност.
Всяко битие обаче можем да разглеждаме като същност и израз на тая същност,
т.е. като елемент и като характеристика, или по-просто казано: като съдържание
и [като] форма.623

Основна  същност  на  битието  е  съдържанието  – нещото,  освободено  от
620 Извори: Чавдар Мутафов. Пейзажът и нашите художници. – Златорог. Година I (1920); кн. 2,
с. 153-166. – В: Чавдар Мутафов. Избрано (София: ГАЛ-ИКО, 1993), с. 299-313.  [Пейзажът]
Мутафов. Милиоти. [1921] – В: Кузманова-Зографова. Чавдар Мутафов; с. 411-413. [Милиоти]
(Всички заглавия са дадени от автора на настоящото изследване. – А. Л.)
621 Вж. Пейзажът, с. 299-300. 
622 Вж. Пейзажът, стр. 300.
623 Вж. Пейзажът, с. 300-301.
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своите  признаци  и  качества,  запазвайки  първичност  на  съществуващо,
независимо от онези начини, чрез които тепърва това съществуване се проявява.
Формата, напротив, е изражението (или даже самото определение?) във времето
и  пространството  на  съществуващото.  Без  форма  съдържание  е  немислимо,
въпреки че, като дадено, съдържанието не е обусловено от формата.  [Тъй като]
формата  би  могла  да  се  откъсне  от  съдържанието,  би  могла  да  получи
изключително съществуване и следователно, отричайки всичката действителност
на последното, би могла да се обръща в символ.624

Сложният  комплекс  от  субективни  форми  се  среща  с  формите  на
обективния  свят  и,  превъзмогнал  съдържанието  на  тоя  свят,  трябва  да
превъзмогне неговите форми, като замести тяхната безлична закономерност със
субективни естетически ценности. Логиката на света се замества с логиката на
творящата  душа;  външната  формалност  става  естетизъм.  [Но  така  обаче,]
естетизмът става крайното тържество на субекта: дейността на духа се възвръща
в себе си самата и [чрез това] познава естетически своето битие.625

Вместо да  знае, тя иска да  познава,  и  вместо да се занимава със себе си,
очаква Чудото; тя започва да съзерцава – за да превъзмогне своето съдържание,
постигайки се в битието на всемира. Творецът става наивен, иска да се приближи
до елементарното – отказва се от финеса на стила и съзерцава: почти без израз,
отдаден  само  на  тайната  на  постижението.  Почти  изгубила  своето  значение,
душата  му  придобива  ново  съдържание:  превръщане  на  субекта  в  обект.
Крайната цел  [в такова движение] е  постигане на Непостижимото.  [Така вече,]
вътрешната хармония и единството на субекта образуват самия стил.626

Откъснати от съдържанието, формите се откъсватсъщо и от своята основа в
аз-а, т.е. стила, биват първо отричани. [Една] хармония от естетически ценности
се  разпада  до  дисхармония,  понеже  обединяващата  власт  на  личното  [бива]
пренесена навън. Обаче съдържанието трябва да бъде изразено – първите форми
на израз са негативни [спрямо] нормите за красота, добити от стила.627 Отречени
от своето съдържание, изразните форми губят своята рационалност. За да добият
смисъл на съществуване, те стават ирационални, като се стремят да се слеят със
своето изгубено съдържание. Затова  [изразните субективни форми] придобиват
символни  обективни  свойства,  съединявайки  се  със  свръхсубективното  битие
чрез мистична зависимост.628 [Тук] кръговратът в изкуството вече е завършен.
Обективната действителност, като причина за творчеството, отново се възвръща
при себе си [самата]: следствие на творчеството.  

[Тук] загадката на живота се завръща към първоначалото на Промисъл.629

624 Вж. Пейзажът, стр. 301.
625 Вж. Пейзажът, с. 302-303.
626 Вж. Пейзажът, с. 303-304.
627 Вж. Пейзажът, стр. 304. 
628 Вж. Пейзажът, стр. 305.
629 Вж. Пейзажът, стр. 305.
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Без време  [и] пространство,  образното битие  се  люшка върху контура между
откровения,  безкрайни като  Нищото.  Самият  колорит престава  [вече] да  бъде
цветно  съчетание:  само  цветни  линии,  глухи  и  изтръпнали,  откъснати  от
материята,  която  изобразяват.  Колорит е  [едно] субективно  възприятие:
обективноняма  цветове,  само  цветови  символи,  които  постигаме  безлично.
Откъснати от лично преживяване, [те] се свързват в повелята на стила, застиват в
ледените хармонии на Космическото.630

А. Образ и израз
Ако потърсим родината на изкуството: земя,  отдето почват всяко начало,

всяка форма, всяко желание, раят и тайната на живота, гдето красотата се явява
преди своето въплътяване – ще мислим за нежна страна, безкрайна като погледа,
чиста като светлината. Това е страната на копнежа: свят без време, пейзаж от
миражи. Там нещата [са само] желания: без име и форма, безтегловни, непознати
и  скрити:  всичко  е  сякаш  една  форма,  завършваща  в  кръг  от  преображения
вечната си същност; през нея нещата стават битие. Тогава няма граница между
измама и реалност.631

Под разкъсаните води на съзнанието почиват загубените знаци на някакъв
живот,  невидим  и  вечен,  а  името  му  никой  не  знае.  Този  свят  е  илюзорен,
забравен  и  загинал.  Един  свят,  който  започва  сякаш след  живота  –  или  след
смъртта:  отречен  на  два  пъти,  за  да  бъде  някакво  битие:  понякога  това  са
видения, прозрени само с един поглед, след който не се спомня нищо; понякога
това са  знаци на нещата,  които се сливат,  преди да се  изгубят;  накраятакива,
които оживяват сякаш в агония. Това са форми, готови да изчезнат всеки миг –
една действителност, която едва има сила да бъде: черти, които се рушат, тонове,
които заглъхват, цветове, които гаснат.632

Тъй от реалността остава твърде малко: дъх, който се губи в сякаш реално
Отвъд,  където отива  в  края  си  всяко изкуство:  светът  на  художника  [битува]
отвъд  видимото.  Това  е  светът  на  тайната,  предопределен  свят:  светът  на
единството, което изравнява всяко различие и всеки живот; към него се стреми
всичко, което придобива форма, там отново оживяват форми, видимости, неща:
наистина  обаче,  вече като  [станали] други. Там цветовете  страшно избеляват;
сякаш те в сън се съединяват – почти разтворени един в друг. Но това остават
единствено полутонове,  [като един] прозрачен здрач ги покрива накрая – сякаш
за да ги скрие в себе си.633 

За подобни цветове трябва такова око, което не само вижда, но и прозира;
око, което сякаш сътворява от цвета една реалност, за да я заключи в съцветия,

630 Вж. Пейзажът, стр. 308.
631 Вж. Милиоти, с. 411-412.
632 Вж. Милиоти, стр. 412.
633 Вж. Милиоти, стр. 412.
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прави всеки копнеж и всяка мисъл цветен белег, като че ли цветното вещество
става  символ,  през  който  тепърва  зачева  виждането.  Така  цветовете  стават
еквивалент  на  самата  форма,  защото  са  нейна  еманация –  сякаш художникът
вижда материята през цвета: както посветеният вижда аурата на всяко същество;
тогава малко значение остава за външната видимост; нещата се откриват в своята
вътрешна зримост, стремейки се през ... цвета към своето първоначало.634

Тук цветовете представляват звук от Времето: вечни, безименни, минали;
смесени с усмивки, [те са] звукове на старинен инструмент, извехналия парфюм
на миналото – и смъртно болни. Тук животът, прояснен в светлината на погледа,
видял Другото, угасва. Като копнеж,  нещата се извръщат през  Fata  Morgana-та
на цвета в първичен предопределен свят: без име и възраст, дето всичко се слива
със своя първообраз.635 Затова и изкуството става борба на душата със света:
срещу реалните форми на нещата, то [винаги] противопоставя техните символи;
животът тук се стилизира. За модерната естетика, стиловата форма е първична.
Първо изкуството е познание за света из душата; животът [в него] кристализира
до стилова закономерност. Тази закономерност носи все пак свойствата на духа,
не [онези] на действителността: ето как формата се освобождава от нашия опит,
но се обезличава и става такава безразличност, дето лъжа и истина се обединяват
в игра.636 Тази логика пречупва събитията през образите: от света остава само
тайната на неговото начало. През тях безразличната реалност добива привидност
на  израз.  [Зад] образите  [стои,  всъщност,  една] абстрактна  възможност;
придобили призрачна, безсмислена жизненост, [те] стават образи на душата.637

B. Естетическо ориентиране (Възможности пред познаването)638

Можем да приемем, че изкуство и живот съществуват независимо от нас;
тяхното съществуване е  необходимост,  която  [ни]  налага  своя закономерност,
обаче на която сме чужди. Тая закономерност не би имала ...  значение за нас,
докато не влезем в отношение с нея. Такова отношение е това на  познаването:
чрез него  аз-ът поставя граници на всичко.  Но тъй като познанието е присъщо
само на  аз-а, всяко познание координира само лични елементи и ги проектира
върху непознатото. Затова, първичната закономерност на света трябва да бъде
позната [според] законите на нашето мислене.639

Всяко познание  предпоставя априорност,  която стои в  основата  на всяка
обективна зависимост.  [Тази]  безлика предпоставка е единствената възможност
да открием сигурна закономерност – да отстраним всяко произволно тълкуване.
634 Вж. Милиоти, с. 412-413.
635 Вж. Милиоти, стр. 413.
636 За извор служи есето-отзив „Кабинетът на д-р Калигари“.  [Датира от от  1920 година.] – В:
Кузманова-Зографова. Чавдар Мутафов; с. 426-429, стр. 428. [Кабинетът]
637 Вж. Кабинетът, на стр. 429.
638 Източник  на  B е  съчинението: Чавдар  Мутафов.  Проблеми  в  изобразителното  изкуство.
[Датира от 1921 година.] – В: Кузманова-Зографова. Чавдар Мутафов; с. 372-406. [Проблеми]
639 Вж. Проблеми, стр. 372. 
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Имаме една зримост,  която – непозната  емпирично –  има значението на своя
собствена закономерност, въз основа само на едно априорно предположение.640

[Но] можем да влезем в отношения с даденото също така и апостериори,
чрез опита: тогава обаче ние вече ще координираме познаваемото според данни,
получени въз основа на една изобразителна или конструктивна необходимост;
измеряемото става изображение, като основата на познанието лежи в границите
на самия субект, който познава. Това ще рече: познанието започва в значението
на своя [собствена] закономерност, постигната чрез опита.641

Тази двойнствена необходимост при познанието из чист разум бихме могли
веднага да пренесем върху познанието из чист дух, което се приема като основа
на естетическото преживяване. Тогава вече проблемът ще се свежда до следните
две възможности:

– закономерност, изключваща опита и личното, и влизаща в отношения
с аз-а през безусловността на своята измеряемост: стил;

– закономерност  на  жизненото,  свързана  с  безликото  (космична
жизненост) през условността на своята изобразителност: символ.642

Тия основни принципи в изкуството могат да се определят по-кратко тъй:
стил = отношение на космичното към личното;
символ = отношение на личното към космичното. 

Стил  е  априорно  начало  извън  личното  творчество:  присъщ  за  всяко
изкуство, той носи безусловната априорност на абсолюта извън личния израз.643

[Но] даден  така,  стил  обаче  [представлява] отвлечено  понятие.  Само  в
изкуството той добива зримост:  орнамент и декоративност.  Двете са  израз  на
стила в отношенията му към твореца. Личното трябва да се вземе [следователно]
в кръга на индивидуалното; при [такова] вторично отношение между аз и не-аз
имаме следн[ите] възможност[и]:

– формален стил, чужд на личното творчество, с признаци на абсолютност,
които тук се превръщат в самостойност в кръга на измеряемото: орнамент;

–  условен стил, свободното лично творчество с признаци на абсолютност,
които се превръщат в самостойност в кръга на изобразяемото: декоративност.

Орнаментът се определя като реализиран стил, в който изобразените мотиви
[имат] стойност на измерителни отношения: независимо от личното творчество.
Обратно, декоративността придобива значение единствено при реализирано[то]

640 Вж. Проблеми, с. 372-373.
641 Вж. Проблеми, стр. 373.
642 Вж. Проблеми, с. 373-374. 
643 Японският стил съставлява – изтъква Мутафов – хармония на орнаментално и декоративно,
или с други думи казано, един вид кръг от индивидно до общностно. Вж. Проблеми, стр. 374.
Бихме могли дори да кажем: тази авторова мисъл красноречиво свидетелствува за един такъв
естетически идеал, който не е самозатворен, а битува същевременно и като политически такъв.
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творчество, за което образните мотиви са самостойни.644 Границата на орнамента
[съставлява следователно] отсъствието на свобода – традиция, догма, безликост.
Граница на декоративността е отсъствието на ограничения: вкус,  свръхличност.
Точката им на сливане се оказва стилизирането. [Ето как] стилът се „разрешава“
като равенство: орнамент = декоративност; затова стилът е статически.645

Стилът  е  закономерност  [на] формалните  зримости  в  тяхното  сплитане,
обаче без същевременно да прониква в познаваното. Това се дължи на един вид
абсолютна  категоричност на  стила,  който,  доколкото  е  свръхопитно  начало,
представя  [някаква значима]  закономерност сама за себе си, вторично влизайки
при това в [определени] отношения с индивидуалното.646

Приемайки стила като  обективно начало,  трябва да му противопоставим
едно субективно начало – закономерност, съотнасяща се с космичното:  символ.
По аналогия с определението за стил, имаме всъщност следната характеристика:
символът е апостериорно начало, обусловено от личното творчество и задаващо
крайната граница на последното. Понеже съчетава вътрешно начало с чист дух,
той [е] условна мярка на всяка естетическа ценност.647 

От  това  определение  произтича,  че  символът  не  е  начало,  а  резултат;
нямайки [следователно] нищо общо с естетическата ценност на съразмерността,
той открива ценност в проектирането на духовната незримост – за да я обедини,
като душа, в естетическата нагледност. Той [става] всъщност един вид отражение
на  душевната  видимост  (претълкуване),  явявайки  се  носител  на  видимости,
обаче без да търси израз. Символът придобива нагледност; неговото отношение
към личното творчество се открива в следната двойнственост:

–  формален символ, независим от обекта, с признаци на висша условност,
която стига до самостоятелност в кръга на изобразимото: знак;

– условен символ, носещ признаците на самия обект, но с висша условност,
чрез която те се превръщат в равенство в кръга на видимото: образ.

Личното участие на художника обаче,  и при двата случая,  бива полагано
като изходно начало: това са субективни тълкувания, чужди за непосветени. 648 

Затова, произволното приемане на една условност е характерният признак
на всяко символно изкуство – при предпоставката обаче тази условност да бъде
подчинена на законите на някакво обединяващо единство: инак символното би се
превърнало в безсмислица. Оттук се вижда [обаче], че нуждата от стилно начало

644 Вж. Проблеми, стр. 374. 
645 Вж.  Проблеми,  стр.  375.  Една  икона  обаче  излага двете  заедно:  докато ликът на  светеца
символизира божеското откъм човешкия образ, ореолът го символизира чрез висша условност,
която притежава (именно като такава) значението на догма. Вж. Проблеми, с. 375-376.
646 Изразът „категоричност“, който нерядко използува Мутафов, по никой начин не обозначава
еднозначност,  окончателност,  необратимост; става дума за обстоятелството, че той въвежда
термина-понятие „категориалност“, който през 20-те години на ХХ век сякаш все още изглежда
необичаен или твърде нов за тогавашната българска теоретична езиковост.
647 Вж. Проблеми, стр. 376. 
648 Вж. Проблеми, с. 376-378. 
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за символното изкуство е една необходимост, тъй като единствен стилът може да
ни пренесе в едно абсолютно начало. Обаче символът необходимо съществува
във всяко изкуство, защото е непосредствено отражение на личното творчество.
Символът е сведен до чистия си израз – като образ: индивидуално преживяване,
сведено  до  безусловна  съразмерност.  Тук  субективното  сякаш  се  възвисява,
обективира се, което го приближава до категориите на стила. Само с разликата,
че докато при стила имаме абсолютна съразмерност, при този вид обективиране
на символа има само свръхлична идеалност.649

Символът може да се определи така: тъй като изкуството изобразява нещо;
тъй като изображението е присъщо на всяко субективно възприятие, то символът
носи личното изтълкуване на реалността, започващо с фактическо наподобяване
и свършващо с  идеализиращ паралелизъм:  значи той е  динамически.  Но така
символът внася в изкуството един нов елемент – описателния,  [или] легендата;
заради  това,  символичното  изкуство  предполага  претълкуваемост  на  образа,
която винаги е двояка:

– или образът  е  утвърден  веднъж  завинаги,  догма  и  религиозна
задължителност:  тогава личното става многолично, съсловно;

– или образът се претълкува индивидуално, свободно: последен критерий
би бил първичният духовен афинитет в личността; личното става свръхлично.650

При това определение за стил и символ,  идеопластика и  физиопластика,
термини,  употребявани  в  историческите  изследвания  от  ново  време,  добиват
точно значение: идеопластично е стилово, а физиопластично – символно.651

Като определяме произхода на изкуството, [ще трябва да] вземем за начало
субекта – доколкото едва тогава става дума за творчество. При освобождаването
на определена закономерност, същевременно, функционалното става абсолютно,
докато  образното  получава  стил.  Тогава  [вече]  претълкуваемото  на  образното
напълно се загубва: стилът разрушава символа.652

При свеждане на двата стила и символа в изкуството, остава да приемем
една последна необходимост: дали то трябва да бъде равенство или неравенство
на  тия  елементи.  Въпросът  е  решаван  двояко;  изкуството  може  да  бъде
тъждество  на  стил  и  символ  в  пълна  хармония  и  равновесие:  аполониевото
изкуство в Ницшевия смисъл; но то може да бъде и неравенство, несъответствие,
649 Вж. Проблеми, стр. 378.
650 Вж. Проблеми, стр. 379.
651 Вж. Проблеми, стр. 378. Относно разделението на идеопластика и физиопластика Мутафов
има предвид (обаче не споменава източника – следвайки един „журналистко-детективски“ дух
от етоса на есето) изложенията на Макс Рихард Ферворн. Вж. Max R. Vervorn. Zur Psychologie
der primitiven Kunst. [Доклад от 1907 г. пред конгрес по праистория; излиза през 1908 година.]
Zweite  Auflage.  Jena:  Verlag von Gustav Fischer,  1917.  За детайли,  вж.  Idem.  Keltische Kunst.
Berlin: Verlag Der Sturm, 1919. Относно контекста на обръщането към първобитното изкуство,
както и на разделението между идеопластично и физиопластично, вж. изрично Moshe Barasch.
ModernTheories of Art. Vol. 2 (New York: New York University Press, 1998), особено pp. 210-242.  
652 Вж. Проблеми, стр. 379.
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катастрофа на двете начала: тогава е дионисиево.653 Така представено, то се явява
борба между крайните начала: стил и символ, статическо и динамическо.654

Също  като  в  природата,  при  вечния  стремеж  на  две  обратни  величини,
самото изравняване е крайна цел и край на самите елементи – при изкуството
има хетерономия на стила и символа, като в борбата взема първенство ту стилът,
ту символът; само за отделни епохи двете се сливат в неразривна завършеност,
[като] тъй  се  и  отрицават  като  художествени  елементи.  При  тяхното  сливане
изгаря един гений, който, принасяйки се в жертва, изкупва в безкрайна мистична
слава трагичното несъответствие  [между] двете начала: гордата непристъпност
на абсолюта и жадния порив на човешката душа към безкрая.655

С. Естетическо представяне (Възможности пред рефлексията)656

Стилът, извънсубективно, е категория с един-единствен израз: измеряемото.
Стилът е необходимост извън опита; можем да приемем неговите възможности,
без да можем да тълкуваме самостоятелните отношения на неговите елементи.
Изключили всеки личен опит, можем да преживеем тази външна закономерност
интуитивно, чрез извънличен афинитет: така можем да говорим за „свой“ стил
или за вътрешна категоричност. (Пример е минералът, кристализиращ в система.
Законите на кристализирането са извън нас: известни измерителни съотношения.
Тия отношения добиват обаче лично значение тогава, когато ... отразяват в нас
една вътрешна хармония: тогава кристалът става основа на преживяване, което
не зависи от нашето съзнание. Кристалът ... проектира в нашата душа свойства и,
подчинявайки  я  на  своята  [собствена]  категоричност,  придава  ѝ  [така  нейна]
самостоятелна категоричност.657) Само по такъв начин аз-ът [ще] може да доведе
своите преживявания до завършеност, без да разруши тяхната ценност.658

Стилът налага в субекта елементи на измеряемост в самостойни отношения:
композиционните елементи. За тях субектът със своите образи и изрази  [става]
вторичен признак – функция. Така действителното добива ... стилова зависимост,
преставайки да бъде емпирично познаваемо като независима органика. 

Ако приемем стила за постулат на творчество, той е абсолютно отношение
между  изобразителните  средства.  Тогава  те  получават  свойства,  различни  от
тяхното емпирично определение – онези на категоричност.659 Думата стил остава
празна за доволните от нещата. За нея почти няма място в живота, в изкуството
тя  се  осмива.  Може  би  доволните  със  същото  основание  биха  отрекли  също

653 Вж. Проблеми, стр. 379.
654 Вж. Проблеми, с. 379-380. 
655 Вж. Проблеми, с. 379-380. 
656 Като извори на C служат:  Проблеми в изобразителното изкуство,  с.  380-384 и с.  393-406
[Проблеми  2]; също  така  Преображения  на  театъра  [Театър  и  опера.  1922;  кн.  6,  стр.  8;
съответно кн. 7, стр. 13.] – В: Мутафов. Избрано; с. 286-295. [Преображения]
657 Вж. Проблеми 2, стр. 380.   
658 Вж. Проблеми 2, стр. 380. 
659 Вж. Проблеми 2, стр. 381. 
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думата „бог“ в религията. Но чрез това те биха посочили същността на стила:
стилът е предпоставка на изкуството, както причината на религията е бог.660

Сякаш  преображенията  на  живота  се  осъществяват  през  висше  начало,
което [им придава] правилност, закономерност, причинност. Тук едничка мярка
за  висшата  условност  остава  една  категорична  безусловност,  възпираща  ...
изненадите  на  случайното,  постигайки  строга  завършеност.  Тогава  възниква
нужда  от  догма,  абсолютна  мярка,  безлично  отношение.  Стилът  става  тук
абсолютна необходимост.661 Чрез него нещата кристализират до архитектоника,
душата  се  смирява  в  хармонии;  времето  бива  оразмерено  значи  като  ритъм,
[докато]  пространството  застива  във  форма.  Стилът  се  стреми  да  възпре
динамичната непрекъснатост на жизненото чрез [една] статическа завършеност,
като постига ясната повторимост на живота във формула, уравнение, диаграма:
[ето защо значи] стилът [става онова, което] спира живота в изкуство.662

[Това] потвърждава правилото: обективните форми на живота (дума, жест)
изгубват своето субективно значение, добивайки своята същност като изражение
на  аз-а, разбирано еднакво от всички. Ето защо ценността на стила се изгубва:
стилът е условие всяко преживяване да носи безлик характер. [По такъв начин,]
той се обръща от вътрешна закономерност във външна условност: става мода.663

[Ако] създаването  на  хармония  в  субекта  е  възможно,  понеже  аз-ът
координира преживяванията си със съзнанието за тяхната ценност, то вън от него
тя губи смисъла на необходимост. Понякога се обявяваме против нашите чувства,
когато ги преживяват други – от страх да не би чрез признаването им вън от нас
те да приемат обективно значение.664 [Но] обективното значение на предметите
съвсем е лишено от интерес за нас. Това е така, защото изобретенията се дължат
на стремежа на  аз-а да намери в света някаква своя собствена закономерност.
Обаче  чрез  самото  си  обективизиране  тази  своя  собствена закономерност
всъщност изгубва своето истинско значение.665

Стилът въвежда ред в символната разпокъсаност: построява от значимото
зримо, зримото бързо съединява със съизмеримо в някаква неделима същност,
запазваща пропорционираността си на кристал, като вече не е живот, а уравнение
на живота. През нея, нещата добиват прекия смисъл на елементи от едно цяло,
действието се забавя до ритъм; събитието се развива из завършена хармония.
Тъй се заражда неограничена правилност от съчетания – декоративност.666

660 Вж. Проблеми 2, стр. 381. 
661 Вж. Преображения, стр. 290. 
662 Вж. Преображения, стр. 290. 
663 Вж.  за  „зимелиански“  подход  към  стил и  мода у  нашия автор:  Чавдар  Мутафов.  Мода.
[Литературни новини. 1929, брой 26.] – В: Мутафов.  Избрано; с. 274-278.  [Мода]  Срв. обаче
Надежда  Стоянова.  „В  Бодлеров  костюм“:  щрихи  към  някои  модни  тенденции  и  тяхното
значение през 20-те и 30-те години на ХХ век. – Литературата. Книжка 15 (2015), с. 103-120.
664 Вж. Мода, стр. 276. 
665 Вж. Мода, с. 276-277.
666 Вж. Преображения, с. 290-291. 
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[Но] декоративността в стила е антиномия на жеста в символа. Двете имат
краен белег, който изчерпва тяхното съдържание в знака  безусловност. Из нея
възниква противоречие, при което елементите на жизненото получават внезапни
превъплъщения, докато изкуството придобива вечната си същност на катастрофа.
Безусловността на жеста (...) се пречупва в безусловността на декоративността.
Самата декоративност укротява виковете, стилизира позите, спира движенията;
съчетава гласове, багри, светлини, а също прави действуващите лица свои роби,
които не играят собствения си живот: Героят става Марионетка. По такъв начин,
от безумния копнеж на личното към свръхземна действителност остава  [само]
свръхземното  безумие.667 Като  предел,  декоративността  замръзва  в  орнамент;
[тогава] животът става уравнение, ребус, фантастика: заключена в измеримости
художествена безусловност. Всичко е безпогрешност, дадена в закони на стила,
пречистена  в  хармонии  на  съчетанието:  комплекс  от  художествени  средства,
подобно на шлифован скъпоценен камък.668 Всичкото съдържание на изкуството
се свежда до форма, замръзваща в привидността на илюзията. [Ето как] животът
се  разбива  в  суета.  От  празната  форма  еманират  значимости  и  взаимности;
нещата надмогват безликостта в копнежи за проява: стават символи.669 Но накрая
остават само форми: призраци в ритъма на [един] дълъг тайнствен живот.670

Ала чрез стила жестът кристализира до завършеност и личното получава
властни измерения,  в които красотата получава нова мисъл. Човекът празнува
освобождението си от правилата (кои правила, на що правила?), откроявайки се
срещу Чуждото.671 Тъй стилът добива воля към завършек в ритъма. През него
стилът преодолява безразличието в перманентно равновесие: границата е мигът.
Но  за  стиловите  изкуства  абсолютно  единство  на  елементите  съставлява
закрепването на вечното в мига. Мигът добива абсолютност, става перманентен.
Ето защо, стилът застива в постоянна завършеност: включва във вечно единство
всичките си елементи, при които ритъмът е вече превъзмогнат, [или, съответно]
търси през пространството своята протяжност – като космичен ритъм.672

През тази протяжност стилът носи перманентност, чрез която той надмогва
със своята абсолютност самото пространствено – чиста измеримост във време;
пространството изгубва своите статически качества, а стилът получава значение
на абсолютно единство във времето. Стилът достига така своя последен предел;
зад него почва празнотата на Неизмеримото.673 Което проличава чрез цветовете.
Всеки  цвят  има  сила,  тон,  интензитет,  добивайки  чисто  обективни  свойства:
както в музиката един тон носи закономерността на [определен брой] трептения

667 Вж. Преображения, с. 291-292.
668 Вж. Преображения, стр. 292.
669 Вж. Преображения, с. 292-293. 
670 Вж. Преображения, стр. 294.
671 Вж. Преображения, стр. 294. 
672 Вж. Проблеми 2, с. 402-403. 
673 Вж. Проблеми 2, стр. 403. 
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за секунда. Този интензитет на цвета се проявява чрез стремеж към интензитета
на всеки друг цвят. Именно в този смисъл някои цветове се търсят, докато други
се отричат.674 При съчетанията на цветовете има [значи] строга закономерност,
извънсетивна необходимост,  абсолютно начало.  Ако приемем за  такова  стила,
тогава при стилното съчетание на цветовете ще има категорична необходимост
от съчетаване, в смисъла на органична заключеност.675

D. Цялост и разпад (Стилистиката на разложението)676

Едно  художествено  произведение  очарова  с  тайната  на  премълчаваното:
когато, откъснати от разпиляността на всекидневието, [ние] прозираме красотата.
През  съкращенията  на  проявата,  нещата  стават  достъпни,  прости,  еднакви.
Животът  става  в  тази  еднаквост  формула,  като  се  редуцира  до  стереотипия;
образът става знак,  безлик и остър като сигнал; смисълът се загубва в онова,
което съществува, и престава да пита: защото [съществуващото] е отговор.677

Каква власт откъсва различията, за да ги отъждестви с очевидното ... Нещо,
да ни слее в абсурдното? Силата на  простото, слабостта на  комплицираното,
което  не  познава  пътеките  на  непосредственото?  Остава  една-единствена
възможност: Баналното.678 Но очевидността изисква стил, през който се постига
проблемът на изкуството. Вместо беглостта на баналното, през стила се постига
значимостта на елементарното: обикновеното е изключително.679 Тук  простото
става  свръхестествено,  безликото  придобива  гротескна  форма  на  откровение:
стилът се явява в тази форма. Тук разминаването на реалността и баналността
завършва пътя от форма до тип. Ето как, следователно, нещата кристализират
през стила в безлично и свръхлично единство.680

Самото позитивно на стила очертава границите в една художествена творба:
негативно съдържание,  което в стила придобива художественост.  То се оставя
само на формата, става нейна схема. А тази схема трябва да бъде съдържание:
очевидност, непосредственост, еднаквост. Проявата на нещата е знак, под който
внезапно се открива винаги Същото, винаги излишно: самата Баналност.681

Може би в нас има тъга за красота, която не се профанира между гримасите
на мнозинството. Но ако [в] загрижеността на ежедневното изкуството разгръща
усмивката си на уличник – пищна, банална, пуста – в очите ни остава отпечатана
674 Вж. Проблеми 2, с. 403-404.
675 Вж. Проблеми 2, стр. 404.
676 За източници вж.: Плакатът [Златорог. Година II; № 3: март 1921.] – В: Избрано, с. 265-273.
[Плакатът]  Шрифт.  [Изток.  II;  №  51  (2  януари  1927),  с.  1-2.]  –  В:  Избрано,  с.  295-299.
[Шрифт] Внушения в изкуството. [Лъч. 23-24 януари 1929), с. 6-11.] – В: Избрано, с. 330-334.
[Внушения] Банално изкуство. [Изток. 41 (24 октомври 1926), стр. 1.] – В: Избрано, с. 337-339.
[Банално] Карикатурата. [Везни. II (1920); 2, с. 53-69.] – В: Избрано, с. 313-327. [Карикатурата]
677 Вж. Плакатът, с. 265-266. 
678 Вж. Плакатът, с. 266-267. 
679 Вж. Плакатът, стр. 268. 
680 Вж. Плакатът, стр. 269.
681 Вж. Плакатът, с. 272-273.
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неговата  нищожна  следа  и  напразно  се  мъчим  да  го  забравим.682 [Тъй  като]
модерният човек не гледа: той чете. Окото му трябва да прецени с един поглед,
търсейки шрифта. [Изразът „шрифт“ обвързва философскожизненото разделение
форма  –  живот  с феноменологическото  заскобяване на явлениевото.  – А. Л.]
Този шрифт трябва да е лаконичен, но отчетлив, да се прочита с един поглед.683

Шрифтът  от  улицата  е  орнамент  и  реклама,  разписание  и  архитектура,
съобщение и украса едновременно.684 Шрифтът на ежедневието: автоматичност.
Тук буквата  е  геометризирана,  икономична,  безпогрешна.685 [Всички]  надписи
показват четливост, хипнотизираща с изразност на формата.686 За да бъде четен,
шрифтът приема измамливите образи на сензация или парадокс.687 Дори създава
свой стил: тъй гъвкав, своенравен, могъщ, че порочност и удивление се сливат.
Понеже  [така] неговата  художественост  получава  трайност,  той  се  приб[и]ра,
пречистван от луксозност, върху корицата на модното списание.688

[Така] буквата придобива смисъла на писмото и следва душата на книгата,
преплита образността в стиловата форма с незримото на идеята. Тогава шрифтът
става гъвкав като мисълта, отделя се като изкуство.689 Той търси своите закони,
[дори] напуща  книгата.690 Става  откъснат  от  живота,  безименен,  абстрактен;
пречистена  в  безпогрешност,  неговата  форма се  оказва,  вместо знак за  окото,
отражение на една същност: неговата. Преминал през всекидневието, шрифтът
носи границата, в която отекват нация, раса, традиция, култура; става историчен.
[Оттук,] завръщайки се в кръга на живота, [той] остава свидетел на Времето.691

3. Допълващи уточнения
Няколко начални извода за първия експеримент.  Първо: основна стратегия

при Мутафов (задаваща също и усилията да се построи  трактат от есетата)
става опитът стари свойства да бъдат преосмисляни откъм новия си контекст.
Така обаче,  не-фикционното става подвъпросно: есето удостоверява реалността
откъм сътворяването на ново биващо.  Второ: замяната на логиката с риторика,
която набързо заличава възможността за всякаква „самокритика на разумността“
чрез пренасочване от логосното към стиловото, всъщност още не представлява
радикално нововъведение. Защото така са смятали още софистите. Обаче новите

682 Вж. Плакатът, стр. 273. 
683 Вж. Шрифт, стр. 296.
684 Вж. Шрифт, стр. 296. 
685 Вж. Шрифт, стр. 296. 
686 Вж. Шрифт, стр. 296.
687 Вж. Шрифт, с. 296-297. 
688 Вж.  Шрифт,  стр.  297.  Има се предвид светското списание,  преглеждано за  удоволствие.
Есенция на улицата, откъснато от лакомото око на тълпата, то винаги приема интимните форми
на близкото общуване. Шрифтът следователно става по такъв начин основна част от формата;
дотолкова обаче, рекламата сякаш отстъпва [пред] духовния интерес. Вж. Шрифт, с. 297-298.
689 Вж. Шрифт, стр. 298.
690 Вж. Шрифт, с. 298-299.
691 Вж. Шрифт, стр. 299.
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(има ли съмнения за близостта на Мутафов до тях?) знаят, накъде води пътят,
който са поели. Понеже есето призовава риториката, ако риториката е пригодена
към всекидневието, то освобождава софистичното; чрез такова освобождаване,
същевременно, философствуването при Мутафов се оказва естетизирано.  

При това, междувоенното умонастроение при нас  има като отправна точка
(жанрово и стилово) йеремиадата. Защото дълбокото неприемане на съвремието
белязва духовната атмосфера през 20-те и 30-те години не само в такива страни,
където Първата световна война довежда до разтърсващи национални катастрофи.
Обаче това неприемане на съвремието из основи заплашва неговото пребъдване;
търсейки еднозначен изход от кризата („решение просто за сложни въпроси“),
тогавашните консервативни  establishment-и обръщат очи както към цезаристкия
водачески култ, така също към една вечно модна идея – онази за диктатурата.   

Обаче тези въпроси (несъмнено особено интересни предвид на културата)
тук не се разискват. Първо: защото за родното мислене от междувоенната епоха
това сякаш вече е направено.692 Второ: защото изисква обръщане към въпроси
като „модернизъм и кризисност“, „радикален светоглед“, „фашизми и култура“:
един лукс, какъвто това експериментално изследване надали може да си позволи.
Авторът ще припомни йеремиадата. Старите идеали рухват, нови не възникват.
Старите божества са отричани, други не ги заменят в умовете на отрицателите.
Всеки ден признава нов бог, който на другия ден бива отричан. Царуват неверие
и цинизъм. Основите на държавния и културния живот са проядени. Няма никоя
неотречена ценност, няма и никое нищожество, несдобило се с почит.693

Да се разпространява отчаяние обаче не е благопристойно.  Поради това,
попадането на философска литература в раздела „художествени произведения“,
раз[при]познавайки с това философствуването като сродено с изящните изкуства,
наистина наподобява просто едно интелектуално (само-)оправдание. Това е така,
именно защото чрез сродяване с изкуствата понастоящем тоналността отчаяние
претърпява повече „препечатки“, както и, съответно, повече „преиздания“. 

Трето:  есето не  само заличава  разделението  истина  –  фикция,  но  също
премахва йерархиите, сред които тя битува. При това, йерархиите се разрушават
именно от техните установители. (Ето защо, всичко става литература: има пълно
размиване на границите, за които настояват, че били от самото начало размити,
обаче доскоро това се било скривало.) Така изразността  прави „самоочевидно“
единствено „изначално създадено“. Оттук, доколкото господствуват софистите,
истината  винаги  остава  подвъпросна  –  въпреки  че  есеистите  рязко  оспорват
онази  мисъл,  която  е  загрижена  Порядъкът  да  бъде  съхраняван.  Четвърто:
заличаването  на  разликата  реално –  фикция  овсеобщностява  неистинността.
Което обуславя и извода, че когато правилата, свързващи  изказно със  светово,

692 Има се предвид главно фигурата на Янко Янев. Вж. Димитрова. Екзистенциални измерения;
особено Глава 4, наречена „Водаческите настроения – емблема на епохата“, с. 58-69.  
693 Вж. по-горе, бел. 607.  
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стават относителни, актьорите, играейки роли, не са отговорни за своите деяния.
Колкото и някаква  мода в  духа да  отминава,  както съгласието със статуквото
(което иначе мнозина хулят), така също стремежите за някакъв вид приобщаване
към establishment-а все пребъдват – въпреки своята признавана „немодност“.  

Но все пак, не есеизмът като такъв  размива границите. Ясно го разкрива
популярната идея за множественост на истините. Между нея и делата на онези,
които не противопоставят истинно на лъжовно, има взаимовръзка. Тук есеизмът,
като усилие да се схванат в мисълта значими промени, е първа жанрова форма
предвид  на мисловното  им изразяване.  Заедно с  това,  есеистиката  изобразява
чувството за протичане като състояние на съзнанието. Есето следователно зачита
достъпното в хоризонта  нетъждество; неговите откъслечност и несистемност
издават онова нетъждество, което то изразява. Именно затова, може да се каже,
че есеистиката по необходимост въплъщава няколко мисловни начинания. 

Първо,  представяне  като  подвъпросно.  Из  мисълта  относно  изкуството
като ставане, есето е незавършена мисъл, докато есеистите са пътешественици,
които  следват  своя  опит  –  доколкото  не  владеят  езиците  на  чуждите  страни.
Оттук  произтичат  методическата  неметодичност,  а  също  така  и  еретичността
като  възможност  за  избор.  Мисълта  като  чернова  стига  в  есетата  до  форма:
есеистите приемат своите предмети за незавършими и изоставят еднозначността,
снемаща предметното преживяване. По тази причина, есето доразвива предмета,
определяйки се  из питането,  не из отговора.  Ето защо всъщност есеистиката,
последователно избягвайки всякакви присвояващи съждения относно истината,
представя онова, чиято действеност приобщава възприемащите. 

След  това  вече,  разбиращо тълкуване.  Ако  теоретиката  целѝ  истинното,
есеистиката  прави за  възприемащите  интелектуално достъпни новите  смисли.
Есето  затова  е  „един  интелектуален  жанр“,  защото  явява  по  действителното
единичното преживяване.694 По такъв начин същевременно, есеистите създават
из вече създадени чужди творби едно такова светоразбиране, което може да бъде
тематично обособено като представяне, имащо надиндивидна значимост.

Накрая, саморефлексия. Есето явява самоизпитание в движение на мисълта.
Това е живецът на философията: себеупражняване чрез движението на мисълта.
Защото есетата са експерименти със себе си самите; такова експериментиране
прави предметите на есеистите питания към тях самите, поставящи под въпрос
условията  за  своята  възможност.  Наред с  това,  есеистиката  не  се  утвърждава
отведнъж като жанр; защото есето изисква  само-рефлексия и  пред-оценъчност.
Първо есетата не са литературни: няма понятия литература и литературност,
липсват също писатели и литератори като имащи право на „частна истина“. 

Как звучи самото credo като автор на св. Йоан Дамаскин? „Нищо от себе си
няма да кажа.“ Писане (те) свързва с мисленото от Бога: Истината бива мислена

694 Вж. Über Wesen, S. 18-19 и S. 37-38. Срв. За същността, стр. 114 и стр. 125.
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като Идея, която  сама се пише, докато хората са посредници. Понеже истината
тогава се мисли като отнапред дадена, то за философите остават коментарите:
автори са Бог или Отците. Повечето средновековни философи са коментатори,
както  и  тълкуватели.  Пътят  към  само-рефлексия  пред  тях  затова  е  затворен,
защото те онаследяват един мисловен и житейски опит, който ги предхожда.695

След това вече класическият рационализъм, откривайки само-рефлексията,
издига тезата, че философи са мислещите, а не пишещите, създавайки чрез това
култ към трактата, който явява определен смисъл, отвъден спрямо изразяването.
При  тези  текстове,  писане и  четене не  притежават  самостойна  значимост:
философското произведение се представя във вид, който заличава всички следи
от предната работа на мисълта, отстранява събитийното от философствуването.
Дали обаче самото събитийно е изразимо?696 Ако да, тогава философствуването
предпоставя  отвъдна  спрямо  текста  Истина,  а  формата  прозрачно  представя
мисловното съдържание: този момент определя всякакви „канони“ за научност.

Което очертава дълбокото разноречие между научни и есеистични текстове.
Научните  текстове  присвояват  словото:  защото  то  изявява  едно  означавано,
полагано от препратка, без която няма истинност. Но философията също познава
метафорика и символика. При Платон се разказва за пещерата, като освен това,
светът се уподобява на сцена, хората – на кукли. При класическия рационализъм
също така присъствува символиката, красноречив пример за което съставляват
образите на знанието като светлина и на невежеството като тъмнина.

Но есето се различава също така и от публицистиката. При публицистите,
текстовете  се  оказват  сцени за  среща на  различни противоборствуващи сили:
религиозни, политически, философски. Именно по тази причина следователно,
публицистичните прояви остават полемични: оттук, те уподобяват ораторството,
чиито практики по убеждаване са натиск върху умовете на възприемащите.

За науката, философията, публицистиката смисълът е отвъд формоизраза,
докато при есеистиката той спада към изразяването. Това препраща към формата:
изразяващо е равностойно с изразявано;697 риториката убеждава възприемащите,

695 Вж. тук изрично: Светлана С. Неретина. Характер средневекового философствования. – В:
Неретина. Слово и текст в средневековой культуре (Москва: Гносис, 1994); с. 76-81. 
696 Вж. по въпроса Michel Foucault. Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines
(Paris: Gallimard, 1966), особено pp. 64-81. Срв. на български: Мишел Фуко. Думите и нещата.
Археология на хуманитарните науки (Превод от френски Веселин Цветков. Редактор на превода
Боряна Димитрова. София: Наука и изкуство, 1992), особено с. 96-117. Вж. Жак Дерида. Онова,
което ме интересува в събитието, е неговата своеобразност (28.01.2004. Превод от френски
Тодорка  Минева).  –  Вж.  за  текста  версията,  която  е  достъпна  в  електронен  вид  на  URL:
http://grosnipelikani.net/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&&id=16.  Срв. също обаче
като своеобразен „контрапункт“ спрямо тези идеи  малкото  съчинение: Валерий  А.  Подорога.
Философское произведение как событие. – Вопросы философии. 1993; № 3, с. 11-12.
 
697 Вж. като предговор към метафорологията – Hans Blumenberg. Licht als Metapher der Wahrheit:
Im Vorfeld des philosophischen Begriffsbildung. – Studium Generale. Jg. 10; Heft 10 (Oktober 1957),
S.  432-447.  Както е известно прочее, дори при самите прозрачни писания на Маркс се срещат
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колко истинни са истините, които някакви творби на ума сякаш съдържат.  
Което поражда различна изразност; добър пример е Ницшевата афористика.

Ницше мисли чрез афоризми, те изявяват мисълта му и повтарят нейните черти.
Волята  към афористика  става  същевременно обаче  и  воля  към  а-системност:
текстовете винаги срещат други прочити. Тук във философията вече се настанява
мисловната меланхолия,  която,  от своя страна,  придобива недвусмислен израз
преди всичко откъм възможността за нейното заличаване чрез литературата.698

Но така есето естетизира философското и интелектуализира литературното.
Формата  при  повечето  есета  през  ХХ век  бележи едно  ставане  на  смисъла:
негово извръщане към себе си, станало възможно като размишление (meditatio),
оказващо се литература. ХХ век предлага  ред  блестящи образци на есеистика;
дават си среща  две линии. Първата е философската и критическата рефлексия,
определено доста близка до научните жанрове. Втората, собствено литературна,
намира изява у автори, вземащи за отправна точка художествени произведения.
Сред източноевропейските култури миналото столетие бива белязано с цял един
мощен взрив на есеистика, като теоретично построение и риторична изразност
стават неделими.  Онези, които мислят в есето,  мислят  сред  езика  и  чрез езика.
Същностни са образното движение, плетеницата от препращания, парадоксът. 

Откъде  обаче  изниква  есеистката  „жажда  за  битие“,  ако  реално остава
подръчно и  приръчно? Тук същински предмет на  жаждата  и/или на  копнежа
като „модуси на бъдене“ се оказва онова, което, казано по маниера на Хайдегер,
все-вече-още го  няма.699 Което  все-вече-още  нямане  предстои,  същевременно,
тепърва още да се появява – чрез разгръщането на следващия експеримент. 

Експеримент 2:

Бремето на Времето
(Зарисовки по феноменология на културата)

Увод – Проблемът за баналното700

Има ли друга страна като нашата, гдето изкуство и живот тъй ревностно
отбягват  [ставащото] всеки  ден?  Този  страх  пред  обикновеното  представлява

духове, призраци, вампири, демони. Вж. изложението при Jacques Derrida. Les spectres de Marx:
Ľétat  de  la  dette,  le  travail  du deuil  et  la  nouvelle  Internationale  (Paris:  Editions  Galilée,  1987);
особено Ch. 1: Injonctions de Marx, pp. 21-85, и Ch. 5: Apparition de ľinapparent, pp. 201-279. 
698 Вж. Нина Димитрова. Български философски канон? –  Nota Bene.  № 14 (2010). – На  URL:
http://notabene-bg.org/read.php?id=149. Но срв. Камелия Жабилова. Картография на българското
философско  наследство:  как  българската  философска  общност  „чете“  историята  си.  –  ФА.
Година XIX; Брой 6 (ноември – декември 2010), с. 49-56.
699 Вж. изрично относно тези модуси: Sein und Zeit; §§ 31-33 (S. 142-160) и §§ 37-38 (S. 173-180).
Срв. същевременно обаче предаване на български: Битие и време; с. 116-129 и с. 138-143.
700 За  източници:  Банално;  Анти-мандрил. [Архив,  1927  година.] –  В:  Кузманова-Зографова.
Чавдар Мутафов,  с.  368-370.  [Анти-мандрил];  също и Двойственост в изкуството. –  Изток.
Година II; № 40 (17 октомври 1926), стр. 1. – В: Избрано, стр. 335. [Двойственост]
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[тъкмо] обикновеният страх на парвенюто, който не иска да бъде онова, което е:
нашата действителност отчаяно търси изключителното, оплаквайки мъртвилото
в изкуството.701 Ето, дохожда новият милионер; първата му работа е да натопява
предпазливо червените си крака в морето; той прави [обаче далеч] не само това:
да се лежи страхливо върху пясъка с вида на специалист  [„познавач“ – А. Л.]
също е любим жанр (коремът се издува по този повод като разгневена съвест!);
след това на обяд се иска ... caviar noir. За смиряване викащата тъга за лакомства,
измисля се съкратената формула:  du beurre,  avec du beurre!  Но това е  [все още
само] пианисимото – после идва свирепият вик:  Омлет! Омлет!!702 И все пак,
няма спор, че най-мъчното от всички изкуства е да бъдеш парвеню. Няма нищо
по-недостъпно от  [усилие като] това да се постигне поезията на простащината,
финесите на невежеството, нюансите на безвкусието.703

Но тогава,  във форсирания параден марш на условностите, как очевидно
звучи нечистият писък на кларинета, а тъпаните се редуват в залп! Тогава няма,
няма  [никакъв] капелмайстор  за  патоса  на  грандоманията,  и  всички  славеи
трябва веднага да млъкнат.704 И не само славеите – дори йерихонските тръби
трябва да го разберат и трябва да спрат своите викове пред универсалните стени
на  непоклатимото плебейство: а за Ханаанската земя никой да не се тревожи:
парвенюто само затова не е могъл да се настани в нея под наем, защото тя никога
не е съществувала!705 [Още нещо твърде съществено: музикалната метафорика,
както при припомнянето на  pianissimo,  никак не е случайна. (Нито е обяснима
чрез меломанията при Мутафов или чрез онова приятелство, което го свързва
дълги  години  с  българския  пианист,  композитор,  архитект  Димитър  Ненов.)
Защото се има предвид „платоническо“ отношение към обществено-държавното
откъм неговата цялост: като въплъщаващо духа на лошата музика. – А. Л.]

Има наистина някаква хумористична безизходност в жаждата за значимост,
за необикновеност, за търсене на нови и непознати  пътища, които [като] по чудо
се връщат в себе си; – играта започва отново: бедна игра на живот и на изкуство,
при която страхът от баналното става единствено банален. Може би животът ни
не е дотам пълен, за да бъде напълно банален; или пък може би няшето изкуство
още е твърде недостатъчно, за да го осмисли: то срича в него, все забравя урока,
и преувеличената му важност изглежда единственият израз на неговата слабост.
Нашето изкуство наистина е  твърде  изкуствено,  за  да  не бъде още истинско;
може би едничкото му връщане в живота ще трябва да бъде [тъкмо] през онова,
което става всеки ден: през баналното.706

701 Вж. Банално, стр. 337. 
702 Вж. Анти-мандрил, стр. 368. Има същевременно обаче и особено красноречиво допълнение,
което гласи: „Въздишки за излишества, въздишки от излишества!“ [к. м. – А. Л.] стр. 368.  
703 Вж. Анти-мандрил, с. 368-369.
704 Вж. Анти-мандрил, стр. 369. 
705 Вж. Анти-мандрил, стр. 369.
706 Вж. Банално, стр. 337. 
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Има неща, които са естествени само в своята баналност; други пък приемат
очевидността на необходимото, освободени от излишната сип претенциозност;
накрая самото изкуство,  минало през парадокса на собствената си ежедневност,
става друго: става изкуство на баналността. Има минути, когато животът сякаш
става безличен, безразличен, празен; разговори за времето, събирания на тълпи,
оглеждания в огледало. Ето как идва онова, което винаги знаем и което не знаем,
че е винаги същото: самата баналност! – ала друга: защото е изкуство.707

Нерядко в изкуството нещата се смесват със своите понятия, за да изгубват
по този тачин временните си подробности и [да] преминат в по-висша категория
на закономерност. Така египетският храм и византийската икона добиват облик
на по-висша реалност, освободени от връзката на непосредственото и даденото,
за да се обединят в една цялостност – стил. Това е метафизичната им даденост,
различно наречена: все едно дали душа на епохата, културен израз, идея, форма.
Обучени от навика и от нашата традиция, ние заместваме винаги твърде лесно
сетивното  на  възприятието  с  готовото  понятие:  тогава  нашите  преживявания
загубват  може  би  от  своята  реалност,  ала  по  този  начин  добиват  отведнъж
странна яснота, сигурна определимост – те минават в областта на категориите:
стават безлични, ала общочовешки.708

Във всяко изкуство има „закони“, без които неговите същност и възприятие,
еднакво важащи за твореца, човешки и космични, са немислими. Може би така
изкуството става свръхпознание, както всяка религия.709 Но то е една даденост,
зависеща от сетивата ни;  нормална действителност за художествено обучените:
популярно, ежедневно, свързано с живота ни и нашите навици – то е банално.
Между границите на възвишено и насъщно се колебае изкуството. Тогава лесно
бихме могли да разберем разстоянието от Деветата симфония до популярната
улична песен, от иконата до илюстрацията и плаката, от храма до жилището.710

А. Живот и форма711

[Иска се] едно изкуство да бъде просто и мъдро,  рафинирано,  културно:
възможност да изравнява. Изкуство, което изравнява всички, за да ги направи
само хора, развенчавайки всяка изключителност: изкуство, което би премахнало
въображаемата граница между художника и публиката; изкуство, което накрая
само  се  превръща  в  живот;  банално  като  него,  безразлично  като  случая,
неизбежно като съседите.712 Когато престане  [вече]  да бъде ненарушима догма,

707 Вж. Банално, с. 337-338.
708 Вж. Двойственост, стр. 335. 
709 Вж. Двойственост, стр. 335. 
710 Вж. Двойственост, стр. 335. 
711 За източници на А служат: Банално;  Плакатът; също: Зеленият кон. [Везни. Година II; № 3
(март 1920), с. 129-130.] – В: Избрано, с. 353-355. [Зеленият кон] Експресионизмът в Германия.
[Демократически  преглед.  1924,  №  9-10.]  –  В:  Избрано,  с.  350-353.  [Експресионизмът];
Внушения в изкуството. [Лъч. 23-24 януари 1929, с. 6-11.] – В: Избрано, с. 330-334. [Внушения] 
712 Вж. Банално, стр. 338.
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изкуството тепърва разкрива своето многообразие и с това става противоречиво,
интересно, своенравно – какъвто е и животът, от който то се сътворява. Тогава
общият му смисъл на вечност се разпада; може би тогава то става еднакво близко
за  твореца  и  за  публиката  в  делничността  на  своето  откриване.  И  тъй  като,
напуснало своята тържествена и твърде скучна отвлеченост, то слиза при хората,
изкуството става неочаквано потребно; сигурно така то става изкуство изобщо,
близко до публиката – било в музеите, било във витрините или наддаванията:
съпътствуващо нашия живот и придобило тъкмо през него своето значение.713

[Ето] тайната на модерните художници, майстори на гениалната баналност.
Злобни като деца, но и наивни като мъдреци; безцелни, безмилостни, случайни:
като улицата, като трамвайната катастрофа, като паниката на тълпите. [При тях]
случайността  ни  поразява  със  своята  очевидност,  намира  ни  неподготвени,
обезоръжава ни със скучния си ужас.714 [Но всъщност, това банално изкуство]
говори всичките наречия на улицата, на кафето, на салоните,  [то] носи цинизма
на  човешката  машина,  повредена  зад  всеки  череп:  скотството  на  парвенюто,
идиотската кротост на инвалида, безсрамната автоматичност на проститутката;
неща, за които дори не се мисли,  [обаче] които са всякога около нас  [и] в нас:
вечни като живота и еднакви с ужаса на неговата баналност. И може би едва тъй
става понятно изкуството на новото време – или може би, самото ново време?:
една нова действителност, където нещата, бидейки оголени в тяхната очевидност,
[тепърва] добиват  жестоката  необходимост  да  бъдат  изкуство.715 Едва  тогава
изкуството вече би могло да бъде разглеждано приятелски, в интимната близост
на други впечатления, интереси и слабости на нашето мило  аз, наред с  хиляди
предразсъдъци или предпочитания, в ред неочаквани отношения с нашето време;
следващо вече нашето вживяване в него, изкуството придобива от своя страна
твърде човешки свойства.716

Може би така  [изкуството] загубва необоримостта на своята догматичност
или абсолютността на своите категории, ала в замяна на това добива много опит,
намесва се в живота ни; накрая то, смесено с тълпите, отминава с тяхното време
към  един  по-друг  смисъл.717 Смисъл  на  жизненост.  Или  на  предразсъдъци.
[Смисъл] на всичко, което публиката иска от него или което тя мисли за него:
заедно с хиляди други търсения,  противоречия,  безсмислици. И оттам  [идват]
различните преценка, оценка, стойност и цена на самото изкуство,  [или] поне
[онези] на  неговия  земен  представител –  художественото  произведение.
Всъщност, за изкуството става дума, доколкото то е въплътено в реален образ
или израз, доколкото е преживявано в концертната зала, музея, книгата, театъра,

713 Вж. Внушения, стр. 330.
714 Вж. Банално, стр. 338.
715 Вж. Банално, с. 338-339. 
716 Вж. Внушения, с. 330-331.
717 Вж. Внушения, стр. 331.
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доколкото  то  става предприятие  за  добиване  на  художествени  произведения.
Тъкмо в тях [предприятията – А. Л.] започват катастрофите.718

[Първо,] с огромния предразсъдък за тъй наречената истинност. Като цяло,
публиката иска изобщо сигурност в своите капитали: поръчителството на едно
голямо име или на един сигурен платец.719 Дали това дава на творбата ценност
или само цена? Ако историците на изкуството можеха да кажат всичко онова,
което знаят,  публиката сигурно би се хванала за косите.720 Може би всъщност
въпросът с изкуството е въпрос само на доверие. Или въпрос само на внушение.
[И това е така, тъй като,] ако в продължение на няколко поколения сме свикнали
с едно произведение, мъчно се решаваме да признаем, че сме били измамени,
когато то се окаже всъщност съвсем друго. И оттук започва човешката суетност.
Същата, която не иска да признае имитацията на истинския скъпоценен камък,
когато не може дори да я разпознае. Има изкуствени рубини, които се отличават
от истинските само с микроскоп,  както има  [също така]  изкуствено изкуство,
което [все пак] не може дори да се констатира [като изкуствено такова – А. Л.],
доколкото е абсолютно идентично с оригинала.721

Днес същата публика, която е слушала някога Шаляпин от шестата галерия
при лоша акустика през няколко реда глави,  иска да знае за гласа му повече,
отколкото след едно съвършено предаване чрез грамофона на всичките отсенки
на феноменалния му глас. Или пък когато предпочита да чуе Брамсовия концерт
от десетостепенен цигулар,  отколкото да чуе по радиото Крайслер,  например.
Защо? – защото машината не е изкуство. Никакво изкуство; някакво изкуство,
въпреки и тъкмо поради възможността да не бъде никога изкуство.722 

Какви  са  проблемите,  които  [машинното  изкуство]  разрешава?  Никакви.
Или: да се премахне самото творчество, самият автор.  [Едно банално изкуство]
започва своя смисъл на съществуване почти без въпрос.723 То търси всичко онова,
което се разбира от пръв поглед, без поглед почти: нещата, които са тъй познати,
че ни са омръзнали – и да мислим за тях е по-леко, отколкото да не мислим,
защото е излишно да ги разбираме. [Тук] обикновеното добива гротескна форма:
откровението на познатото.724 Нещата изгубват връзките помежду си, но растат
чрез това в пропорция, която ги доближава до монументалното. [Така] баналното
се очертава в космична ширина: духът става реклама.725 Тук само малкият нюанс

718 Вж. Внушения, стр. 331.
719 Мутафов иронизиращо уточнява самите фигури, както същевременно и кръга  авторитети,
върху които се опират утвърдените общностни представи за  големи имена и  сигурни платци,
като изрежда „Рембранд, или Веласкес, или Ван Гог и тъй нататък.“ Внушения, стр. 331.
720 „Скандалите напоследък (...)  с  абсолютна  [майсторска]  фалшификация на стари майстори
доказаха само относителността на нашите предразсъдъци.“ Внушения, стр. 332. 
721 Вж. Внушения, стр. 332.
722 Вж. Внушения, стр. 333.
723 Вж. Плакатът, с. 267-268. 
724 Вж. Плакатът, с. 268-269. 
725 Вж. Плакатът, стр. 270. 
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остава от значение: дистанцията, тактът,  онова незабелязано Нещо, което още
държи  връзка  с  художественото.726 [Светът  на  баналното]  се  опростява,
обезличава,  популяризира.  Той  обаче  остава  многолик  и  винаги  еднакъв,
повтарящ себе си навсякъде, променяйки вида си под тясната си униформа и,
неизбежен,  сякаш става излишен.  Със същата  внезапност,  с  която се  появява,
изчезва един ден завинаги, отнасяйки така досадата ни да го виждаме всеки ден,
да видим също неговото повторение – еднакво неизбежно и безполезно.727

[Една] обикновена човешка история, която няма нищо общо с изкуството.
Стар мироглед или стар комплекс, нищо повече. Довоенен комплекс: личността.
Въпросът: кой е авторът?, не: какво е произведението? (...) Социален комплекс,
съчетан  с  чувството  на  подчиненост.  Страхопочит  към  буквата  в  изкуството,
догмата за неговата абсолютност и непогрешимост.728 Днешното изкуство носи
нови комплекси. Може би за изкуството настават нови отношения към публиката
или  нови  внушения.  Ето  ежедневното  изкуство,  изхвърлено  сред  тълпите,
стандартизирано  в  билиони  еднакви  грамофонни  плочи  и  филмови  ленти,
преодоляло  предразсъдъците  на  свръхчувствителната  някога  публика.  Тя  иска
самото изкуство, без да пита, дали то е опосреден или пряк израз на творчество:
съвсем така всъщност, както никога не е търсела в увеличаването на пантографа
или в бронзовата отливка от гипсов оригинал [възможности да се осъществява]
машинизиране на художественото произведение [sic! – к.м., А. Л.].729

Едно  банално  изкуство  [отвъд] всекидневието  отеква  в  абсурда.  Защото
баналното изкуство е и познание. То ни учи да пречупваме формата, да намерим
в нея идеята; открива пътищата на душата през материята; слива света с нашите
бедни сетива, връща ни при Адама. [Но то] живее с бързините на големия град:
съпровождайки тълпите, брат на машината, катастрофите, глада, проституцията,
то ни оставя само ... своята грозота.730 За мнозина [тя] става повод да го отричат:
но какво значи формата,  когато изгуби  [всеки] смисъл на постоянен признак?
Новото  изкуство  отрича  (...)  всички  форми  на  красота,  като  с  това  самото
[отрича] също културата на големия град; дивачеството става откровение.731

[Но днес сме] твърде съвършени, за да понесем бремето на дивачеството.
Хората от епохата на радиото и дизела вече не биха могли да върнат душите си
726 Вж. Плакатът, стр. 271. 
727 Вж. Плакатът, стр. 273.
728 Вж. Внушения, стр. 333.
729 Вж. Внушения, с. 330-331; [к. м. – А. Л.] Подобават две допълнения. Първо: до изложението
„Художественото произведение в епохата на техническата му възпроизводимост“ от Бенямин
остават шест години, а до неговото издаване – дори цели седем. Едно „периферно“ положение
сред културната география има значи и предимства (предвид на термини и/или на формули)
спрямо „централно“ такова.  Второ: времевото предхождане по формулиране още не означава
първенство по предметно развиване на една тематизация. Нерядко става дума за общите корени,
какъвто съставлява култът към новото в авангардизма, белязващ онова неауратично изкуство
(Мутафов нарича същото банално), което по същество отличава и сега епохата „модерност“. 
730 Вж. Експресионизмът, стр. 350. 
731 Вж. Експресионизмът, с. 350-351. 
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при своите прародители. На първо време всички мислят, че животът е станал
вече друг. Художниците и критиците трябва да разберат това:  [във времето на]
борсовите спекулации те нямаха време да творят ценности: пред обезценяването
всяка стойност беше излишна, но възможностите за изкуство бяха безгранични.
Сега изкуството се стабилизира; теоретичната основа беше стопена в нов мащаб:
кризата започва!  [Какъв] мащаб ще има идното изкуство, какъв светоглед идва,
има ли изобщо ново изкуство? Може би тук е кризата на новото изкуство?732

Идват обаче по реда си нови внушения; ако те са преживени от публиката
като неделими от живота, изкуството добива техните елементи. [Тук] изкуството
би  добило  нова  метафизична  същност:  възможност  на  човека  срещу  света.
Когато той,  вместо романтичните дилижанси на изключителното вдъхновение,
призова луксозния автомобил на продукцията, изкуството поне ще се премести
някъде напред – дори в провижданията на нов мистичен трепет.733

Ето грамофонна плоча с незабравимия глас на Карузо. Може би само един
абсолютно немузикален човек не би потръпнал пред преодоляването на времето,
пред вечното възкресяване от смъртта, пред загадката на безвремевата красота
чрез изкуството – откъсната от физическия живот, съществуваща сама по себе си
в  микроскопичните  извивки  на  някаква  банална  ебонитова  плоча.  Или  онова
чувство на скокове от хиляди километри в света, когато една след друга се редят
далечни  станции.  [Имат  се  предвид  станциите  на  радиата.  –  А.  Л.]  Да  чуеш
Моцартов квартет така, както си слушал предния ден в стаята своите приятели.
Пита ли някой, дали това изкуство е истинно? Старите майстори не са държали
никога за авторско право; днешното изкуство е без автори, защото става публика.
Тук въпросът за истинност все повече се превръща във въпрос за цена. Тази цена
плащат тъкмо онези, които нямат никакви други отношения с изкуството.734

[Банализмът] само  привидно  е  свършен:  неговото  влияние  е  навсякъде,
освен единствено имената на художниците, нищо по същество не е променено;
баналността не оставя нищо неизчерпано – багри, техники, постройки, форми;
стилът се  оказва обявен за  фабрична марка:  изкуството става по такъв начин
частна собственост.735 [На пръв поглед, все]  същото изкуство, ала преодоляно;
какво ще донесе утрешният ден?736

Проблемът  на  новото  изкуство  чака  разрешение.  Защото  спекулациите
обезцениха теорията, а апаратите не дадоха нови образи на живота: какво значат
инфлация или стабилизиране пред вечните закони на изкуството в нас и чрез нас:
разнообразието на големия град, навиците, разноречието на нашите увлечения:
жаждата за ново изкуство.737 Но всичко е елемент от условност; включено в нея

732 Вж. Експресионизмът, с. 351-352.
733 Вж. Внушения, стр. 334. 
734 Вж. Внушения, стр. 334.
735 Вж. Експресионизмът, стр. 352.
736 Вж. Експресионизмът, стр. 352. 
737 Вж. Експресионизмът, стр. 353.
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[обаче],  то  се  подчинява  на  властта,  която  го  обединява  с  всичко  останало:
ставайки потребно за изкуството, под знака на висша категоричност, то постига
закономерно стил. Стилът не ни учи да виждаме: ние се учим да го прозираме.
Защото той носи свободата на прозирането:  всеки път другояче. Зад свободата
стои избраното:  само така.  [Да] се постигне стилът не е догма; ала постигнат,
стилът прави изкуството догма.738 Стилът поставя началото на една възможност,
която [е] висша естественост на изразните средства.739 Тогава стилът би получил
привилегия да бъде отричан. Но артистите? Не е ли време да бъдат невъзможни?
Защо им е стил? Защо им е режисура? Защо им е да играят?740 [Нещо повече:
доколко днес актьорствуването не става вече вид жива карикатура? – А. Л.]

В. Съвремието като карикатура?741

[Една  карикатура] компрометира  всяка  [действителна]  форма  на  живот.
През нея действителността получава смисъла на безсмислието. Разумното бива
отречено, като зад привидната му строгост се отбулва гримасата на случайното.
Мигът на красотата отразява значи своя блян в ...  абсурда на противоречието.
Една  карикатура  [винаги представлява,  наистина,] противоречие  по същество,
несъответствие на битие и израз.  [При нея]  форма и съдържание не се отричат,
защото се балансират чрез мигновеното.  [Чрез] трепета на своето кръстосване
[те] придобиват формалната идеалност на негативното.742

Карикатурата отрицава двояко: действителността и своята действителност.
Постигнала  абсолюта  на  Нищото, тя  [постоянно] се  възражда  като  загадка:
мимолетна и вечна през необходимостта на абсолютната случайност.  [Ето как,]
карикатурата  запечатва  [самото] невъзможно  в знак  и  го  прави  безусловно.
Тогава  жизненото  се  обръща  в  една  нищожност,  докато  баналното  получава
[направо] космическа  ширина.  Блясва  острието  на  непоправимата  грешка:
катастрофата на случайното.  [Отричайки] живота и  [чрез това]  себе си самата,
карикатурата  получава  основа;  изключителност,  парадокси,  хиперсубективно
[стават] нейните прояви сред безусловността на непосредственото преживяване.
Вместо  [ясна] форма, тя придобива елементарността на знак, символ, емблема:
тайната на априорното. Тъй обаче [карикатурата] само внезапно се признава.743

Крайната субективност на нейните форми ѝ придава [и] идеален отпечатък.
Това  съставлява  свободната  игра  на  [едни] откъснати  от  живота  проблясъци,

738 Вж. Зеленият кон, стр. 354.
739 Вж. Зеленият кон, с. 354-355. 
740 Вж.  Зеленият кон,  стр.  355.  Давайки си добре сметка,  че  музикалната  метафорика става
същностна при осмисляне на явленията в цялата  сегашна култура, Мутафов завършва с една
крайно показателна легендарна препратка, която гласи: „... персийският шах намира музиката
само тогава добра, когато се нагласяват инструментите ...“ Зеленият кон, стр. 355.
741 Източник за този раздел  B  съставлява, естествено, изричното Чавдармутафово съчинение:
Карикатурата. [Везни. Година II (1920); № 2, с. 53-69.] – В: Избрано, с. 313-327.
742 Вж. Карикатурата, стр. 314. 
743 Вж. Карикатурата, стр. 314. 
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преминали  през  тъждеството  на  абсолютния  усет;  измамността на  реалното,
сведено до илюзия;  колебания на душата, обединени от ... внезапна експлозия:
жест, ребус, черта.744 [Чрез] крайния израз на личното [тя] стига до парадоксите
на  свръхлична  безусловност; сътворена в противоречия, завършва като абсурд:
отрича  аз-а, става гротеска и икона.745 Крясъците на богохулството се сродяват
[при нея] с  тихия шепот на молитвата;  тя  придобива смисъла на катастрофа,
извива се в отвлеченото трагично, възвисява се до пророчество.  [Карикатурата]
отрича света, [като] сътворява свой свят от ужаси, събаря го в грехове и достига
самия Сатана, търсейки изкуплението. Завършва във фантастика на абсурдното,
заклинание на невъзможното.746 Извървява своя път през ужас,  лудост и грях;
гневните богове на кошмара падат пред баналното: гротеската на вечния абсурд
[минава] от кошмара на душата в случайността на  събитията.  [Така]  от бога
карикатурата слиза при човеците: иконата става [чрез самото това] огледало.747

Душевни събития се пренасят в живота, все още в голям мащаб: отначало
политически  смъртни  скокове  и  държавни  катастрофи,  революционен  абсурд,
трагична  суета  на  идеалите  за  равенство.  Свързана  с  политически  кризи,
карикатурата необходимо е политическа, [направо] почти мировосветска.748

Нейното отрицание има тежка отрова, свирепа романтична безпощадност,
екстатична безсмисленост. Тя е стихийно-формална. Нейните ефекти са условни.
[Оттук,] несъответствието  се  получава  чрез  нехудожественото  при  рисунъка,
през нееднаквостта между идеята и образа. Това я прави груба и неподвижна.749 

[Тя] открива  царственото  у  кокотките,  аристократичното  във  водевила,
пикантното  [при] салоните,  и  чудото  на  разврата.  Бегли  линии  [очертават]
блясъка  на  лукса,  патоса  на  насладата.  През  моменталните  скици  на  живота
карикатурата получава стил.750 Това е еротика на пластичното: контурът заковава
безумната устремност на материята, готова да се разраства.751 Тогава дребнавото
получава  космически  размери,  пълни  с  патос  и  нищожество:  грандоманията
стига до грандиозност,  простакът става герой,  бездарието покорява вселената,
докато свeтът загива трагично в нощното гърне на бакалина.  [По такъв начин,]
карикатурата достига монументалния си стил.752

Но  в  този  стил  карикатурата  изгубва  актуалността  на  ежедневието,
правейки живота титанично безсмислена панорама от истукани; масата разгръща

744 Вж. Карикатурата, с. 314-315.
745 Вж. Карикатурата, стр. 315.
746 Вж. Карикатурата, стр. 315.
747 Вж. Карикатурата, с. 315-316. 
748 Вж.  Карикатурата,  стр. 316. Ето как Мутафов предава двоякостта на немското  ‘weltlich’:
термин, обхващащ светско като различено от духовно, и светово като обособено от аскезно.
749 Вж. Карикатурата, стр. 316.
750 Вж. Карикатурата, с. 316-317. 
751 Вж. Карикатурата, стр. 317. 
752 Вж. Карикатурата, с. 317-318. 
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своята неподвижност, [като] затиска времето: мигът е убит.753 Масата се обръща
във форма: тежестта придобива хумора на движението, пластичното се разтопява
до  грамади  от  безформия,  плътта  става  облак  от  пищност  и  неустойчивост.
Буйната динамика на вулгарното вплита в линията инертните форми на живота,
разпилява го в безсмислия. [Карикатурата представлява] стенографската бързина
на впечатлението.754 Но, превъзмогнала формата през своя ритъм, тя става стил,
свеждайки видимото до схема, като балансира движението чрез покоя. Защото в
своята абсолютност  тя приковава секундата във вечност. Тук животът получава
съдържанието на Нищото. А знакът на всичкото [е] отрицание на това, що е.755

Нашата  карикатура няма тези главоломни стремежи. Вместо горчивината
на  безсмислието  тя  [нашенската  карикатура,  която  не  е  нищо  друго  освен
нашенското като карикатура – А. Л.] ни поднася лимонадата на лекомислието,
[нерядко] даже стилизира нашето невежество, прави ни знаменити.756 Разбира се
от само себе си, като постига явната баналност: нашата карикатура тъкмо затова
става популярна, защото няма защо да бъде изкуство.757

[При нея се изисква] поет с лекомислие на хуморист, хуморист с остроумие
на карикатурист, карикатурист с несъвършенство на дилетант. [Но това] е начало
при творчеството: несъответствие на идеята и образа.758 Той е негативен творец:
разрушава формите на реалността, без да твори нови.759 

Формулата  на  неговото  творчество  е  ограничена:  негативен  реализъм,
обвързан с баналното.760 Тук ефектът  [остава] негативен: банална плоска шега
вместо одухотворяване на баналното.761 Просто наподобявания на недостатъци:
големи носове, криви крака, дълги вратове.762 Художникът търси безобразното:
той не стилизира, а обезформява. Затова е антихудожествен. Единствено ценно
[е] непосредственото предаване: характерна подробност,  смело предаден жест,
нервно напрежение.763 [Но той] търси стила. Започва със символи като Цинизма
или Властта,  [обаче] представя само пародия на идеята, несполука на синтеза.

753 Вж. Карикатурата, стр. 318.
754 Вж. Карикатурата, стр. 318.
755 Вж. Карикатурата, с. 318-319.
756 Вж. Карикатурата, стр. 319.
757 Вж. Карикатурата, стр. 320. 
758 Вж. Карикатурата, стр. 320. Но несполуката е весела; съдбовното става приятна изненада,
мъката за постижение се обръща в забава със сторените грешки. Така се радват децата [тогава],
когато играчката им се повреди. Вж. Карикатурата, стр. 320.
759 Вж.  Карикатурата, стр. 321. Защото в нашенската карикатура липсват „копнежите за едно
по-абсурдно битие и лудориите за една по-висша безсмислица“. Карикатурата, стр. 321.
760 Вж.  Карикатурата,  стр.  321.  Следва  да  се  подчертае,  че  когато  представя карикатурата,
Мутафов всъщност „схематизира“ творчеството на художника Александър Божинов. 
761 Вж. Карикатурата, стр. 321.
762 Вж.  Карикатурата,  стр.  321.  Дългите вратове  обаче,  при днешната  (ни)  карикатурност,
вземайки  предвид  нейните  житейски  първообрази,  сякаш изискват  уточняващо допълнение,
което гласи: „съответно къси и дебели такива, стигайки до тяхното (почти) пълно отсъствие“.
763 Вж. Карикатурата, стр. 321.
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Стилът съставлява [при това положение вид] художествено недоразумение.764

При всичкото излишество на движение, в карикатурите изненадва липсата
на живот. [Защото] дърветата не растат, хората не се движат, устата не говорят.
Има само гротескно напрежение  между смях и  зъби,  фатално  недоразумение
между тичащи крака  и тяло, което стои мирно: зловещ контраст  [на] линията,
която се вихри, [с] бездушността на нещата, които обвива. Тогава [карикатурата]
става безсмислена; натоварена с безцелност, тя оставя след себе си само ефекта
на своето мимолетно съществуване.765 [Линията] става карикатурна, [като обаче]
губи цялото си значение на стил: защото карикатурата не е орнамент.766

За нашата карикатура имат значение само непосредственото противоречие,
благостта на несъответствието, абсурдът на случайното. Карикатурата е изкуство
на характеристичното. Но то е свързано с очевидното, и [затова] тя интерпретира
изключително реалното като събитие. За нея идеята е недостъпна: [тя] не постига
трансценденталното на патоса, безличието на отрицателното, чудото на абсурда.
[Още, тя] не синтезира: типичното ѝ е непознато.767 Тази свързаност с частично
и случайно  [се] съчетава с усета към мимолетното: [тя] измъква от реалността
малки  bon  mots, отпечатва  ги  в  лик:  сътворява  биограмата  на  ежедневната
българска баналност.768 Тя се появи у нас  [във] време, което още не познаваше
хипнотичното на момента и опияняващото на жеста. Сред шеметите на новата
действителност прибързаните, погрешни, вечно разпилени сред несъответствия
карикатури сякаш добиват значение не само на копия, но [също така] на смисъл
на нашия живот: [сам той] прибързан, погрешен, вечно разпилян.769 

4. Мисълта за съвремието и съвремието на мисълта
Есето  като  жанрово-стилово  присъствие  сред българското  междувоение,

както го представят двата експеримента върху творчеството на Чавдар Мутафов,
става форма за самоосъзнаване: на личността и на културата. През 20-те и 30-те
години от ХХ век  при нас,  поетиката още няма метаезик за описване на есето.
Ето и тезата: есеистиката като жанр белязва кризисни времена, когато есеистите,
търсейки просвет за и бягство от съвремието, започват да философствуват. 

При нас есеистите особено дейно участвуват в създаването на Литература,
пречупват под неочакван ъгъл всяка избрана тема, като водещо начало при тях
остава езикът.  Есето прилага фигури,  които изказват неизразими съдържания:
защото то живее не от онова,  което представя, а от това,  как ще го представя.
Думите  при  есеистиката  постоянно  уподобяват  понятия,  категории,  термини;
такъв вид „уподобяване“ на понятия, категории, термини прави обаче възможни
при нея дори определени принципно надлитературни словоупотреби.

764 Вж. Карикатурата, стр. 322. 
765 Вж. Карикатурата, стр. 325.
766 Вж. Карикатурата, стр. 326.
767 Вж. Карикатурата, стр. 326.
768 Вж. Карикатурата, с. 326-327. 
769 Вж. Карикатурата, стр. 327.
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Става дума и за „интегриране“ на всякакви протести: наличният Порядък
усвоява радикалността. Двата прочита на идеята за „Божието (земно) царство“
тогава – сталинистката „справедлива обществена организация“, от една страна,
фашистката „народна държава“ – от друга, въплъщават утопически конкретики
на такова усвояване. (Днес то сякаш обозначава провала на всеки един проект,
който  поставя  под  въпрос  миропомазаното  либерално-буржоазно  status-quo,
чийто отдавна предизвестяван скоро предстоящ крах всява същевременно обаче
доста нерадостната мисъл за скоро предстояща лабиринтна безизходица.770)

Както тогава, когато властвува  всеобщото неистинно, есеисткото снемане
на  различието  действително  –  въобразявано,  очертава  (виртуално)  един  вид
имащо  да  се  появи статукво,  където  господствуват  очаквания  за  реалности,
каквито медиите (отнапред!) потвърждават.  Но по такъв начин същевременно,
доколкото  реалните  събития  стават  неотличими  от  медийното  представяне,
дотолкова реалността (почти както казва Оскар Уайлд) уподобява изкуството.  

Оттук, понеже есеизмът виртуализира биващите, построението  измислица
става ненужно. Има се предвид онази смислова цялост, която го предопределя:
въпреки всякакви целеполагания при конкретните автори и конкретните творби.
Има междинни случаи, противоположни тежнения, мисловни движения встрани:
защото обрисуваното тук е само едно измерение, колкото и значимо да изглежда.
Дали  този  обобщен  поглед  не  пре-„сътворява“  онова  артистично  присъствие,
което сам той се наема, синоптично обзирайки, теоретично да пресъздава? 

Като наистина различен, твърде различен „глас“ сред множеството призиви
(философскожизнени, екзистенциалистки, феноменологически), белязали идеята
„възвръщане към същинското“ през междувоенните времена, ярко се откроява
мисълта за премахване на посредниците между обективния свят, от една страна,
и авторовата идея – от друга. Тук е доловим основният (това наистина все още
никак не го прави също и  като слънце ясен) момент от цялата драма на есето.
Защото  той  превъзхожда  ритуалния  въпрос:  какво  съдържание  пред[по]ставя
питането за „реалност“? Тъй като отказът от измислицата (дори само неговото
огласяване  като  жест)  заличава  посредниците  между  пишещите  и  четящите:
защото в есеистиката светът на текста неизменно поглъща всеки текст за света.

Ето как всъщност, под въпрос се поставя самата потребност от метаезик.
Когато  есеизмът  отменя  постулата  за  метаезиково  остранняване,  този  жест
изглежда като цяло приемлив. Когато същевременно този отказ от остранняване,
отивайки отвъд диспутите относно жанровете, белязващи изящната словесност,
сам става своебразно „практическо ръководство“, настъпва коренна промяна. 

770 Тук не се има предвид „постмодерното Средновековие“ на квазиритуалната квазисхоластика.
Вж. Андрей Зализняк. Что такое любительская лингвистика? [28.05.2010]. – Достъпно на URL:
http://www.polit.ru/article/2010/07/01/zalizniak/. Сродни явления съществуват впрочем и при нас;
авторовият стремеж за стоене настрана от сблъсъци обаче не допуска обстойно да се разисква
този кръг въпроси. (Толкова повече, че всяко едно тематично изложение неизбежно ще изисква
немалко множество от досадни индивидуализации с еднакво досадни поименни изброявания.)
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Първо: няма нищо по-жизнено от предразсъдъците, заявявани с клишетата
на  езика  (мисленето,  институционализираността,  жестиката)  и  стила.  Второ:
отказът  от  метаезиково  остранняване  разяжда  отвътре  европейското  мислене
предвид неговите логически основания, изосновно разклатени чрез парадоксите
от теорията на множествата откъм рефлексивност. Ако нямането на възможност
за истина се овсеобщностява, опира до отказ от преодоляване: всичко изглежда
„вече“ преодоляно – остава само някой (друг) текст, само нечий (чужд) текст.

Има и „чисти априорни форми“: същностна е насочеността на движението;
защото европейската култура полага всеобщи опосредявания. Водещи са онези
стъпала  или  степени,  из  които  „отсамно“  повтаря  „отвъдно“.  Нейният  срив
заличава „измислица“, като я заменя с разговаряния, които бележат разпадане.
Сегашните жанрово-стилови вавилонски смешения не разграждат ли йерархията,
свързана с идеята множественост от опосредявания? [Както показва разцветът
на паранаучни и полунаучни начинания. За ярък пример може да бъде посочена
„новата  хронология“  на  Фоменко  &  Co.  в Русия.771 При  нас образец  става
вдъхновената от (полу-)мистическия възрожденски патриотизъм  „историопис“;
мисловното ѝ съдържание припомня един „гностичен континуум“.772]

Такова разграждане е белег на света, който хората обитават. Есето оспорва
правилата от Декартовото „Разсъждение за метода“.773 Днес е налице тържество
на  визийността.  Комикси,  иконки,  реклами,  поемайки  тежестта  да  съобщават,
изместват словото. Доколкото „визийно“ изглежда  непосредно спрямо словото,
явяващо опосредяване и опосредявано, визиомедиите де-реализират реалността,
която визийното символно обезсилва.  Наред с това,  чрез истерично търсената
„непосредност“ и искреност („екзистенциалност“) не се постига повече от това
символното обезсилване да придобива повече (несимволна) действеност.  

Новата визийност е вид връщане към Средновековието.774 Самата паранаука
уподобява присъщите за онова време мантика, магия, алхимия. Има и още нещо:

771 Вж. Андрей Зализняк. О профессиональной и любительской лингвистике. – Наука и жизнь.
2009, № 1; Наука и жизнь. 2009, № 2. – Достъпно на URL: http://elementy.ru/lib/430720.
772 Тук не се разисква гностицизмът: нито като религия (вж. Hans Jonas. The Gnostic Religion. The
Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. [1958]  (3rd Edition. Boston: Beacon
Press, 1991), pp. 48-99, pp. 174-205; но срв. Alexander Böhlig. Gnosis und Synkretismus. Tübingen:
J. C. B. Mohr, 1989: S. 25-53), нито при културни феномени (вж. Giulia S. Gasparro. Sur ľHistoire
des Influences du Gnosticisme. – In: Gnosis. Festschrift für Hans Jonas (Hrsg. von Barbara Aland.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1978), pp. 316-350; срв. за отделен случай:  Gilles Quispel.
Hermann Hesse and Gnosis.  –  Ibidem,  pp.  492-507). За  източници,  вж.  Евгений В.  Афонасин.
Гносис. Фрагменты и свидетельства. Санкт-Петербург: Издательство СПБГУ, 2008. 
773 Вж. по въпроса  Meincke.  Adorno und Descartes, S. 1078-1079. Срв.  John R. Searle. The Word
Turned Upside Down. – The New York Review of Books. October 27, 1983. [За издание на кирилица,
вж. Джон Р. Сëрль. Перевернутое слово. – Вопросы философии. 1992; № 4, с. 58-69.]
774 За „новото Средновековие“ вж. изрично: Умберто Эко. Средние века уже начались. (Перевод
с  итальянского  Елены  Балаховской.)  –  Иностранная  литература.  1994;  №  4,  с.  258-267.
(Достъпно в електронен вид на URL:  http://knigosite.ru/library/read/83555.) [Эко.  Средние века]
За жалост, сродените с нашата околофилософска медиевистомания като цяло все още пропускат
да забележат необходимостта от „вземането на отношение“ към проблемите от това съчинение. 
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когато се говори за „съзиране на неосъзнаваното от авторите“,  това припомня
средновековни подхождания към опита за епрочитане, коментиране, разбиране:
предвид някакво свещено писание. Ето защо, едно отрицание на ex nihilo nihil fit
(идеята ограничава  creatio ex nihilo) става част от подхода на есето към света.
Което отново е движение  към Средновековието. Някои мисли на Еко от есето му
за  новото Средновековие го обосновават: „Барт чете Балзак, Сад, Лойола така,
както средновековният човек е четял Виргилий. (...) Нашето изкуство също така,
подобно на средновековното, е събирателно и съставно.“ Ето и общо наблюдение
относно литературата:  „Има центони,  словесна  тъкан от  цитати.“  След което,
покойният италиански философ предлага също своята  диагноза за съвремието,
гласяща следното: „Яростна пристрастеност към списъци, сбирки, монтажи.“775

Тук следва да се спре: иначе „полетът на мисълта“ ще отведе твърде далеч.
За завършек, обръщане към сюжет от началото на това изложение. Георг Зимел
открива естетизация на философията, разпознаване на мисловното съдържание
откъм  осезаемата  конкретика.  Според  него,  разривът,  белязан  от  императива
екзистенциализиране,  започва  в  края  на  XIX  век  или  в  началото  на  ХХ век,
когато новите творци обявяват, че животът снема формите, станали вече тесни,
защото опира до отричане на формата като такава. Но трябва да се има предвид
следного ограничение: всяка  липса на форма представлява определена  форма,
ставаща с времето чужда спрямо самия онзи живот, който я поражда.776 

При това положение обаче,  култура необходимо се отчуждава от  индивид.
Но именно понеже всички стремежи на „живия живот“ претърпяват поражение
при своите усилия да установят един или друг вид нови общозначими  форми,
противоречието повтаря едно разрушаване.  Оттук произтича обаче  и изводът:
отчуждаването на култура от индивид е съдбовно непреодолимо. Което всъщност
подтиква Зимел да открива в самата „модерна култура“ белега трагичност.777

Разпадането на йерархията, тъгата по диалог, въжделението за действително
олицетворяват и усилията да се превъзмогне отчуждаването като  опосредяване.
Сходни процеси обхващат религиозното и философското. При липса на намек
относно  нови  устойчиви  форми,  съвременното  обезформяване  на  културата
красноречиво свидетелствува, че съвсем не опира до поредната стилова промяна:
има недостиг откъм смисъл. Който недостиг е реален, или дори нещо повече:
последната „реалност“ на нашето съвремие. Защото всяка реалност понастоящем
бива все повече медийно пред-ставяна, което обаче заличава не-представ(е)ното,
както и, съответно, изначално свързаната с него възможност за свобода.

775 Эко. Средние века, с. 262-263. 
776 Вж. Georg Simmel. Der Begriff und die Tragödie der Kultur. [Датира от 1912 година.] – In: Idem.
Philosophische Kultur (2. Auflage. Leipzig: Alfred Kröner, 1919), S. 223-253. [Simmel. Der Begriff]
Срв. Idem. Понятие и трагедия культуры.  (Перевод с немецкого Игоря И.  Маханькова)  – В:
Зиммель. Избранное. Том 1(Москва: Юристъ, 1996), с. 475-482. [Зиммель. Понятие] 
777 Вж. Simmel. Der Begriff, S. 227-233. Срв. Зиммель. Понятие, с. 449-456. Тук не се разглежда
Зимеловата тема за трагиката на културата; един неин момент е разискван в следващата глава.
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Правейки подвъпросен своя предмет, есеистиката прави чрез самото това
предмет на рефлексия също правенето подвъпросно. Няма окончателни изводи:
картината  остава  по  същността  си  противоречива.  Ако  есеистиката  заменяше
аналитичността  с  парадоксализма,  самият  анализ  би  бил  неин  „автопортрет“.
Есеистиката във „вариант Мутафов“ белязва при нас постоянно пропадащия опит
за единение между ауратично и театрично; нещо повече: патосът на поражението
става онова, което я прави така привлекателна. Ето защо, работата ще завърши,
предлагайки синтезни вариации върху значенията на тази привлекателност.
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ГЛАВА ПЕТА

СИНТЕЗНИ ВАРИАЦИИ

Няколкото  синтезни  вариации,  с  които  това  изследване  има  да  завърши,
представят  ритуала на мисълта във философствуването – понеже откъм него
става осмислимо действеното взаимоотношение между ауратично и театрично:
не  само  феноменно,  но  също  понятийно.  Такава  разкриваемост  на  тяхното
взаимоотношение прави обаче необходим още един интелектуален експеримент.
При глава 4 бяха построени,  предвид на българската междувоенна есеистика,
каквато  я  е  олицетворявала  фигура  като  Чавдар  Мутафов,  два  quasi-трактата
върху разнородни откъслеци от  неговото  творческо наследство.  Но сега  вече,
отношенията ауратично – театрично ще се очертаят откъм философствуването:
предвид самия предмет.778 По тази причина, завършващата част от изследването
относно ауратичното и театричното (почти) ще избягва непосредствените случаи
на някакво пряко обръщане към който и да било от двата тези термина.   

Подобава да се започне от теоретично очертаване на сегашното и тукашното
откъм неговото отрицателно: онова, което тепърва ги прави мисловно възможни.
Днес има много, твърде много отрицаване: утопията за възкресима цялостност,
естетизизацията  на  всекидневието,  обезмълвяването  на  „високото  изкуство“
(своеобразен предговор към възможността за ритуалното му умъртвяване). 

Обаче те не са единствените, които изискват феноменологично осмисляне
начина на бъдене из единството между потекло и същност. Има три измерения
на философемата  сегашно/тукашно:  утопийност,  кичовизиране, обезмълвяване.
При това, въпреки всички разлики помежду си, те изявяват модерната философия
именно в модуса ѝ „свършек“. Защото „философия“ става протеично изкуство.
Тук философствуването прави всевъзможни жестове  за  своето разграничаване
колкото  от  предишните  миропомазани  формоизрази,  толкова  и  от  определени
съвременни формоизрази, отличаващи мисловните присъствия, които се оказват
volens nolens изложени на възприеманe като интелектуално недостойни.  

778 Тук няма да се разисква разграничението, което прокарва Хусерл между  философствуване
(налично откъм човешкото дейно мислене),  и  философия (обхващаща идеалната значимост).
Ако  философията остава идеалично независима от „низките материи“ на един или друг вид
емпирични реалности,  то относно  философствуването това не важи. Дори може да се каже:
самите мисловни философски практики „омагьосват“ философите, които все ги отъждествяват
със  своя  себичен  интерес  спрямо  някакви  „други“,  заедно  с  които  те  съ-обитават  някакво
интелектуално-институционно пространство.  Има обаче  още нещо:  мислите на  философите,
„оставящи настрана“ осветената философска институция, по необходимост все се разполагат
сред привилегировани области от наличните общностни положения. Оставайки следователно
необременени от саморефлексия, философските питания относно философското винаги стават
идеологични мизансцени. Макар че привидно оспорват осветения философски circulus vitiosus,
такива „метафилософски“ питания (колкото при нас, толкова и другаде) всъщност много рядко
правят нещо много повече от това изискано да препотвърждават всевластието на снобизма.

181



При това, сегашното (ни) философствуване е сякаш обсебено от настоящето
като  многоизмерно  съвремие.  Сред  времената  модерност,  философствуването
уподобява изкуството, стремейки се към ново, нечувано, неочаквано. Тук отказът
от  предишни позиции поражда нови изразявания:  общ знаменател съставлява
краят на всичко. Такова апокалиптично-есхатологично настроение изисква обаче
своето овладяване чрез миропомазващи Порядъка ритуали и/или символи. 

Ако един разрив заменя друг, то свършекът на времената прави невъзможен
следващия разрив.  Един  призрак  преследва  модерното  (ни)  философствуване:
модерността също има край. Защото модерност се обрамчва от нейния свършек:
от времето, когато модерното изкуство престава да бъде ново, също от мястото,
където модерната наука се саморазрушава, но и от смисъла, представим в идеята,
че  напредъкът приключва.  Освен всичко друго  обаче,  всяка  от  тези  ситуации
необходимо съдържа в себе си именно идеята за свършека на модерността.  

Изчезва аурата на утопията. Не само (к)раят на утопията става антиутопия,
но също технологията става форма на злото. Когато при едно философствуване
възниква масовост, то става неотличимо от другите начинания. Сякаш нямайки
какво да добави, то битува като мълчание, уподобяващо онова на технологията,
която не оставя място за „утре“, и онова, което самата тишина (ни) налага.  

Още нещо: написаното от философите затова  не престъпва модерността,
защото пре-повтаря модерната митология, явена от идеята „свършек на книгата“.
Тук книгата се разкрива не като свещена същност, ставайки следа от един свят,
който не действува както преди. Писаното от философите е свършек на книгата:
появяване на изкуството да философствуваш и завършваща утопията антиутопия.
Защото става дума за такива положения, които нищо вече не правят възможно.
Една философска книга проявява чистата разлика между себе си и всякоя книга,
plus чистата разлика между себе си и всички книги. Ето защо философска книга,
която не съдържа своята „противокнига“, необходимо остава незавършена.779

При това, във философствуването апокалиптиката изявява края на утопията,
съвсем не края на антиутопията като осъществима. Свършекът при философите
все се свежда до мълчание – аналог спрямо Хегеловия свършек на изкуството.
Обаче  изкуството  (включително  изкуството  на  философията)  все  не  свършва.
Защото то може да престъпва само отвъд пределите на онази естетическа утопия,
до която само вече е достигнало. Оттук идва същевременно и шеговитият извод
(впрочем само донякъде шеговит), че идеята „плагиат“ следва да се преразгледа:
понеже в идеалната си значимост сътворимите и сътворените творби се създават
само от един всезнаещ, безименен, вездесъщ Автор – извън времето.780)

779 Вж. за източник: Хорхе Л. Борхес. Тльон, Укбар,  Orbis Tertius. [1947]  (Превод от испански
Анна Златкова.) – В: Борхес.  Вавилонската библиотека (Превод от испански Анна Златкова,
Роза Хубеш. София: Народна култура, 1989); с. 67-84: на стр. 78. [Борхес. Orbis Tertius]
780 Вж. по този въпрос (продължаване на мисълта, че философските книги остават незавършени
без своите противокниги) експеримента-мистификация при Борхес. Orbis Tertius, стр. 78.
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Днес говорят из осъществената метафизика – поне в смисъла на Хайдегер,
заявяван още при Ницше. Ако се приложи друг известен термин от Хайдегер,
става дума за  Verwindung на метафизиката – връщане при себе си чрез другото.
Смъртта на изкуството става тук формула за изчерпването на метафизиката
като епоха: определена от Хегел, преживяна от Ницше, назована от Хайдегер.
При  нея,  мисълта  е  винаги  в  положение  изкривяване  спрямо метафизиката:
именно  доколкото  тя  смислово  определя  битието  човешко,  дотолкова  хората
всъщност само я приемат като явяваща онова, което отнапред им е отредено. 

Краят на модерността и на модерната философия, същевременно, показва,
че отсрочката свършва. Духът на модерността все пак оцелява, защото утопията
се самозаличава: философията е занаят, който (въпреки опитите на философите
усърдно да го отричат) днес препраща сякаш не толкова към високото изкуство,
колкото към масовата култура. Оттук, философствуването сега създава „творби“,
обозначими като кичовост,  върху чийто фон безнадежността ражда мълчание.
Именно  поради  това  обстоятелство,  сегашната  (ни)  философия  олицетворява
преутвърждаването на миропомазващи Порядъка ритуали и/или символи.  

Дали тогава мисълта за  философията като стигналата до самоосъзнаване
духовна същност на една епоха не важи спрямо сегашната ни философия? Важи,
но  просто  нейната същност се  самоосъзнава  из  ритуала.  Философите  днес
търсят не истинното, а удивителното; по тази причина, философията става част
от фантастичната  литература.781 Предвид срастването  фикционно – фактуално
при нея сега,  тук се започва с обикновен, дори прекалено обикновен,  въпрос,
който всъщност гласи следното: „Как хората стават философи?“

1. Бъденето философи
Как хората стават философи? Във всички области стоят такива въпроси.

Точно този въпрос обаче сякаш по необходимост поражда определена неловкост.
Мислиш си, че подминаваш отговора, чувствувайки едновременно с това, обаче,
как се плъзваш към различен въпрос. Но по такъв начин всъщност, мисълта ти
тръгва в посоки, които отвеждат твърде далеч от твоята отправна точка. 

Как  хората  стават  философи? Въпросът  предизвиква  недоумение,
вземайки за  даденост онова, което не е самоочевидно: отговорът би означавал,
че някои са готови да приемат своята самоличност на философи. Но философите
обикновено се затрудняват да ги „водят“ за такива; затова и думата  философи
като тяхно определение нерядко събужда у тях съпротива. Навярно поради това,
всъщност,  отговаряйки на този въпрос, те обичайно разказват,  как са се заели
(някога) с изучаване на философия, и съответно, как се преподава философия. 

781 Вж. Борхес. Orbis Tertius, стр. 75. Която формулировка се отнася до едно фикционно, мислено
обаче като фактуално. При това, без преобразяване на factum във fictum и обратно естетически
откликвания  изобщо  не  биха  били  възможни.  По  въпроса  за  взаимоотношенията  между
фактуално и фикционно, вж. изричното изложение при Latour. Enquête, pp. 242-264.
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Видът homo academicus е неудовлетворяващ. Да, той включва и изключения,
към които философите ще се радват да принадлежат. Понеже не могат да посочат
своето собствено положение като изключение обаче, подобава им да се приемат
единствено  за  попадащи  под  общото  правило.  Занаятът  на  философи  остава
техен  занаят: няма как да избягат от това обстоятелство. Но измежду редицата
кръстни класификации, които се съчетават, за да го определят, homo academicus
надали е същностното. Ето защо философствуващите, заставайки пред въпроса
Как  хората  стават  философи?,  изпитват  съществени  трудности  да  приемат
спрямо себе си самите възможното обозначение именно като „философи“. 

Откъм Сократ, обозначението философия съединява стремежа към истината
с достоен за хората начин на живот. Но днес философията сякаш губи престижа,
който това тяхно единение беше ѝ извоювало: нейното академично присъствие
започва да изтлява, тя губи също кредита си на доверие: все казват, че изчезвала.
Още спорят, откога започва да изчезва: свързват датата първо с Фихте и Хегел,
после с Маркс и Ницше, с Хусерл и Хайдегер, накрая с Витгенщайн и Попър.
(Мнозина  от  онези,  които  се  ласкаят,  че  могат  смислено  да  изложат  цялата
Хегелова система върху няколко страници, прогласяват, че именно той бележел
свършека на философията.)  Тук  проличава  чудатостта на начинанието:  онези,
които се  само-обявяват за  философи, заявяват огромна амбиция. Това е  така,
защото да изтъкваш сега потребността от изследване, освободено от авторитети,
относно неносещи пряка полза „същности“, смятани често дори за химерични,
изосновно подкопава подобаващата скромност на изначалното вдъхновение. 

Но образът за философите като преподаватели ги поставя  под  тях самите.
Приемайки  това  название,  те  запазват  надеждата,  че  един  ден  ще  престъпят
отрицаващото определение. Обаче „философи“ ги смущава: понеже ги поставя
над тях самите. Не е ли това двояка грешка? Защо не преосмислят преподаването
заедно с дейността да се философствува? Може би „забравят“ взаимодействието
между  двете:  бъденето  философи е  същностно  необособимо  от  учен(и)ето.
(Защо да не приемеш смирен образ, вместо да се стремиш към славен такъв?)

Като за начало, едно невинно питане. Дали раздвоението във философията
между  преподаватели  и  изследователи не следва една прочута двойнственост,
белязваща интелекта на модерните европейци? Доколко зад него не стои идеята
за  разделението между земно  и вечно,  отсамно  и отвъдно?  Това  би обяснило
нежеланието сред хората да се (само-)нарекат „философи“. Тук опира до смисъла
на думите  под и  над при „Двете тела на краля“ от Канторович, който схваща
социалната  телесност  откъм  Средновековието  и  докъм  модерността  предвид
двоякото Христово естество.  Още  Liber Augustalis  (източник от  XIII  столетие)
обозначава християнския владетел именно като major et minor se ipso.782 

Мнозина виждат тук схващане за модерния владетел, подвластен на Закона,
782 Вж. Ernst H. Kantorowicz. The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology [1957]
(3rd Edition. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997), особено pp. 100-107 и pp. 134-138.
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но  стоящ над  законите.  Във  връзките  философствуващи  –  философствуване,
припомнянето на тази фигура бележи съпротива срещу подхода към философите
като заместващи образа свещеници-владетели, а и срещу идеята за философията
като вид мистично тяло на философите. (Ето защо, трудността хората да нарекат
себе си  философи,  както също и трудното им допускане да ги нарекат такива,
препраща към идеята, че никоя философия не стои над живота. Никоя в смисъла,
придаван ѝ от онези, които приемат нейната действителност, но също от онези,
които въжделеят да я разрушават – защото тя, макар че необходимо се основава
върху разума, също толкова необходимо препраща и към трансцендиране.)

Но има модерен начин да обявиш смъртта на философията като, съответно,
се приобщиш към нейните поддръжници – което е подобие на противоречието
между теология и безбожие. Бог умира по начин, явяващ Неговото пребъдване:
атеизмът не полага сигурността на теолозите, които (поддържани от авторитета)
правят  реален  един  друг  свят.  Спорът  между  да-философия  и  не-философия
остава  значи  безплоден.  Третата  възможност,  каквато  всъщност  представлява
изобразяването на нейното осъществяване из разрушаване, възкресява вярването
относно това, че християнството се въплъщава в осветените институции. 

Но защо major et minor se ipso се отхвърля? Ето как осмисля тази формула
Едгар Кине,783 когото мисълта за робството в древността кара да си представя
човечество, разкъсвано от движение, което го смъква под и го издига над него. 

Първо: „Искате зрелището на падението при човека? Вижте това създание,
което, във върха на своя бунт, дори и не си мечтае за свобода; при него всяко
външно  освобождаване  става  ново  средство  да  се  обвързва.  Виждате  как  то,
хитроумно извлякло робство от свободата, отново се завръща в тъмата по пътя,
водещ другите към светлината. Отломка върху руината, то отхвърля робството,
обаче без да усеща, че го носи в себе си и го претворява с всяко свое дихание.“
Второ: „Вземаме човека там, където той досега не е бил търсен, под човешкото,
унищожен  от  робството;  след  това  вече  го  връщаме  обратно  към  живота,
възстановявайки го чрез героизма.“784 Чрез това обаче, Кине всъщност очертава
парадокса на участта човешка:  напрежение между робство и героика. Тази идея
необходимо се свързва с идеята за привличане към Владетеля или Господаря,
който  въплъщава  фикцията  „общностна  телесност“;  или  дори  нещо  повече:
напрежението  между  робство  и  героика  препотвърждава  магията  на  Единия,
чиито деяния окончателно ще избавят верните от  разделеност и  множествено.
Тук обаче е необходимо едно съществено допълнение: тази мисъл от миналото
тепърва следва да бъде достигната, стоейки пред нечия собствена такава. 

Защо героика? Кине говори за онова, което Мишле, следващ израза на Вико

783 Този ярък историк, писател, философ, създал новаторско съчинение за Френската революция,
спада към големите европейски умове от ХIХ-ти век, днес незаслужено изпаднали в забвение.
784 Вж. Edgar Quinet. Les esclaves. Préface [Датира от 1852 година.] –  In:  Idem.  Œuvres. Tome V
(Paris: Germer, s. a.), p. 157 и p. 159.
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mente heroica,785 нарича героизъм на интелекта. Вид „философия на историята“,
фразата подхожда за една модерност: изисква търсене, свободно от авторитета,
като поражда и стремеж хората да не се затварят в минаващото за философия.  

Тук вниманието е привлечено главно от връзката между героика и робство.
Робство носи печата на желание. „Вижте това създание ... хитроумно извлякло
робство от свободата.“ Желанието в познанието прави хората роби на Господаря.
Тук вече желаенето на свободата и желанието за познаване проявяват свободата
откъм знанието-в-действие. Но  свобода и  познание не са предмети на желание,
докато робството е свързано с желание за нещо. Това е едно „не зная какво“,
изпълващо желанието: както в една фантазия визията е изпълнена с лъжевидимо.
„Не зная какво“ се дава в образа на Господаря, като Едно или негов заместител.
Робите, придобили илюзия за самотъждество, се избавят от своята отдел(е)ност:
робството оцелява в отъждествяването с Господаря пред едни нисшестоящи.    

Тук вътрешното противоречие между изпадането на желанието под Едното,
съответно неговото отвоюване чрез нескромността при мисленето, „ни“ откъсва
от всяка възможна гаранция откъм човешкото. Ето защо, знаците на всяко бъдене
стават четими единствено откъм риска на действието. Но доколко същевременно
определението на философията подобава да бъде основавано върху този риск?

Въпросът има и друг вариант: стремежът към мисъл, отговорна за Битието,
изисква участие в обществения живот с говорене и действие, чиято отговорност
става Полисът. (Тази връзка има и своите герои – израз, пораждащ днес усмивка;
образът „герои“ се явява тук в развоя на мисълта – по никой начин не става дума
за почитане на „герои“: думата сега определено  смущава.) При това творбите,
които особено привличат философите, според наличните академични стандарти
нерядко далеч не могат да се похвалят със същински „философски“ статус.

Няколко примера.  Първо: отношението на Хайдегер към предсократиците.
Той има предвид не толкова техните творби, колкото мястото, което им отрежда
сред своята  история на мисълта и мисълта като история.786 Особено значима
предвид това крайно своеобразно положение на нещата се оказва, следователно,
преди всичко мисълта му, която засяга мисълта им относно λόγος.787

Второ:  връзките  философия – митология  и  философично – естетическо,

785 Вж. източника: Giambattista Vico. De mente heroica. [1732] – In: Idem: Opere. Vol. XII (Napoli:
Alfredo Guida, 1996), pp. 138-168.  Вико отхвърля естественоправовия quasi-рационализъм. Вж.
Александр  Г.  Погоняйло.  Философия заводной  игрушки,  или Апология  механицизма  [1996]
(Санкт-Петербург:  СПБГУ, 1998),  с.  122-156.  Но срв.  същевременно обаче  Donald P.  Verene.
Vico’s Science of Imagination (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987), особено pp. 65-95.
786 Вж. източника: Martin Heidegger, Eugen Fink. Heraklit. [1966/67]  – In: Heidegger.  GA. Bd. 15
(Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1986); S. 30-48. За конкретизации вж. изложението:
Сергей Н. Муравьев. Скрытая гармония. Материалы к описанию поэтики Гераклита. [1987] – В:
Палеобалканистика и античность (Москва: Наука, 1989); с. 145-164, особено с. 147-156. 
787 Вж. за това Heidegger. Logos. [1951] – In: Idem. Vorträge und Aufsätze (Pfullingen: Neske, 1985),
S. 199-221. Но срв. обаче Татьяна В. Васильева. Беседа о логосе в Платоновском “Теэтете”. – В:
Платон и его эпоха (Москва: Наука, 1979. Под редакцией Феохария Х. Кессиди), с. 278-300. 
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особено при Платон;788 τόπος при ред изследвания върху античната философия
през ХХ век е връзката философско съдържание – артистично изразяване.789

Трето:  за мисълта,  мислеща  Битието,  обаче  живееща  сред  Полиса,
същностно  става  взаимотношението  диалектика  –  демокрация.790Четвърто:
откъм  късната  античност,  теологичното  преосмисляне  на  философствуването
поражда различен тип мислител. Неговите творби не са собствено философски:
дори тогава, когато говорят „от името на“ етиката, диалектиката, логиката.791

Пето: за Средновековието „лична мисъл“ е чужда на философския текст.
Появяват се схоластиката и схоластиците.792 Онова,  което създават схоластите,
далеч не носи личен печат: схоластиката не е философия из самоизразяването
или самоосъзнаването – дори внушава на причастните към нея отказ от себе си
като  преживяващи  индивиди.  При  нея  от  същинско  значение  са  единствено
основанията на битието отвъд екзистенциалните реалии. Занаятът на философа
властно изисква, следователно, истината да се познава именно „надлично“.793

[Затова, схоластиката е  философия на идеите, а не  философия на хората.
Нали е все едно, кои ще изрекат истината? Тя е над виждащите нейната светлина.

788 Вж. по въпроса Аза А. Тахо-Годи. Миф у Платона как действительное и воображаемое. – В:
Платон  и  его  эпоха,  с.  58-82.  [Дори съотнасят  Платон  с  Омир.  Вж.  Татьяна  В.  Васильева.
Афинская школа философии: Философский язык Платона и Аристотеля (Москва: Наука, 1985),
особено с. 116-138.] Срв. същевременно: Татьяна Ю. Бородай. Платоновский демиург – образ
или категория? – В: Античная культура и современная наука, с. 31-36.  
789 Вж. Георгий Ч. Гусейнов. Персонажи Платона: в поисках жанра. – В: Античная культура и
современная наука, с. 118-121. Konrad Gaiser. Platone come scrittore filosofico (Napoli: IISF, 1984),
особено pp. 41-44. Но срв. Jacques Derrida. La Pharmacie de Platon. – In: Idem. La Dissémination
(Paris: Éditions de Minuit, 1972), особено pp. 137-146. Също David Blank. The Arousal of Emotion
in Plato’s Dialogues.  –  The Classical Quarterly.  Vol. XLIII (1993); No. 2, pp. 428-439.  Също така
заслужаващата особено внимание идея за сократизма като форма на питагорейство: Glenn Most.
‘A Cock for Asclepius’. – The Classical Quarterly. Vol. XLIII (1993); No. 1, pp. 96-111. 
790 Вж. за това изрично: Enrico Berti. Ancient Greek Dialectic as Expression of Freedom of Thought
and Speech. – JHI. Vol. XXXIX; No. 3 (July – September 1978), pp. 347-370. Срв. същевременно
конкретно изложение върху единични случаи: Arlene W. Saxenhouse. Free Speech and Democracy
in Ancient Athens (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), особено pp. 37-54. 
791 За късноантичния преход, вж. класиката: Werner Jaeger. Early Christianity and Greek Paideia
(Princeton:  Princeton  University  Press,  1953);  pp.  26-46  и  pp.  68-85.  Августин  и  Боеций
въплъщават „типа“ раннохристиянски философ с неговите изповедалност и законничество. Вж.
Étienne Gilson. Introduction à ľétude de saint Augustin. 2e éd. Paris: J. Vrin, 1943. Срв. обаче също
изричното обстойно изложение: Георгий Г. Майоров. Формирование средневековой философии.
Латинская патристика (Москва:  Наука,  1979),  с.  181-340.  За биографизма,  вж. Eugene Vance.
Augustine’s Confessions and the Poetics of the Law. – MLN. Vol 93; No. 4 (May 1978), pp. 618-634.
Относно Боеций, вж. станалото вече класическо изложение в съчинението: Henry S. Chadwick.
Boetius – The Consolations of Music, Logic, Theology and Philosophy. Oxford: Clarendon, 1981. 
792 Вж. по тези въпроси Цочо Бояджиев. Хомо Виатор. – В: Пиер Абелар.  Избрани съчинения
(Превод от латински Зорка Попова, Петя Стоянова, Милко Стоянов, Цочо Бояджиев. София:
Наука и изкуство, 1986); с. 7-55, особено с. 34-48. Срв. Цочо Бояджиев. „Ренесансът на ХII век“
и школата  в  Шартър.  –  В:  Пет средновековни философски трактата (Превод от латински
Милена Минкова, Петя Стоянова, Цочо Бояджиев, Силвия Минева, Милко Цветанов. София:
Наука и изкуство, 1989); с. 7-45, особено с. 12-24 и съответно с. 37-41.
793 Вж.  почти  класическия  „портрет  на  томизма“,  който  предлага  Fernand  van  Steenberghen.
Thomism in a Changing World. – The New Scholasticism. Vol. XXVI (1952); No. 1, pp. 44-47.
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Традицията е над нейните представители, цялото е над частите, над-личностното
е над при-личностното. Обаче зависимостта на при-личностно от над-личностно
явява  сродеността  с  цялост,  където  на  всички  индивиди  са  отредени  места,
които те не биха могли да променят. Затова нисшето се подчинява на висшето.
Висшето  става  авторитет  за  нисшето;  това  се  отнася  колкото  за  индивидите,
толкова и за текстовете, между които има определяща йерархична свързаност.794]

Шесто:  несобствено  философско  философствуване  е  присъщо за  цялата
„философия на Ренесанса“, явяваща умове със свои традиции;795 съжителствуват
платонизъм и атомизъм, авероизъм и питагорейство, аристотелизъм и стоицизъм,
схоластика и мистицизъм.796 Само тази полифония постига истината.797 При това,
мисълта  на  мислителите  винаги  предполага  споровете  около  техните  творби,
тяхната биография, оценките от съвременници. Тогава полемичните съчинения
често стават  доноси,  някои спорове,  започнали като  университетски  диспути,
имат съдебен завършек. Независимо че за философите наистина рядко се знае
като за осъдени от Инквизицията еретици, техните произведения същевременно
съвсем нерядко заемат доста „видими“ места в един особено своеобразен списък
на възможни „бестселъри“, какъвто съставлява Index librorum prohibitorum.798

Седмо: ами за ХVII-ти век, „епохата на гениите“? Декарт не съединява ли
философско и теологично? Нима истинното познаване при неговите Meditationes
не е обвързано с непреставащото светосъздаване?799 Meditationes не сродяват ли
религиозно размишляване със светска автобиография?800 (Декарт прави мислимо
също сънотълкуването като философствуване.801) Паскал, когото Хайдегер смята
за авторитет,802 може ли да бъде „модерен“ собствено философски мислител?  

Защо обаче само да посочваш, какво дължиш на определени мислители?
Никое тълкуване на миналото не е непричастно към съвременните си събития.

794 Вж. по въпроса изричното изложение при Samuel H. Beer. The Rule of the Wise and the Holy:
Hierarchy in the Thomistic System. – Political Theory. Vol. 14; No. 3 (August 1986), pp. 391-422.
795 Вж. за това Paul O. Kristeller. Humanism. – In: The Cambridge History of Renaissance Philosophy
(Edited by Quentin Skinner. Cambridge: Cambridge University Press, 1988), pp. 113-137. [CHRP] 
796 Вж. при Ioan P. Couliano. Eros and Magic in the Renaissance [1984] (Translated from the French
by Margaret Cook. Chicago: The University of Chicago Press, 1987), pp. 28-64 и pp. 144-175. Също:
Brian Copenhaver. Astrology and Magic. – In: CHRP; pp. 264-300. Срв. обаче Леонид М. Баткин.
Итальянское Возрождение: проблемы и люди (Москва: РГГУ, 1995), с. 269-290 и с. 317-342. 
797 Вж. Cesare Vasoli. The Renaissance Concept of Philosophy. – In: CHRP; pp. 57-74. 
798 Вж.  Александр  Х.  Горфункель.  Гуманизм  и  натурфилософия  итальянского  Возрождения
(Москва: Мысль, 1977); с. 17-49, особено с. 31-37. Срв. и изричното съдържателно изложение:
Paul F. Grendler. Printing and Censorship. – In: CHRP; pp. 25-53, особено pp. 45-48. 
799 Вж. Андрей Лешков. Светът като творба? (София: Проектория, 2014), с. 203-214.
800 Вж. Blumenberg.  The Legitimacy, pp. 181-198.  Но срв.  Bradley Rubige. Descartes’s Meditations
and Devotional Meditations. – JHI. Vol. LI; No. 1 (March 1990), pp. 27-49.
801 Вж. по въпроса  Richard Kennington. Descartes’s  ‘Olympica’. –  Social Research. Vol. 28; No. 2
(Summer 1961), pp. 171-204. Sophie Jama. La nuit de songes de René Descartes. Paris: Aubier, 1998.
Срв. Виктор П. Визгин. Сон в ноябрьскую ночь. [2000] – Idem. На пути к Другому. От школы
подозрения к философии доверия (Москва: Языки славянской культуры, 2004), с. 178-189.
802 Вж. Sein und Zeit; § 1.2 (S. 4), § 37 (S. 174-175). Срв. Битие и време; стр. 12 и с. 138-139.  
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Ето защо, следва да се възстанови не само осъзнатото в мисленето на пишещите,
но също оставащото извън тяхната власт – онова, което ги отвежда „встрани“,
пораждайки авантюрите на мисълта. Такива начинания тепърва правят възможни
също така онези изпитания,  които принуждават пишещите да губят от поглед
себе си самите – предвид след това да бъдат върнати обратно към творбите.

Такива  изпитания по необходимост те обвързват с писането на авторите:
знаци на времето и мястото, когато/където се формира творбата, те се оказват
знаци на един (смислов) свят, който я прави възможна. Едва чрез изпитанията
разчиташ в  творбата  въпросите,  за  които  тя  носи  отговорност,  едва  чрез  тях
възприемаш също така и онова питане, което лежи в собственото ти съвремие.
Дотолкова, интенцията, придобиваща форма в хората, им налага такова писане,
което те не си избират: защото, смесено с техния начин да бъдат, това писане,
като такова, не принадлежи към дисциплинния регистър на философията.

При  това,  имайки  чувство  за  времето  като  сътворяване-и-унищожаване,
философите знаят Закона като установление,  от една страна,  както и Правото
като оспорване на Порядъка – от друга. Ето защо те си личат по тяхното умение
еднакво да разпознават колкото цялостността, толкова и разложението.

Обаче  самото  начинание  мислене се  налага  чрез  такива  средства,  които,
понеже могат да не са онези на философията, пробуждат читателите за въпроса:
какво означава да се мисли? Като не може да измисли друг  изначален въпрос,
авторът се пита, как оставането живи на мислещите съдържа тяхното назоваване.
Не произтича ли то от живота на мисълта: предвид начина, по който тя възниква?

Какво  остава  значи  от  философските  идеи,  ако  те  не  засягат  биващото?
Какво  означава  изявимостта  им в  творби,  които не  са  осъзнато  философски?
Сякаш хората не знаят, как трябва да отговарят на такива въпроси; онова обаче,
което ги оставя така обезоръжени, никак не е празно. Празно е само говоренето
относно изчезването на философията. Но дори то има своя мотив. Греши обаче,
правейки от едно питане не само твърдение, но също и отрицание. Това питане
никак не остава при философията, а се появява и другаде: особено в изкуството.
Станало е банално да се казва, че живописците стоят, при това от дълго време,
пред въпроса:  какво да се  живописва?,  или че  идеята за  живописна същност
изчезва с образите, които поражда. И писателите се питат: какво да се пише? 

Но затова, между авантюрите на изкуствата и авантюрите на философията
наистина съществува определена аналогия. При нея, творците се оказват обзети,
естествено,  илюзорно,  от фантома  чист език,  докато публиката им подражава
тяхната  илюзия,  като  същевременно  услужливо  „забравя“,  че  самите  творци
всъщност са отдадени на такова изразяване, чийто  пълен успех по никой начин
нито е гарантиран от езика, нито също може да бъде гарантиран от последния.

Ето защо творците провеждат, без сами да знаят, изследване върху онова,
което се казва и/или се вижда, изследване върху писането и (живо)пис(в)ането:
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изследване, ставащо тяхна цел. Дали самата философия също така не е обзета,
тогава, от фантома на чистото мислене? – Дотам, че философите създават творби,
откъм които мисълта  се  разкрива  и  се  изнамира.  Но дотолкова  следователно,
въпросът „Какво значи да се мисли?“, и то като обвързан с въпроса за писането,
все повече става не нещо друго, а именно специална област на философията. 

Има  две  последици  от  това  положение.  Първо:  философите  прегръщат
своето призвание като пишещи, разпознавайки чрез това във философствуването
вид литераторствуване.  Второ: ако въпросът, който ги белязва като философи,
наистина гласи „Какво значи да се мисли?“, той не е въпрос относно познанието,
предпоставящ завръщане към едно праначало, предвид да се овладее съзнанието.
Защото това Какво значи да се мисли? съпътствува всяко светопреживяване. 

При завръщане към онова,  из което мислиш, те носи мисълта.  Ето защо
следователно, преживяващите магията на философията подобава да се оказват
сред  самия онзи вихър,  който създава  и  размива  при всички  или  при всичко
линиите между тук и там, съответно линиите между вътре и отвън.

Какъв е все пак онзи отговор,  чрез който се оказва заобикалян въпросът
„Как хората стават философи?“ При всички той изглежда различен, но все опира
до някакво влияние.803 Извън него, философствуващите обосновават истинността
на  живеенето и съответно на  мисленето,  които те  следват.  (Също така  онези,
които предстои да завещаят на своите „конфесия и професия“.) Има се предвид
превъзходството  на  съзерцаване над  действуване.  Макар  че  мнозина  държат
философствуването да се утвърждава не толкова чрез  думи,  колкото чрез  дела,
при философите няма различие между думи и дела: тук „думите са делата“. 

Но понеже за философите мисленето е повече от дейността, те все поставят
vita contemplativa над vita activa. Тук трябва да се схване философският смисъл,

803 Pro  domo  sua.  Още  докато  следваше,  авторът  срещна  един  „зъл  дух“,  като  тази  среща
донякъде определи неговото развитие. Той се наричаше феноменология и мислеше, говорeйки:
без при това да те запознава обаче с онова, което знае. Зрелището беше наистина необичайно.
Този зъл дух не искаше да бъде господар, затова се превърна в наставник на автора, който тогава
сякаш още  имаше  твърде  бунтарска  нагласа,  за  да  го  осъзнае.  (Иначе  навярно  би  проумял
технологията на философията като пре[пре]даване и преп[р]одаване.) Чрез жеста да не приема
названието „философ“ за себе си обаче, изглежда е направил друг твърде съществен пропуск.
Изборът му по онова време не произтичаше от някаква  среща – въпреки нейната съдбовност.
Просто тогава той беше обсебен от силното желание да стане писател. Както мнозина младежи,
усещали същото желание, той все още не знаеше, естествено,  какво точно иска да напише;
стремежът му нямаше някакъв еднозначно определен „предмет“. Но философията го създаде:
изоставяйки суетното въжделение да стане  писател, авторът се насочи към такъв вид писане,
което все пак носи белезите на неговото начално желание. Дали тази биографема го подтиква
погрешно да оценява философията изобщо, или тъкмо напротив – прави го способен да разбира
нейните заплетени взаимоотношения с писането? На този въпрос той, във всеки случай засега,
никак не би могъл да отговори. Затова размислите му понастоящем го отвеждат, следователно,
далеч от неговата отправна точка: дотам значи, където вече надали ще може да стори друго,
освен  единствено  да  отстъпи  пред  онази  гледна  точка,  към  която  се  придържат  „другите“,
съответно пред онази гледна точка, която прави достъпно „другото“. Обаче това тук означава,
въпреки цялата метафоричност в изразяването, собствено присъщото гледище на предмета.
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който съдържа това разделение: философското разбиране за двата вида живот. 
Как подхожда към този въпрос св. Тома Аквинат? „Ако делата са подчинени

на  необходимостите  от  настоящия  живот  съобразно  правилното  разбиране,
[тогава] те се отнасят към действения живот. Но ако са подчинени на изучаване
на истината обаче, отнасят се към съзерцателния живот.“804 За да се осъществи,
съзерцателният живот изисква изтръгване от живота към разума, който [разум]
служи за  безкористно  постигане  на  битието.  Потопен  в  житейската  емпирия,
разумът обаче винаги низхожда към низшето, вместо да възхожда към висшето.
Ето защо следователно, заетостта с техните текущи деяния предизвиква хората
към неразпознаване на умопостигаемото – като отделено от онова, сред което
тепърва предстои да се разгръща в своята цялост действеният живот.805

[Затова сродените с философията не допускат покваряващата суета на света
да затъмнява възвисяващата  духовна чистота.  Първо изискване  за тях е отказът
от земни страсти и тревоги.  Техните животописи изтъкват два основни подтика
при избора им на призвание: презрението към суетата и страстта към познаване.
По времето на св. Тома духовният живот на Запада стои под егидата на Църквата,
като тези подтици неизбежно водят философските умове при нея. Понеже тогава
истинска интелектуална дейност в светски условия изглежда почти невъзможна
(какъвто не е случаят при ислямската култура806), повечето, дори може да се каже
почти всички, измежду значимите  философи,  белязали със своето присъствие
европейското Средновековие – еднакво източно и западно – са духовници.]

Онези следователно, които избират съзерцателния живот, със самото това
избират духовната „участ на Мария“, като решително отхвърлят по такъв начин
светската „участ на Марта“. Това се оказва така именно поради обстоятелството,
че мисловното съзерцаване изисква съсредоточеност, уединение, размишляване,
докато действуването необходимо изисква, от своя страна, потопеност в делата,
както и способност да насочваш развоя на събитията. Първата форма на живот
изисква  следователно  за  себе  си  такива  външни условия,  при  които  грижите
биват сведени до минимум, докато мисълта се стреми към максимум.807

Понеже дейността на съзерцаващите е сякаш извън човешките отношения,
съзерцаващите са сякаш отвъд нравствеността. Доколко за съзерцателния живот
обаче  са  потребни нравствените  добродетели? Понеже за  външните  действия,

804 Summa  Theologicae Angelici Doctoris Sancti Thomae Aquinatis. II, II; q. CLXXIX, art. II.  [ST]
Срв. същевременно обаче предаване на български: Тома от Аквино. Сума на теологията. Част II,
раздел 2 (Превод от латински Цочо Бояджиев. София: Изток-Запад, 2009), стр. 2282. [СТ. II, 2] 
805 Вж. ST. II, II; q. CLXXXI, art. I. Срв. СТ. II, 2; с. 2309-2310.
806 Вж.  относно  този  кръг  от  въпроси  изричното  изложение,  което  предлага  Велин  Белев.
Суфизмът. Последният аргумент на ал-Газали (София: „Семантика“, 2016), особено с. 21-36.
807 Ето защо западното Средновековие се оказва епохата, чиято философска форма на живот,
каквато става именно схоластиката, изгражда образеца за такава социално-мисловна вселена.
Нейната  основна  външна  форма  представлява  университетът,  където  намира  своята  обител
единствената духовна свобода, която би била възможна (съответно – която би била допустима)
сред йерархико-феодалния по естеството си установен Порядък, присъщ за онези времена. 
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според св. Тома, са нужни нравствени добродетели, а съзерцаването престъпва
външните действия, те престават вече да са необходими: защото съзерцаването
има за цел истината. Но самите добродетели стават залог: укротявайки страстите,
въвеждат  ред в  бъркотията  на  злободневието.  Ето  по  какъв  начин,  всъщност,
нравствените добродетели необходимо обслужват и съзерцателния живот.808

Бидейки живи хора, съзерцаващите са обвързани със сетивното и чувствата.
Целта им е сетивно и чувства да служат на съзерцаването – вместо да му пречат.
Тук спомага онази морална чистота, която целѝ чистотата на интелекта. Защото
добродетелта укротява страстите, затъмняващи всяка светлина на истината.

Едно съзерцаване изисква обаче и красота, явявана от него в своята истина.
„Красотата се състои от яснота и подобаваща съразмерност. И двете имат корени
в ума.  Ето защо в съзерцателния живот,  който се  състои от деянията на ума,
красотата се съдържа сама по себе си и същностно. В нравствените добродетели
тя  се  намира  частично:  доколкото  те  са  причастни  към  ума.“809 Ето  как,
следователно,  моралното и красивото  се  оказват  (поне  както смята  св.  Тома),
еднакво подчинени на интелекта – съобразно същностните си определения. 

Дори нещо повече: съзерцателният живот затова изявява духовна свобода,
защото душите постоянно остават свободни при духовното, обаче са несвободни
при телесното.810 Но по такъв начин, разделението  духовно – телесно се оказва
разделение  свободно  –  принудно.  При  това,  философите  дотам  ценят  своята
духовна свобода, че изоставят формите на свобода, означаващи непричастност
към йерархичното цяло във външния живот.  Образец отново са схоластиците,
при които съзерцаването определя ценностен антииндивидуализъм.811 При това,
то  надскача  практическото  действуване,  защото  усъвършенствува  интелекта,
издигайки човека над другите живи същества. Св. Тома приема (това не е ново)
като върховно съвършенство на човешкия интелект Богосъзерцаването.812

Тома високо цени интелекта, но като вярващ смята: пътят на откровението
остава по-възвишен от пътя на човешките умствени усилия. По тази причина,
християнският му интелектуализъм ясно личи в неговото учение за мъдростта.
Има две мъдрости: интелектуална добродетел и дар от Духа. Позналите истината

808 Вж. ST. II, II; q. CLXXX, art. II. Срв. също СТ. II, 2; с. 2286-2288. Но срв. същевременно обаче
онази трактовка, която се предлага при Олег Э. Душин. Мораль как знание в этической теории
Фомы Аквинского. – Вестник СПбГУ. Серия 17. 2014; выпуск 4, с. 54-69. 
809 ST. II, II; q. CLXXX, art. II. Срв. СТ. II, 2; с. 2287-2288.
810 Вж. ST. II, II; q. CLXXXII, art. I. Но срв. СТ. II, 2; с. 2322-2323. Тома препраща към Боеций.
Вж. като първоизточник: Anitii Manlii Severini Torquati Boetii De consolatione philosophiae. V, 2.
На  български,  вж.:  Аниций Манлий  Торкват  Северин  Боеций.  Утешението  на  философията
(Превод  от  латински  Боряна  Кацарска.  Редактор  на  превода  Анна  Николова.  София:
Издателство „Любомъдрие“, 1993); с. 120-121, на стр. 121.  
811 Понеже  служене на Църквата при тях става неразривно свързано с  представата относно
служене на истината. Доколкото в повечето случаи тези хора все пак са станали християни,
преди още да се научат да философствуват. (Има наистина също така изключения, които обаче,
както гласи една направо магично звучаща формула, безспорно потвърждават правилото ...)
812 Вж. ST. II, II; q. CLXXX, art. IV. Срв. СТ. II, 2; с. 2301-2302.
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откъм усърдието на разума стигат до мъдростта като интелектуална добродетел.
Втората обаче се постига чрез откровение, а то не зависи от човешкото усърдие.
„Мъдростта като дар превъзхожда мъдростта като интелектуална добродетел. (...)
Като съзерцава божественото, тази мъдрост съди чрез него за човешките дела,
докато чрез Божиите правила [тя] управлява човешките действия.“813

Дарената  мъдрост  свързва  всъщност  практичността  със  съзерцателност.
Често хората изглеждат сякаш лишени от този дар, а всички могат да го получат.
Тук избрани стават само „светците“, чрез които Бог съобщава на хората истината.
Една мъдрост, придобита чрез разума, остава  напълно несравнима с дарената:
мъдростта на хората е глупост пред Бога, повтаря св. Тома Светото Писание.814

Оттук, философията е човешка мъдрост, а откровението – божеска такава.
Мъдростта, както всяко изкуство, изисква дарование (non aetate, verum ingenio
adipiscitur  sapientia).  Мисълта  за  избраност  белязва  също  и  християнството,
подхождането към мъдростта като дар, отреден за малцина, напомня елитаризма.
Но християнският етос съдържа и неговото избягване. „Всички дарени милости
са за полза на другите.“815 Чрез речта, позналите истината я съобщават на други.
Което засяга, същевременно, и предаването на знанието чрез интелекта.816 

Има два пътя към истината. Първият път е из Бога  или из хората; от Бога
чрез откровение, от хората – чрез четене и чрез слушане. Вторият път изисква
усилието  на  познаващите.  Бог  известява  истината  и  я  въплъщава  в  Христос;
философите подобава обаче да преподадат,  или иначе казано,  да  пре-известят,
истината на другите. По същия начин както Бог става учител на хората, онези,
които постигат истината, трябва да станат техни учители. Учението на св. Тома
относно мъдростта обаче остава недоразбрано без неговото учение за любовта
(caritas),  същностно за  отношението съзерцаване  –  действуване.  „На любовта
към Бога пряко служи съзерцателният  живот,  ...  [а] на любовта  към ближния
пряко служи действеният живот, посветен (...) на ближните.“817 Има се предвид
такава мисия, която прави съзерцаващите открити към света. Тяхната откритост
същевременно по необходимост винаги остава ограничена – именно дотолкова,
доколкото мисията на философите като наставници все се изправя пред участта
да засяга по своята същина единствено малката общност (верни) ученици.

Във философското наставничество съзерцаване и действеност се сродяват:
предай на други полученото със съзерцаване.818 Както да просветляваме другите
винаги е повече от това ние сами да светим, повече е да предаваме на другите

813 ST. II, II; q. XLV, art. III. Срв. СТ. II, 2; с. 662-676, на с. 667-668.
814 Вж. ST. II, II; q. CXIII, art. I. Но срв. СТ. II, 2; с. 1540-1542. За словата от Светото Писание, вж.
изрично Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни 3:18-19.
815 ST. II, II; q. CLXXXVIII, art. I. Срв. СТ. II, 2; стр. 2469. 
816 Вж. ST. II, II; q. CLXXXVIII, art. VI. Срв. СТ. II, 2; стр. 2485.  
817 ST. II, II; q. CLXXXVIII, art. II. Срв. СТ. II, 2, стр. 2470.
818  Вж. ST. II, II; q. CLXXXVIII, art. VI. Срв. СТ. II, 2; с. 2483-2486.
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съзираното от нас, отколкото сами да го съзерцаваме.819 Той съвсем неслучайно
развива идеята си за наставляване откъм религиозния живот, който заема върха
предвид йерархията на човешките състояния. Чистото съзерцаване принадлежи
към религиозния живот, но светският го отхвърля. По въпроса относно връзката
съзерцателност – действеност, св. Тома изтъква: „Висшето стъпало е за онези,
които преподават и проповядват. Второто е за посветилите се на съзерцаването.
Третото място заемат онези, които са заети с външните действия.“820

При това, философските съчинения рядко се обръщат към широка публика.
Защото философията не е популярна. Дори и чрез преподаването, тя въздействува
основно върху тесния кръг „посветени“ – без да престъпва неговите предели.
Още: академичното философствуване е белязано с аиронизъм; когато иронизира,
прави  го  насериозно:  както  всяка  идеология.  Но когато  школските  мислители
отричат тази идеологичност, жестът на отрицание издава негативна идеология,
изявявана  чрез  отхвърлянето.  Школските  мислители  мислят  откъм  ритуала:
отклоненията освещават правилата. Онова значи, което утвърждава авторитета
(позовавания, цитирания, препращания), представлява при школските мислители
себеизразяване  чрез  словата  на  другите.  Това  „себеизразяване“,  което  бележи
подражателна оригиналност, въплъщава колкото академическия авторитаризъм,
толкова и философската квазикастовост. Не става дума за философски  жаргон.
Духовната кастовост отличава в еднаква степен схоластици, хуманисти, модерни,
като именно при първите достига своя същински (социо)логически предел.821

Но когато ex cathedra отхвърляне на традицията с основните ѝ изразители
полага ритуално застиване в  определения като  корпоративно и  учебниковост,
този жест олицетворява една позиция, определима като  обективно шутовство.
Дали шутовското поведение целѝ само да привлича вниманието към поредните
рушители на традицията? Понеже са никои и като така не представляват никого,
шутовете, бидейки нищни, съдят  всички и  всичко. Доколко обаче шутовството,
именно със страстта към отричане, всъщност не миропомазва Порядъка?822 

Дали  символното  преобръщане  на  един  или  друг  установен  Порядък
наистина отхвърля осветеното или отрицателно го утвърждава откъм обратното?
Именно  защото  заявяваното  отхвърляне  (стигащо  до  границата  на  цинизма)
необходимо прави неогласявано предусловие за своята възможност тъкмо онова,

819  Вж. ST. II, II; q. CLXXXVIII, art. VI. Срв. СТ. II, 2; стр. 2485.
820  ST. II, II; q. CLXXXVIII, art. VI. Но срв. СТ. II, 2; стр. 2485.
821 Вж. при Randall Collins. The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change
[1998]  (2nd Edition.  Cambridge,  MA: Harvard University Press,  2000); pp. 463-501  и  pp.  587-613,
също така pp. 638-660 и pp. 731-753, pp. 764-782. [Collins. Sociology of Philosophies] За издание
на кирилица,  излязло скоро след първообраза, вж. Рэндалл Коллинз. Социология философий.
Глобальная  теория  интеллектуального  изменения  (Перевод  с  английского  Николая  Розова,
Юлии Вертгейм. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002); с. 610-655 и с. 762-796, също така
с. 827-858 и с. 946-976, с. 989-1015. [Коллинз. Социология философий]
822 За средновековния Запад вж. Curtius. Europäische Literatur, S. 421-428. Срв. Арон Я. Гуревич.
Проблемы средневековой народной культуры (Москва: Искусство, 1981), с. 276-283. 
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което рушителите на традицията окончателно гръмогласно шутовски отричат. 
Особено значими стават тук топосните разбирания относно преобръщането

на социокосмичните йерархии.823 Опира до ритуалните философски успоредици
спрямо  средновековните  „празници  на  глупците“  с  шута-крал и,  съответно,
епископа на глупците, както и до съответствия спрямо шествията при карнавала,
„превземането на Преизподнята“, „битката между Карнавала и Постите“.824

Но корпоративното начало дотам напълно завладява школските мислители,
че авторите  избягват да говорят от първо лице, като личната форма на глагола
има при тях почти единствено множествено число: казваме, смятаме, твърдим.
(При самия св. Тома, например, формата за единствено число има следния вид:
„аз ще отговоря, че следва да се твърди“.) Оттук произтича също изводът за това,
че езикът на школските мислители ярко засвидетелствува тоталната безликост,
или тоталната масковост, която господствува във вътрешния (им) живот.

При школските мислители се изисква поглъщане на индивида от цялостта:
основно  предусловие  за  корпоративността  в  академичното  философствуване.
Опира до следване на каноните, които самата академична корпорация създава.
Извън този кръг те не излизат, а този кръг не приема също така и непосветени.
Такова приобщаване отстранява от умовете на приобщаваните всичко разбъркано
(светско) и всичко непосредно (сетивно). Създава се схематизъм на съзнанието,
сродяващ школските мислители чрез различаване от свързаните с други занятия.
Обредът оцелява, като цяло, и досега: претърпява промени само съдържанието,
като при това обаче същностното (каквото остава формата) винаги пребъдва. 

Това ще рече обаче, че сред общността съществуват общностни представи,
които  предначертават  индивидните  образци  на  живеене,  поведение,  мислене.
Тяхното предаване полага трайността на традицията. Приелите тези представи
съзират в тях „нещо собствено свое“; което обстоятелство ги прави недостъпни
за критическо осмисляне. Тук философията като традиция живее с представи,
осветени от авторитета.  Ето защо,  философите по необходимост принадлежат
към интелектуални корпорации, където същевременно стават напълно свободни:
колкото  (им  го)  позволяват  установените  порядки.  Тук  върховна  инстанция
представлява  Църквата,  или (определяно недотам еклезиологично определено)
някоя  църква – измежду многото. Впрочем, понастоящем  Църквата и  църквите
сякаш  са  заместени  от  общности  по  подобие  на църква  –  вземайки  предвид
основните светогледни становища, които те създават и, съответно, внушават. 

Добър пример тук може да бъде онзи подход спрямо научното познание,
който  е  определим  откъм  привидно  парадоксално  звучащата  формулировка
„науката като религия“. Още преди две поколения, неотомистът Етиен Жилсон
формулира нагласата към подчиняване по следния забележително прост начин:
„Самата Църква е общност;  [иманото предвид тук с „общност“ е твърде близко
823 За „вселената наобратно“, вж. Curtius. Europäische Literatur, особено S. 104-108. 
824 Вж. по тези въпроси изричното изложение при Даркевич. Народная культура, с. 161-182. 
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сякаш не толкова до „община“,  колкото до „държава“ – А. Л.]  дори и тогава,
когато законите ѝ не им харесват, нейните граждани трябва да ги зачитат.“825

Самите  общностни  представи  пораждат  един  схематизъм на  съзнанието,
който  неосъзнавано  тегне  върху  философстването.  Тази  принуда  отвътре
предизвиква философите да мислят именно в зададените от традицията понятия.
Но понеже вътрешното обуславяне по необходимост надскача външните повели,
зависимостта на философите от осветените ценности става онова, което разкрива
същността  на  тяхното  (школско)  мислене.  Свобода и  принуда,  следователно,
биват  тук  съединявани:  пребъдвайки като  външна  граница за  себе  си  самата,
всяка от тях става, чрез самото такова пребъдване, вътрешна граница на другата.
Тази „граничност“ очертава също пределите на ауратичното и на театричното.
Но  тяхното  съотнасяне  с  естетиката  днес  все  повече  ги  изправя  пред  една
обезразличаваща  скука.  Тук  отново  ще  последва  обръщане  към  тематики,
свързани със Зимел: сега предвид на ауратизма и/или театризма при скуката. 

2. Поетика на скуката?
Скуката скукува. Изразът варира митоепически или митопоетични изрази,

каквито са формите ден денува, нощ нощува, свят светува, като обаче препраща
също така към прочутата Хайдегерова философема нищото нищува. Един голям
български поет от началото на ХХ век има творба, в която тези изрази стават
същностни за разкриване настроенията на лирическия герой.826 Без да се забравя
теологемата  Бог богува, както впрочем също (предварителни извинения заради
понятийното словотворство!) такава политикема, каквато съставлява Цар царува:
това е така, защото двете форми добиват в неговата творба равноправно битие
спрямо вече споменатите по-горе митоепически или митопоетични изрази. 

Възниква  обоснованият  въпрос,  как  би  следвало  да  бъдат  обозначавани
„времето“ (кога-то), както съответно и „мястото“ (къде-то) на  такова скукуване
предвид разисквания в това съчинение проблем за ауратичното и театричното
като характеристики на естетическото светоразбиране?827

825 Étienne Gilson. Le Philosophe et la Théologie (Paris: Fayard, 1960), p. 198.
826 Вж.  Пейо  К.  Яворов.  Хайдушки  песни.  [1903] –  В:  Idem.  Подир  сенките  на  облаците.
Достъпно  на  URL:  http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=130&WorkID=3326&Level=3.
[Ролята, която играят такива етимологични фигури за разгръщането на художествената проза,
неподражаемо е обрисувана при Борхес, въвел в един от своите  quasi-разкази или quasi-есета
глаголизма Луната луни,  а може би дори (както изглежда сякаш по-съзвучно със споменатите
митоепически и митопоетични изрази в техните словесни форми) Луната лунува. Вж. Борхес.
Orbis Tertius, стр. 73. Авторът изразява дълбоката си благодарност на проф. Кристина Япова,
която му припомни това обстоятелство, plus факта, че в езика на героите от въпросната творба
няма съществителни.] За нищото нищува, вж. Martin Heidegger. Was ist Metaphysik? [1929]. – In:
Idem.  Wegmarken [1967]:  GA. Bd. 9 (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1978); S.  103-121,
особено S. 113-119. Срв. на български: Мартин Хайдегер. Що е метафизика? (Превод от немски
Димитър Денков.) – В: Хайдегер. Същности [1993] (Съставителство и превод Димитър Денков,
Христо Тодоров. Второ издание. София: ГАЛ – ИКО, 1999); с. 11-29, особено с. 20-25.
827 Откъм третата четвърт на ХХ век насам отново разискват относно скуката. Вж. например
предвид на литературата  Reinhard  Kuhn.  The Demon of Noontide:  Ennui in Western Literature.
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Първо: „скука“ е настроение, разпознаваемо из въжделение за забавляване,
или за  αἴσθησις, изтикващ хората от безсмислицата, празнотата, безразличието.
Правят се опити тя да се окачестви. Зайдервелд: скуката прави речта натруфена,
музиката става фантастична, емоциите – безгранични, а действията – глупави.
При нея, скучаещите търсят възбудители за тялото, духа, душата, защото нямат
други поведенски подтици.828 Ред мислители се надпреварват да сочат  причини,
които прават възможно модерното проклятие на скуката. Йозеф Пипер, томист,
настоява:  скуката  белязва съвремието,  защото,  погълнати от едни „идеи“ като
полезност, употребимост, ефектност, забравяме чуждото за целевост свободно
време, объркваме го с инструментални развличания. Имат се предвид пазаруване
(схванато  откъм  терапията  shopping),  ходене  на  кино  (рядко)  и/или  също  на
спортни състезания (често): дейности, към които сме безразлични.829

Мнозина след Веблен смятат, че растящо благосъстоятелната средна класа
сред  модерността  (си)  създава  определен  живот  на  отличително  потребяване,
плодейки отегчени граждани; изгарящото въжделение за бъдене в крак с модата
първенствува сред техните страсти.830 Идея, която споделят не само ред прочути
хегелиано-вебериано-фройдисто-марксисти от Франкфуртската школа, но също
редица близки до техните позиции съвременни интелектуални левичари.831

Хайдегер изтъква, че основното настроение на модерността става скуката:
нищо не е уникално и различно; всички биващи се оказват представим „ресурс“:
ползуван,  манипулиран,  разменян.832 (Следва  да  се  помисли,  имайки  предвид

Princeton, NJ:  Princeton University Press, 1976.  [Kuhn.  Noontide]  По въпроса за това, че скуката
идва  на  мода,  вж.  Patricia  Spacks.  Boredom.  Chicago,  IL:  University  of  Chicago  Press,  1995.
[Spacks. Boredom] Срв. Elizabeth Goodstein. Experience without Qualities: Boredom and Modernity.
Stanford,  CA:  Stanford University Press, 2005.  [Goodstein.  Experience] Вж. същевременно обаче
доброто обобщено изложение, което предлага Lars  Svendsen.  A Philosophy of Boredom.  [1999]
Translated from the Norwegian by John Irons.  London: Reaktion,  2005.  [Svendsen.  Of Boredom]
Налице е и издание на кирилица: Ларс Свендсен. Философия скуки. (Перевод с норвежского
Киры Мурадян.) Москва: Прогресс – Традиция, 2003. [Свендсен. Скука] Тези съчинения стават
отгласи от едно настроение, възникнало сред онова, което (опростено,  прекалено опростено!)
може да бъде наречено „западни промишлени средища“. Както изглежда обаче, понастоящем
настроението скука достига размери, издаващи неговите всевластие, а също и вездесъщие.  
828 За неговите усилия по определяне на скуката, вж. изрично:  Anton C. Zijderveld.  On Clichés:
The Supersedure of Meaning by Function in Modernity (London: Routledge, 1979), pp. 75-79.
829 Вж. Josef Pieper. Leisure: The Basis of Culture. [1948] Introduction by Roger Scruton. Translated
from the German by Gerald Malsbary. 2nd Edition. South Bend, IN: St. Augustin’s Press, 1998. 
830 Вж. Thorstein Veblen. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. [1899]
11th Edition. Edited with an Introduction by Martha Banta. Oxford: Oxford University Press, 2007.
Издание на български: Торстайн Веблен. Теория на безделната класа. Икономическо изследване
на институциите. (Превод от английски Росен Люцканов.) София: Изток-Запад, 2016. 
831 Вж. анализа:  Юрий  Н.  Давыдов,  Ирина  Б.  Роднянская.  Социология  контркультуры.
Инфантилизм  как  тип  миросозерцания  и  социальная  болезнь.  Москва:  „Наука“,  1980.  Срв.
обаче: Мира Султанова. Философия контркультуры Теодора Роззака. Москва: ИФРАН, 2009.
832 Вж.  Martin Heidegger. Die Grundbegriffe der Metaphysik. [1929/30] – In: Idem.  GA. Bd. 29-30.
(Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1983),  S. 117-248. [Heidegger.  Die Grundbegriffe] Срв.
вариант на кирилица: Мартин Хайдеггер. Основные понятия метафизики (Перевод с немецкого
Владимира В. Бибихина, Анатолия В. Ахутина, Александра П. Шурбелева. Санкт-Петербург:
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последвалите наскоро след тези негови мисли известни развития при философа,
относно криптофашистката  нагласа,  налице  в  израза  за  „човешкия материал“,
съответно, също така в бюрократични обозначения като „човешки ресурси“.)

При  това,  критиците  на  културата,  следвайки  разнородни  авторитети,
ритуално посочват: емоционалната плоскостност, която феноменът  скука явява,
има за основа потискането на чувствата и желанията сред една културо-техника,
представяща всичко откъм контрола, рационалното, дисциплината, порядъка. 

Без да отхвърля тези виждания, авторът намира, че символното въздействие
от  преживяването  „скука“,  а  също  и  всевластната  всекидневна  естетизация,
разкриват,  че  модерността  се  разгръща  сред  жизневремето  на  ускореността
предвид  една  определена  културо-техника  и/или,  съответно,  технико-култура.
Ето защо,  творчеството на Зимел става особено значимо за тази тематизация,
доколкото  немският  мислител  принадлежи към първите,  представящи скуката
откъм  модерното  преживяване,  свързано  с  „натиска  на  времето“,  съответно,
откъм феномена, който може да бъде обозначен като ускореното жизневреме. 

Освен  това,  неговото  тълкуване  съществено  повлиява  върху  цялото
съвременно социално теоретизиране.833 Според Зимел, рационалният  светоглед,
както същевременно и тържеството на пазарната икономика, правеща от всичко
средство с оглед на някаква отнапред известна „целевост“, напълно ни лишават
от крайните ценности и трайните значения, които отпращат предмодерния живот
към чувството  за  осмисленост.  Оттук  произтича  обаче  опитът  за  празнотата:
животът става едно безсмислено създаване на „артефакти“ (стоки),  обвързани
със също така безсмислено създаване на жестове по тяхното свързване (услуги). 

При технологичния вид нововъведения възниква дотам забързано живеене,
че  става  почти  немислимо  да  бъде  помислено  кога,  как,  къде (дори  нерядко
пропускайки въпроса  защо?) някое  Х или Y стават значими за нас. Толкова сме
обсебени от рутината и толкова сме опитомени от заетостта, че се отегчаваме:
защото изживяванията във всекидневието пораждат пресита.  Зимел припомня:
поради преситеност, хората все повече извръщат поглед към поведенски форми,

Издательство „Владимир Даль“, 2013), с. 133-264. [Хайдеггер. Основные понятия]
833 За примери: Пол Вирилио. Скорост и политика. [1977] Превод от френски Евгения Грекова.
София:  „Критика и хуманизъм“,  1993.  Срв.  същевременно  Hartmut Rosa.  Social  Acceleration:
Ethical and Political Consequences of a Desynchronized High-Speed Society. – Constellations. Vol.10
(2003); No. 1, pp. 1-33. [Rosa. Social Acceleration] А също Idem. Beschleunigung: Die Veränderung
der  Zeitstrukturen  in  der  Moderne.  Frankfurt  am Main:  Suhrkamp,  2005.  [Rosa.  Beschleunigung]
Налице е издание на български: Хартмут Роза. Ускоряване. Промяната на времевите структури в
модерността.  Превод  от  немски  Светлана  Маринова.  София:  „Критика  и  хуманизъм“,  2015.
[Роза. Ускоряване] За отделни показателни случаи (другото означение на изследваческия жанр,
който сегашните ни социолози, като данък спрямо една стара мода, още наричат  case-studies)
вж. две много красноречиви изложения – Michael O᾿Malley. That Busyness that Is Not Busyness:
Nervousness and Character at the Turn of the Last Century.  – In:  Social Research. Vol.  72; No. 2
(Summer 2005); pp. 371-406, особено pp. 386-391; [O᾿Malley. That Busyness] срв. същевременно
обаче панорамния анализ в статията: William E. Scheuerman. Busyness and Citizenship. – Ibidem;
pp. 447-470, особено pp. 456-461. [Scheuerman. Busyness and Citizenship]
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неосъществими извън  несигурност,  риск,  приключение. Ето защо следователно,
именно поради своите безразличие и преситеност, те непрекъснато търсят онова,
което призовава силен αἴσθησις, мигновено разчупващ магията на скуката.  

А. Ейдосът на Скуката
Макар че опитът „скука“ има антични корени, налице в думите за безделие

σχολή,  ἄλυς  и  ἀργός,  сякаш най-добре представя това чувство думата  ἀκηδεία,
която бележи духовно безразличие, добило нравствен облик – защото разкрива
определението  „греховност“  на  душата.834 Още  от  късната  античност  ἀκηδεία
бива свързана с онази умора на душата, за която аскетът св. Евагрий Понтийски
намира израза „демона по пладне“ (daemon qui etiam meridianus vocatur).835

Но този подход се съсредоточава главно върху безнравствеността на душата
или върху мързела при безделната класа.  Тук обаче,  авторът ще има предвид
модерната скука, която не се ограничава единствено до редки болнави духове
или до някои богаташки кръгове. Това е така, именно защото настроението скука
става осмислимо като определящо за обитаването сред един модерен свят.836

Затова подходът към проблема ‘настроение’ при Хайдегер осмисля и самото
демократизиране на скуката. „Основни понятия на метафизиката“ прави скуката
определящо(то) настроение за европейската екзистенция.837 Бидейки атмосфера
на безразлична безмълвност,  настроението  скука  далеч не отличава само  мен:
защото то съвсем не обитава сред някакви  мои съзнание,  душа, преживяване.
Това  е  така,  именно доколкото  настроенията  се  оказват  изначално  овъншнени
сред един (отсамен) „свят“, в който някакви аз-ове биват „захвърлени“.838 

Ето защо всъщност,  те определят начините биващите да „значат“ за  мен:
бъденето хора става въвлеченост в споделим свят,  със споделими настроения,
които  задават  начините  биващите да  се  състояват  за  мен.  Сред  модерността,
безразличие прави  мен отнапред  съзвучно  с  едно  неопределено  множество
проявявания, изживявания, състоявания, в които то винаги се оказва въвлечено.
Скуката  става  следователно  онова,  сред  което  първо  се  потапяме  и  става,

834 Вж. Kuhn. Noontide, p. 40. Срв. Svendsen. Of Boredom, pp. 49-51. Философия скуки, с. 70-72.
835 Вж. Kuhn. Noontide, p. 43. Срв. Svendsen. Of Boredom, p. 50. Или Философия скуки, стр. 71.
836 Но все пак, думата за скука в английски ‘boredom’ възниква едва през XIX век, като терминът
‘to bore’ се появява едва в средата на XVIII век. Вж. Spacks. Boredom, pp. 13-14. ‘Boredom’ първо
се среща през 1768 г. в едно писмо от граф Карлисъл – той много искрено съжалява своите
„приятели от Нюмаркет, които навярно се отегчават от тези французи“. Spacks. Boredom, p. 13.
Срв. Goodstein. Experience without Qualities, pp. 107-08. Френската дума ennui, личното чувство
за духовна пустота или светогледно безразличие, както впрочем и немската дума  Langeweile,
чувството за неудоволствие, когато преживяваш пустота, също така преминават през един вид
модерно „демократизиране“; което свидетелствува, че настроението  скука  вече не е отредено
нито изключително за отделния аз, нито изключително за един или друг вид малцина избрани;
това е така, защото това настроение все повече отличава света на пребиваването сред времената
„модерност“ като цяло. Вж. Goodstein. Experience without Qualities, pp. 111-112.
837 Вж. Heidegger. Die Grundbegriffe, S. 120-132. Срв. Хайдеггер. Основные понятия, с. 136-147.
838 Вж. Heidegger. Die Grundbegriffe, S. 206-228. Срв. Хайдеггер. Основные понятия, с. 219-242.
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същевременно, онова, което тепърва ни придава цялостна настроеност.839

Има  още  нещо:  Зимел  намира,  че  преживяването  на  модерната  скука
успоредява Ницшевото прочуто положение „Бог е мъртъв“,840 самό припомнящо,
от своя страна, залеза на абсолютните и универсални истини, ценности, идеали,
които белязват „западната модерност“. Тези залязващи истини, ценности, идеали
внасят обаче чувството за осмисленост, белязвало предмодерното живеене. 

При античния и средновековния светове, истината тепърва става разбираема
предвид абсолютен определящ Порядък: онова, из което хората опознават света,
проумяват значимостта на своите замисли, целеполагания, проекти.841 При това,
предмодерността придава на живота абсолютна значимост, тъй като внася в него
целевост отвъд всякаква целевост. Тук спасението на душата и Божието Царство
стават представими като безусловна ценност – иначе казано, окончателната цел
отвъд всичко онова в живота, което е единично, откъслечно, безсмислено.842

При едно „неотклонно нарастващо“ влияние на светското разбиране обаче,
природата престава да бъде омагьосано място. Така човешките същества стават
още един вид обекти сред безброй други такива, които са рационално обясними
чрез изчислителни процедури. Макс Вебер изтъква особено голямата опасност,
пред която се изправя чрез това обстоятелство идеята за рационално общество.
Той подчертава, че вече няма защо да се прибягва до някакви магични средства,
предвид да се победят или да се склонят духовете. Днес това (навярно все пак
трябва да бъде уточнено, същевременно,  кое от двете: да се победят духовете
или те да се склонят?) вече е достъпно за технологията и за изчислението.843

Научният напредък не засяга въпросите Какво да правим? Как да живеем?
Защо  умираме?844 Тъй  като  модерността  схваща  хората  било  като  предмети,
действията  с  които  следват  манипулативно-количествения  подход,  било  като
самозатворени  индивиди, обособени един от друг, различени от всяка общност,
чиито вярвания и действия говорят за споделими истини, ценности, идеали.  

Появата на пазарната икономика става водещ белег за това светоразбиране,
839 Вж. Heidegger. Die Grundbegriffe, S. 239-249. Срв. Хайдеггер. Основные понятия, с. 254-264.
840 Вж. Friedrich Nietzsche. Die fröhliche Wissenschaft.  („La gaya scienza“) [1882  и  1887].  – In:
Idem.  Sämtliche Werke. [KGA] Bd. 3 [Hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. 2. Auflage.
Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1988];  § 125, S.  480-482.  Срв. също така и на български:
Ницше.  Веселата  наука.  „La  gaya  scienza“  (Превод  от  немски  Харитина  Костова-Добрева.
София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1994); § 125, с. 122-123. 
841 Става дума за „Великата верига на Бъденето“. Вж. за това старата класика: Arthur O. Lovejoy.
The Great Chain of Being. A Study in the History of an Idea. [The William James Lectures, 1933]
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.
842 Вж.  Georg Simmel.  Schopenhauer und Nietzsche in ihrer geistesgeschichtlichen Stellung. – In:
Idem. Schoppenhauer und Nietzsche (Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1907); S. 1-18: S. 3.
843 Вж. като източник:  Max Weber. Wissenschaft als Beruf. [Лекция в Мюнхен от 1917 година;
излиза  през  1919  година.]  –  In:  Idem.  Gesammelte  Aufsätze  zur  Wissenschaftslehre (Hrsg.  von
Marianne Weber. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1922), S. 536. Срв. и вариант на български: Макс Вебер.
Науката като призвание. (Превод от немски Румен Даскалов.) – В: Idem. Ученият и политикът
(Превод от немски Иво Георгиев, Румен Даскалов. София: Micro Print, 1993), стр. 116.
844 Вж. Weber. Wissenschaft als Beruf, S. 540. Срв. Вебер. Науката като призвание, стр. 120.
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обсебено  от  отношението  целевост –  средство.  Тук  ценностите  по  същество
изпадат  от  човешките  отношения  към  общността.  Парите,  които  се  оказват
„рационален  еквивалент“  на  всичко и  на  всички,  правят  чрез  това  биващите
парично  оценностими.845 Което  е  двояк  процес.  Първо,  пазарната  икономика
укрепва  модерното  разбиране  за  личната  свобода  спрямо  обвързващи  норми:
хората не се схващат из значимите отношения сред трайни вярвания и действия.
Второ,  всяко  „обществено  присъствие“  при  нея  същностно  зависи  от  разум,
основан върху отношението  целевост – средство,  а преживяванията изтляват:
настъпва емоционално изравняване.846 Поражда се чувство за пустота отвътре,
както и непрекъснато безпокойство, които препращат към преситеността. 

Но ако ценност наистина се поглъща от стойност, мислена откъм въпроса
„колко струва?“, тогава дълбинните човешки обвързаности стават количествени.
Сред пазарната икономика, модерните индивиди са безразлични към биващите,
чиито „цветове“ ги правят неразграничими като вариации.847 Парите стават тук
своеобразни известия от Абсолюта – всички „форми на живот“ се контролират
от пресмятане, количествуване, оразмеряване. Над размяната на стоки и услуги
при пазарната икономика бездушно властвува „безмилостна обективност“.848

Но  колкото  повече  пазарната  икономика  се  развива  с  технонапредъка,
толкова повече за самите индивиди става вече непосилно да се справят с онова,
което те самите сътворяват и потребяват. Ето впрочем и кратка характеристика:
„Оттук произтича крайно ускоряване при темпото на живеене, трескаво сбиване
неговите движения насам-натам, а последните правят особено ясно различимо
собственото влияние, което оказват парите върху хода на душевния живот“.849

B. Скуката като феномен
През 80-те години на XIX век, Джордж Биърд въвежда в научно обръщение

новия термин „неврастения“, за вид нервна треска сред работливите американци,
впримчени в пазарната икономика. Тази треска, въплъщавана от такива белези
като  пунктуалност,  необщителност,  свръхзаетост,  поражда  редица  страдания:
фобии, диспепсия, парализа, безсъние, анестезия, мании.850 Тогава неврастенията

845 Вж.  за това  Georg  Simmel.  Zur  Psychologie  des  Geldes.  –  In:  Jahrbuch  für  Gesetzgebung,
Verwaltung und Volkswirtschaft. Jg. 13 (1889), S. 125-164. Срв. Idem. On the Psychology of Money.
(Translated from the German by Mark Ritter and David Frisby.) – In:  Simmel on Culture (Edited by
David Frisby and Mike Featherstone. London: SAGE, 1997), pp. 233-242. Също така Idem. Das Geld
in der Modernen Kultur. – In: Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Huttenmännischen Vereins.
Heft 35 (1896), S. 319-324. Но срв. Simmel. Money in Modern Culture. (Translated from the German
by Mark Ritter and Sam Whimster.) – In: Simmel on Culture; pp. 243-254, на p. 249.
846 Вж. Georg Simmel. Philosophie des Geldes (Leipzig: Duncker & Humblot, 1900), S. 453-454. Срв.
обаче Georg Simmel. The Philosophy of Money [1978] (3rd Edition. Translated from the German by
Tom Bottomore and David Frisby. Edited by David Frisby. London: Routledge, 2004), p. 432.
847 Вж. Simmel. Das Geld in der Modernen Kultur, S. 322. Срв. Money in Modern Culture, p. 249.
848 Вж. Simmel. Philosophie des Geldes, S. 452-453. срв. Simmel. The Philosophy of Money, p. 431.
849 Вж. Simmel. Philosophie des Geldes, S. 547. Срв. Simmel. The Philosophy of Money, p. 512.
850 Вж. като източник: George M. Beard. A Practical Treatise on Nervous Exhaustion (Neurasthenia).

201



бива  възприемана  като симптом,  който отличава  ускореното  градско живеене:
вярно, нямащ пряка физиологична основа, но същевременно сякаш производен
именно от единствените по рода си модерни (обществени) условия.851

При есето „Големият град и духовният живот“ (1903),852 Зимел има пред очи
диагнозата на Биърд, внушавайки, че наситените нервико-сетивни въздействия
върху хората в сегашните огромни градски средища предизвикват преситеност.
Предвид количественото разрастване на едни и същи обуславящи въздействия,
това поражда своето отрицание. Самото неоткликване спрямо подтици изотвън
става  приспособяване  към  материйното  и  формовостта  сред  пространството,
където човешкото обитаване се „обрамчва“ от огромни градски средища.853

Зимел  изтъква,  че  обитателите  на  метрополиса  (непрестанно  изпитващи
множество  разнородни  въздействия)  биват  „свръхповлияни“.  Тогава  тялото,
следвайки своя  стремеж да се запазва,  откликва с извръщане към интелекта,
който предоставя защита, вкоренена в остранняване спрямо емоциите. Ето как,
обитаващите  метрополисите  си  създават  органи за  защита  от  изкореняването,
което теченията и разривите във външното им окръжение ускорено предизвикват.
Вместо с чувствата, откликват с разсъдъка, комуто изостреността на съзнанието,
която тези условия пораждат, необходимо отрежда душевното първенство.854

Такъв вид остранняване спрямо емоциите, обаче, има не само положително,
но  също  отрицателно  въздействие.  Затова  положително,  защото  интелектът
прави индивидите нечувствителни спрямо онова опустошение, което ги белязва
сред метрополното съществуване.855 Затова отрицателно, защото води до живот,
основан не толкова върху връзките между личности, колкото върху отношението
целевост –  средство,  което съществува  из  логическо  опериране.  Такова  едно
изчислителско индивидуиране предизвиква именно скуката, която представлява

Its  Symptoms,  Nature,  Sequences,  Treatment [1880] (2nd Edition.  London:  H.  K.  Lewis,  1890),
особено pр. 38-116. Срв. предвид  контекста Edward Shorter. A History of Psychiatry: From the Era
of the Asylum to the Age of Prozac (New York: John Wiley & Sons, 1997), особено pp. 129-131.
851 Неврастения, казва един съвременен изследовател, „служи [тогава] за всеобхватна диагноза,
имаща общо предназначение – донякъде също така, както синдром на дефицит на вниманието
и хиперактивност [СДВХ; другото название на това заболяване, което бурно се разпространява,
при това за огромно съжаление основно сред млади хора, гласи „хиперкинетично разстройство,
съпътствувано от  нарушаване  на  вниманието“,  съкратено  обозначавано като  ХРНВ – А.  Л.]
прави понастоящем“. O᾿Malley. That Busyness that Is Not Busyness, p. 384.
852 Вж.:  Georg  Simmel.  Die  Großstädte  und  das  Geistesleben. –  In:  Jahrbuch  der  Gehe-Stiftung
Dresden.  Hrsg. von Thomas Petermann. Bd. 9 (1903), S. 185-206.  Що се отнася до съвременно
меродавно научно издание, вж. Simmel. Die Großstädte und das Geistesleben. – In: Idem. Aufsätze
und Abhandlungen 1901 – 1908. Bd. I. – In: Simmel. Gesamtausgabe.  Hrsg. von Otthein Rammstedt.
Bd. 7 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995), S. 116-131. Срв. и относително немного отдавнашно
издание във  вариант  на  български:  Георг  Зимел.  Големият  град  и  духовният  живот. [1903]
(Превод от немски Светлина Коева.) – В: Зимел. Фрагментарният характер на живота. Есета
(Съставителство  Теодора  Карамелска.  Превод  от  немски Теодора  Карамелска,  Кольо  Коев,
Светла Маринова, Светлина Коева. София: ИК „Критика и хуманизъм“, 2014), с. 36-57. 
853 Вж. Simmel. Die Großstädte, S. 122-123. Срв. Зимел. Големият град, с. 44-45.
854 Вж. Simmel. Die Großstädte, S. 117. Срв. Зимел. Големият град, стр. 38. 
855 Вж. Simmel. Die Großstädte, S. 117. Срв. Зимел. Големият град, стр. 38.
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остраннено безразличие към нашите всекидневни избори, начинания, деяния. 
Но безразличието, отличаващо обитателите на метрополиса, е неотвратимо

като съдбата. Защото става отклик, произтичащ от ускорението и от постоянните
нервико-сетивни  въздействия.856 Редица  обществени  форми  определят  онова
бързо жизнено темпо, което се наблюдава навсякъде от късния XIX век насам:
появата на „техники за общение“, свързани с телеграфи, масов печат, телефония;
напредък в транспорта, олицетворен от парни машини, железници, автомобили;
накрая, само по ред, но не по значение: механизирани масови производства.857

Така самото ускорено градско живеене, при технологичните нововъведения
откъм края на XIX век, наистина може да бъде схванато като драматичен разрив
спрямо дотогавашната история. Нито железницата, телеграфите или телефонията
обаче, нито дори автомобилът представляват онова технологично нововъведение,
което има участта със самото си въвеждане из основи да променя самото темпо
на  цялостното  „модерно  живеене“;  тази  революционизираща  роля  изиграва
скромният механичен часовник.858 Дори сам Зимел твърди, че без часовниците
цялата сграда на пазарната икономика бързо би рухнала, оставяйки след себе си
един направо невъобразим хаос. Ето какъв твърде красноречив пример за това
дава мислителят: „Ако всички часовници в Берлин внезапно започнат да показват
различно време, дори и само в продължение на един час, то целият стопански,
също така и останалият делови живот на града би бил задълго разстроен.“859

Есето върху големия град пита също, какви загуби за душата има при живот,
подвластен на часовника. Защото тогава  претегляне,  изчисляване,  пресмятане,
съответно пунктуалност, точност, еднозначност, стават неотделими от живота.
Което означава:  преживяванията са  отнапред вписани в твърда  надсубективна
времева  схема.860 Бидейки  средство  за  пресмятане,  часовниците  символизират
пазарната  икономика  с  „всеобщото  разпространение  на  часовници“.861 Обаче,
доколкото правят осъществимо точното изчисляване, отмерване, количествуване

856 Вж. Simmel. Die Großstädte, S. 116-117. Срв. Зимел. Големият град, с. 37-38.
857 Вж. John Urry. The Sociology of Time and Space. – In: The Blackwell Companion to Social Theory
(Edited  by  Bryan Turner.  Oxford:  Blackwell,  2000),  pp.  416-444.  Но срв.  обаче  същевременно
Hartmuth Rosa. Social Acceleration,  pp. 14-21; Rosa. Beschleunigung.  И Роза. Ускоряване,  passim.
Все развития, с които усетът за нервност нараства. Според мнозина, нововъведенията възникват
дотам бързо, че индивидите не успяват да се пригодят. Ето как портретира това Макс Нордау:
„Всеки един ред, който четем или пишем, всяко човешко лице, което виждаме, всеки разговор,
който водим, всяка една гледка, която възприемаме през прозореца на летящия експресен влак,
задействува нашите сетивни нерви и мозъчни центрове. Дори малките сътресения при нашето
пътуване с влак, невъзприемани от съзнанието, вечните шумове ... по улиците на големия град,
напрегнатата неизвестност, как ще продължат едни започнали събития, постоянното очакване
на вестник, пощальон, клиенти, струват на нашите мозъци много умора, а също и много сълзи.“
Max Nordau. Entartung. [1892 – 1893]  Цитирано: Stephen  Kern.  The Culture of Time and Space:
1880 – 1918 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983), р. 125. 
858 Вж. Robert Levine. A Geography of Time [1997] (2nd Edition. Oxford: Oneworld, 2006), pp. 56-63.
859 Simmel. Die Großstädte, S. 120. Срв. обаче Зимел. Големият град, стр. 41.
860 Вж. Simmel. Die Großstädte, S. 120. Срв. Зимел. Големият град, стр. 41.
861 Simmel. Die Großstädte, S. 119. Срв. Зимел. Големият град, стр. 41.
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на моментите спрямо онова, което е животът човешки, часовниците въплъщават
естественонаучния идеал предвид неговата двоякост:  първо, светът да се окаже
сводим до една решима математическа задача; второ, всяка от неговите „части“
да стане представима с обективно възпроизводими математически формули.862

Тези мисли,  изказвани от  Зимел,  припомнят обаче  и начините,  по  които
тогавашната  „класическа  социология“  осмисля  времевостта  на  часовниците
откъм нейните коренно преобразяващи цялото модерно живеене въздействия. 

Маркс и Енгелс подчертават, как експлоатацията на времето като измерима
стока  представлява  хитростта  на  капитализма:  дълги,  наситени,  конкурентни
работни дни не само противопоставят хората помежду им, но също разкъсват
тъканта на живота.863 Дюркейм много красноречиво показва, до какво всъщност
довежда  зависимостта  от  безликости,  сродени  с  времевостта  на  часовниците,
които безликости по необходимост постоянно разяждат самите осветени норми,
придаващи устойчивост. Дори нещо повече: той разкрива, че бързите промени,
белязващи Времената Индустрия, разграждат някогашното чувство за общност,
създавайки чувство за аномия и самота, които все повече, а също и все по-често,
завършват именно със самоубийство.864 Макс Вебер, на свой ред, създава една
прочута теоретична схематика, смислово съединяваща европейския капитализъм,
от една страна,  с  дисциплиниращата  протестантска трудова  етика –  от друга.
При последната, да се пилее време е най-първият и най-тежкият от греховете.
Животът  представлява  твърде  кратък  времеви  отрязък,  предвид  да  утвърдиш
своята Божеска „избраност“. Когато се пилее време, следователно, такива деяния
заслужават абсолютно нравствено и, съответно, религиозно заклеймяване.865

Зимел смята, че времевостта на часовниците (предвид нейната обсебеност
от скорост, капризи на момента, точност) разгражда онова чувство за времето,
което се корени в спомените, създаващи близост със света. Такова разграждане
насърчава нихилизма. Няма ли времева закотвеност и ценностно ориентиране,
господствува светогледно-стилистично настроение, назовимо „всепозволеност“.
Но ако светогледното и стилистичното са величини, приемани за „несъщностни“,
едни модерни времена се себеутвърждават чрез собствени значения и ценности:
въпреки припознаването им като чудновати, саморазрушителни, извратени.866

862 Вж. Simmel. Die Großstädte, S. 119. Срв. Зимел. Големият град, с. 40-41. 
863 Вж. Карл Маркс и Фридрих Енгелс. Манифест на комунистическата партия. [1848] (Превод
Георги Георгиев) – В: Маркс, Енгелс. Съчинения. Том 4 (София: БКП, 1957); с. 430-431 и 435.
864 Вж. по тези въпроси Émile Durkheim. Le suicide. Étude de sociologie (Paris: Félix Alcan, 1897);
особено   pp.  139-148,  pp.  222-232,  pp.  272-288 и  pp.  434-451.  На  български:  Емил Дюркем.
Самоубийството.  Социологическо  изследване  (Превод  от  френски  Евгения  Грекова.  София:
Женифер-Хикс, 1999); особено с. 172-182 и с. 266-277, също така с. 322-342 и с. 510-530. 
865 Вж.  Max Weber. Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. [1904 – 1905] – In:
Idem. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bd. 1 [1921] (8. Auflage. Tübingen: J.C.B. Mohr
[Paul Siebeck], 1986), S.  166. Срв. Макс Вебер. Протестантската етика и духът на капитализма
(Превод от немски Кольо Коев. София: Просвета, 2006), с. 155-156. 
866 Вж.  по  въпроса изричното изложение  при  Lawrence  A.  Scaff. The Mind of  the  Modernist:
Simmel on Time. – Time and Society. Vol.14; No. 1 (March 2005); pp. 6-23, особено pp. 19-21.
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Което прави уместно едно завръщане към началото на настоящия параграф,
обозначено с фигурата скуката скукува, съответно, чрез самото това завръщане,
към идеята  за  митопоетичните  и  митоепическите  изрази:  предвид  на  техните
словесни форми – каквито ги представят лингвистите plus социолозите.867

Както осъщественото още през 30-те години на ХХ век от Бенджамин Уорф
етнографско проучване за индианците  хопи, така също и онова „социологично“
изследване за селяните от Кабилия, което предлага Пиер Бурдийо, потвърждават,
че предмодерното времеизживяване и времеосъзнаване  коренно се различават
спрямо модерните такива.868 За такива общности време не е измерима величина,
бидейки контекст на преживявания, правещи живота значим. Тук частите на деня
са „импресионистки“ изяви на възприемания свят: първо небето „слабо светлее
от изток“, следва „първата молитва“, а после е „когато слънцето докосва земята“,
след  това  на  дневен  ред  идва  моментът,  „когато  излизат  козите“  (сутрин),
съответно „когато накрая се връщат козите“ (привечер) и други такива.869

Тук часовниците се гледат с подозрение; изтиквайки крехкостта на живота,
те го правят нещо  покорено, вместо  приемано. При тези общности часовникът
нерядко бива наричан „дяволско творение“.870 Защото техническите изобретения
(получаващи дори аура на „естественост“: например изкуственото осветление)
недвусмислено свидетелствуват,  че животът се управлява от машини. При тях
определящото за някоя форма на живот не като установена отвън отпада.871 

Ето как хората всъщност биват изтиквани от движението, което им „казва“
(освен всичко друго),  кога  да спят,  кога да  се  будят,  кога да  ядат.  Днес вече,
часовниците задават такива потребности: откъм скорост,  уместност,  точност.
Все повече биващи се сбиват до моменти. Което напомня началното Сътворяване
при мистичния кабализъм чрез неговото צמצום или цимцум:  свиване на времето,
свеждане до една точка, когато се поглъщат все повече и повече преживявания,
докато за „обема от време“ като цяло важи, че той все повече намалява.872

867 Борхес в своя разказ, посочен в началото на този параграф, иронизира лингвистичния вид
относителност и всяка етнологико-социология. Вж. Maciej Borowski. Language and Its Influence
on How We Understand Reality. – Journal of Theoretical Linguistics. Vol. 12 (2015); No. 2, pp. 70-91.
Срв.  обаче  и обобщено:  Anna  Wierzbicka.  Semantics,  Culture  and Cognition.  Universal  Human
Concepts in Culture-Specific Configurations. Oxford: Oxford University Press, 1992.
868 Вж.  Benjamin  Lee  Whorf.  An  American  Indian  Model  of  the  Universe.  [1936]  –  In: Idem.
Language, Thought, and Reality (2nd Edition. Edited by John B. Carroll. Foreword by Stewart Chase.
Cambridge, MA: MIT Press,  1962), pp. 57-64.  [Whorf.  Indian Model]  Срв. също Pierre  Bourdieu.
The Attitude of the Algerian Peasant toward Time. [1958/59] – In: Mediterranean Countrymen. Essays
in the Social Anthropology of the Mediterranean [Първо като колоквиум през 1959 година.] (Edited
by Julian Pitt-Rivers. Paris: Mouton, 1963), pp. 55-72. [Bourdieu. The Algerian Peasant]
869 Вж. Bourdieu. The Algerian Peasant, p. 57. Срв. Whorf.  Indian Model, pp. 59-60. 
870 Вж. Bourdieu. The Algerian Peasant, p. 59. Срв. Whorf. Indian Model, pp. 62-63. 
871 Вж. Simmel. Die Großstädte, S. 120. Но срв. Зимел. Големият град, стр. 42.
872 Вж.:  Gershom  Scholem.  Major  Trends  in  Jewish  Mysticism  [1941]  (5th Edition.  New  York:
Schocken, 1995), особено pp. 260-264. Но срв. обаче същевременно Константин Ю. Бурмистров.
„Он сжал Себя в Самом Себе“: каббалистическое учение о самоудалении Бога (цимцум) и его
интерпретации в европейской культуре. – История философии. Выпуск XIV (2009), с. 3-44.    
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Но такова „сътворенско“ свиване на времето бива изпитвано всекидневно:
когато  се  движат,  хората  заемат  настоящен  времеви  отрязък.  Който  се  свива,
когато си определят срещи, преглеждат си е-съобщенията по мобилни телефони,
избират неща за химическо чистене,  поръчват си в „авторесторанти“ хапване,
изяждано набързо, проверяват бележките и календара, чакайки в задръствания:
все  в  автомобилите,  докато  се  придвижват.  Някое  настоящно бива  „свивано“,
някой измерим времеви отрязък се запълва с действени присъствия. Оттук идват
онези  изнервеност,  притесненост,  потиснатост, които отпращат към нуждата
индивидите да обживяват твърде много места за твърде малко време. 

Но изживяването за натиска на времето се овечностява в „обратно влияние“.
Ако светът наоколо е въвлечен в надпреварата между сътворяващо потребяване,
съответно  потребяващо сътворяване,  то тогава идеята да „забавиш темпото“,
като „излезеш в почивка“ от ускоряването, става назадничава или анахронична.
Хората поддържат „скоростта на промените“, които преживяват в своите светове,
предвид  да  не  губят  възможности.  Оттук  и  изводът:  ускоряването  им  налага
множество ангажименти,  въвличайки ги в  главоломно ускоряване;  освен това,
всевъзможни устройства обещават, че освобождават време, което от своя страна
би направило възможно за някакви аз-ове да се справят с всичко останало.873

При това, нагласата „преситеност“ е всепроникваща; скуката се прокрадва
именно покрай рутинното. Животът в самите модерни времена поражда скуката,
дълго задържайки индивидите при въвлечено откликване: накрая те изобщо вече
не откликват.874 Стават неспособни да разграничават същински значимото за тях;
затова оцеляването има за цена това, че светът се обезценява. Самата ти личност
се обезценява.875 Ако значи заниманията работа, спортуване, пазаруване, хранене
протичат при едно все повече сбивано откъм обхвати всекидневно „разписание“,
тогава за индивидите, а всъщност и за общностите, става почти неопределимо,
кои от всички тях наистина могат с право да първенствуват спрямо други. 

Предвид  сегашното всеобемащо емоционално безразличие, следователно,
нашите  избори  стават  еднакво  значими;  нямаме  силен  емоционален  отклик
спрямо никой от тях поотделно. Именно затова – смята Зимел – всички биващи
винаги се явяват за преситените откъм една бледосива тоналност, и никое от тях
не  е  достойно  да  бъде  предпочетено  пред  другите.876 Или  другояче  казано:
ускореното съществуване безмълвно властвува над индивидите и общностите,
носейки ги по някакво течение, в което те почти няма защо сами да плуват.877

Нещо повече: самите „модерни субекти“ от големите градове, смята Зимел,
са неспособни за емоционално откликване спрямо всекидневните впечатления;

873 Вж. Rosa. Social Acceleration, pp. 11-12. 
874 Вж. Simmel. Die Großstädte, S. 121. Срв. обаче Зимел. Големият град, стр. 43.
875 Вж. Simmel. Die Großstädte, S. 122. Срв. обаче Зимел. Големият град, стр. 45.
876 Вж. източника: Simmel. Die Großstädte, S. 121. Срв. обаче Зимел. Големият град, стр. 44.
877 Вж. Simmel. Die Großstädte, S. 130. Срв. обаче Зимел. Големият град, стр. 55.
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налагат се крайни мерки, които биха ги извадили от скуката. Ето защо всъщност,
сътворяващите  и потребяващите  следва да придобият  уменията да  различават
масовидните  въздействия  от  единичностните  или  изключителните
преживявания. Става дума за преувеличаване, изтъкване, разграничаване спрямо
пресищането,  което хората преживяват във всекидневието.878 Тъй като самата им
неспособност нещо да  почувствуват  ги подтиква  към крайности и  рискуване,
пораждащи  (винаги  по  малко  и  вечно  за  кратко)  разтърсващи  емоционални
откликвания. 

C. Сценография на преживяването
Чрез  есето  „Авантюрата“,879 Зимел  се  насочва  към образа  „авантюрист“:

личност, която живее сред своето съвремие, все въвличайки се в приключения.
При едни модерни субекти авантюрите винаги създават преживявания на онова,
което уподобява силните чувства, правят възможно индивидите да разграничават
между явленията сред преситеното всекидневие. При това, авантюристите имат
една чудата нагласа спрямо времето. Нито гледат напред, терзаейки се за бъдещи
задължения,  нито  гледат  назад,  замислени  за  погрешни  решения  в  миналото.
Затова  авантюризмът,  пропит  от  „безусловна  настоящост“,  винаги  се  оказва
забързан към точка без минало и без бъдеще, сбираща живота с една наситеност,
спрямо която материята на събитието остава по същество безразлична.880

Йоханес Прелъстителят при Киркегор е образец за такъв герой: един естет,
наставляващ, как хората да устояват срещу скуката. Магията на скуката изчезва
единствено чрез краткотрайни наслади. Ето защо Йоханес изгражда своя живот
около  идеята  да  превърне  едно  мимолетно  удоволствие  в  „мъничка  вечност“.
Само такива преживявания го пренасят извън безсмисленото му всекидневие. 

После – пак безразличие: „Колко ме занимава Корделия! Но скоро ще дойде
все пак краят: душата ми изисква непрестанно подмладяване. Сякаш вече чувам,
как в далечината пее петел. (...) Защо ли едно момиче е тъй хубаво, а всичко трае
толкова кратко? Тази мисъл почти меланхолно ме разстройва ... Наслаждавай се,
недей да бръщолевиш! Онези, които превръщат такива разсъждения в професия,
обикновено не се наслаждават.“881 Героят не намира покой; след прелъстяването,
без вина и грях минава към следващия момент, впуска се в следваща авантюра.  

878 Вж. Simmel. Die Großstädte, S. 129-130. Срв. обаче Зимел. Големият град, с. 54-55.
879 Вж. Georg Simmel. Das Abenteuer. [1910] – In: Idem. Philosophische Kultur [1912] (2. Auflage.
Leipzig:  Alfred Kröner,  1919),  S.  7-24.  [Simmel.  Das Abenteuer]  Но срв.  Idem.  The Adventure.
(Translated from the German by David Kettler, 1958.) – In: Simmel on Culture, pp. 221-232.  
880 Вж. Simmel.  Das Abenteuer, S. 20.  Срв.  Simmel.  The Adventure, p. 230.  Ето защо авантюрата
явява моментен αἴσθησις: наситено чувство „отвъд“ обикновените всекидневни преживявания.
Вж. Simmel. Das Abenteuer, S. 18-19. Срв. същевременно обаче Simmel. The Adventure, p. 228.
881 Сьорен  Киркегор.  Дневник  на  прелъстителя.  [Излиза  през  1843 година.]  –  В:  Киркегор.
Съчинения. Том 2: Или – или. Житейски фрагмент, издаден от Виктор Еремита [Първо излиза
като том 2 от „Избрани съчинения“ в  Народна култура през  1987 година.]  (Второ издание.
Превод от датски Стефан Начев. София: Издателство „Захарий Стоянов“, 2008), с. 487-488.
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Киркегор смята, че такъв живот поражда отчаяние, понеже остава белязан
от несвързаност и откъслечност. Става дума за съществуване, лишено от идеали;
животът е поредица от разпилени моменти без пребъдващо, което да им придаде
някаква цялост. Ето как той представя безплодността на естетическото живеене.
Някои,  уморени  от  това  да  живеят  на  село,  отиват  в  големия  столичен  град;
други, уморени от своята страна, пътуват в чужбина; трети, уморени от Европа
(изразът при Киркегор е на немски: „Europamüde“ – клише от онези времена),
заминават за Америка. Накрая се отдават и на мечти за междузвездни пътувания.
Има обаче и друго движение, което, въпреки че е различно, остава екстензивно:
уморени  от  порцеланови  съдове,  хората  започват  да  си  служат  със  сребърни;
дотегне ли им среброто, обръщат се към златото; без колебания и без угризения
изгарят половината Рим: създават си представа, как навярно ще да е изглеждало
опожаряването на Троя. (Както – съобщава Светоний Транквил – сторва Нерон.)
Методът се самоунищожава, защото все отвежда към лошата безкрайност.882

Зимел разпознава превърналите търсенето на авантюри в свое призвание
като хора, които се стремят към живот без постоянствуване, обсебени от идеята
да задоволяват своите себични желания.883 Тзи хора търсят „чудото на Случая“,
уподобявайки мимолетната случайност на метафизична необходимост.884 Онова,
което прави Зимеловата  критика значима за  съвремието,  става  следната идея:
едно съществуване, при което хората да изпитват все повече наслади, бързо стига
точката „спадащи печалби“. Защото ускоряването прави новото и възбуждащото
днес да  не  бъде  утре нито  ново,  нито  възбуждащо;  вчерашните  удоволствия
стават скучни. Поради тази причина, изпълненото с наслаждаване съществуване
стига дотам, че по необходимост предизвиква отвращаващо пресищане.885 

Сред свръхускорения свят всяко преживяване на престъпване и рискованост
бързо закостенява. Става дума именно за  рутинизирането на нововъведеното,
като в него новото застива, ставайки множество от технологични действувания.
Но те изискват растящи насърчения – за да бъде достигната същата наслада.886

При това, пазаруването по последни моди и пътуването до търсени курорти
вече надали изглеждат достатъчно интересни, за да разсеят магията на скуката.
Защото преживяванията, относително съвсем доскоро смятани за изключителни
или поне за еуфоризиращи, съвсем отскоро сякаш вече са станали банални.887

882 Вж. Сьорен Киркегор. Плодооборот. [1843] (Превод от датски Стефан Начев.) – В: Киркегор.
Съчинения. Том 2, стр. 326. [Плодооборот]  Срв. обаче трактовката, която предлага изричното
коментарно изложение: Karsten Harries. Between Nihilism and Faith. A Commentary on Either/Or
(Berlin: Walter de Gruyter, 2010), особено pp. 94-95. [Harries. Between Nihilism and Faith]
883 Вж. Georg Simmel.  Alpenreisen.  –  Die Zeit.  13 Juli  1895.  Срв.  Simmel.  The Alpine Journey.
(Translated from the German by Sam Whimster, 1991.) – In: Simmel on Culture; pp. 219-221: p. 221.
884 Вж. Simmel. Das Abenteuer, S. 10. Срв. обаче Simmel. The Adventure, p. 224.
885 Вж. Simmel. Die Großstädte, S. 121. Срв. обаче Зимел. Големият град, стр. 43. 
886 Вж. изричното изложение при Leslie P. Thiele. Postmodernity and the Routinization of Novelty:
Heidegger on Boredom and Technology. – Polity. Vol. 29 (1997); No. 4, pp. 1-30: pp. 23-25.
887 Вж. Simmel. Das Abenteuer, S. 8-9. Срв. обаче Simmel. The Adventure, p. 222.
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Чрез  есето  „Алпийско  пътуване“  (1895)  Зимел  показва:  технонапредъкът
прави извръщането накъм крайността неизбежно. Редица предходни поколения
съзират в планините възможност, отредена за малцина, да избягат от рутината,
изпълваща живота в големите градове; причината е, че до планинските върхове
се стига трудно. Но технологията прави едно алпийско пътуване нещо обичайно,
въвеждайки чрез тази „обичайност“ планините в пространството на скуката. 

Зимел отбелязва, че местата, преди достъпни само чрез далечни преходи,
сега  са  достижими  с  железници.  Там,  където  наклоните  са  твърде  стръмни,
изграждат се железници. Както с всички усреднявания, това също така потиска
по-извисените и по-изисканите ценности, но без същевременно по никой начин
истински да извисява онези в низините на обществото до тяхното равнище.888

Именно  върховите  напрежения  при  планинско  изкачване  и  опасностите,
свързани  с  него,  правят  въпроса  относно  човешкото  съществуване  средищен.
Може би това ще породи преоценка на взетите решения? Дали същевременно
екзистенциалното  изправяне  лице-срещу-лице със  съдбата  не  се  обезценява,
когато  върхът  е  пренаселен с  туристи?  Затова,  планинарите  трябва  да  вземат
съвсем крайни мерки – иначе рискуват оставане при магията на скуката.889

Това движение към крайностите намира олицетворение в „новата порода“
на пенсионираните пътешественици: постоянни странници, които безспир летят,
при кратки междинни спирания, от предишни дестинации към следващи такива.
Преди, едно ваканционно пътуване до някои екзотични места беше достатъчно
да те изтръгне от емоционалната бедност на всекидневието. Днес това не стига;
както казва Зимел, възбудата и еуфорията бързо спадат.890 Оттук, за да избегнат
неминуемото емоционално „стабилизиране на температурата“ при авантюрата,
хората се оказват изправени пред само едно решение – никога да не спират.  

Новата порода постоянни странници е особено съзвучна с идеите на Зимел
относно скуката. Ако се поглъщат неопределено много различни преживявания,

888 Вж. Simmel. The Alpine Journey, p. 219.
889 При писателя и алпинист Йон Кракауер има ярък пример за такъв вид търсене на крайности,
при това, в Шамони – Capitale Mondiale du Ski et Alpinisme. Изкачил сложната спирала в Алпите
„Великия Капуцин“ (Le Grand Capucin), разговаря с Патрик, местна планинарска знаменитост.
Схваща, че онова, което той смята за драматично изкачване с партньор, познавачите от Шамони
приемат като нещо в реда на нещата. Защото онези, които търсят истински крайно преживяване,
трябва да изкачат върха сами, без въжета, и да скочат оттам с парашут. „Вие нито сте изкачили
Le Grand Capucin сам, нито сте парашутирали от върха?“ – попитал го Патрик. „Не намирате ли
това преживяване за някак малко – как му казвахте на английски: банално?“ Вж. Jon Krakauer.
Eiger Dreams: Ventures Among Men and Mountains (New York: Doubleday, 1990), p. 86. Днес вече
дори и Алпите не стигат. Сега, физически добре подготвени туристи плащат от 50 000 € нагоре,
за да изпитат онова, което допреди едно поколение само малцина опитни катерачи биха могли.
Стоейки в палатково градче със стотици други туристи, отпивайки безвкусно кафе от Starbucks
на 5 200 метра, и смучейки кислородни тръбички, те имат единствена по рода си възможност:
крайното трескаво движение да бъдат водени към най-високия връх на Земята – Маунт Еверест,
или също Чомолунгма. Вж. разказаното от същия Jon Krakauer. Into Thin Air: A Personal Account
of the Mt. Everest Disaster (New York: Villard Press, 1997), особено pp. 21-29.
890 Вж. Simmel. The Alpine Journey, p. 220.
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единствеността на някое преживяване трудно се разграничава от онази на друго.
Онези от общността постоянни странници виждат толкова много, и освен това,
доста набързо; неясно е, доколко ще го „смелят“: ако поискат да го „смилат“.
Търсещите авантюри не целят нито нещо да научат за света, нито да разширят
своите хоризонти, следвайки тези преживявания. Целта сякаш не е дори отмора.
Тук се има предвид единствено някакво „укротяване“ скуката от всекидневието,
търсейки все нови преживявания: именно, начинание да се придава осмисленост
на самия живот. Поради тази причина, никак не са от значение самите авантюри;
опира като че ли само до това постоянното усещане за треската на авантюрата
непрестанно да запълва една дълбоко разяждаща празнота в живота на хората. 

Но нихилистичната авантюрност не се свежда само до привилегированите.
Днес, обсебвани от виртуалното, хората не осъзнават, как търсенето на авантюри
все повече става тяхно призвание. Преживявания заради самите преживявания.
Този поврат към крайния  αἴσθησις в нямащото идеали потребителско общество
свидетелствува за ценностна криза. Следите на потреса, предизвикан навремето
от Ницшевото „Бог е мъртъв“, като че ли са избледнели.891 Може да се каже дори,
че самият нихилизъм изглежда сякаш е станал с времето глупав и/или скучен.

Животът е  дотам ускорен,  че  хората не могат да определят,  какво точно
измежду обрамченото с отношенията задължение – обвързване е значимо за тях;
тогава нищо не е значимо. Когато това умъртвява духовния вид чувствителност,
човешката въвлеченост в ускорено обезсмисляния свят поражда плоскостност.
Търсят отговор на скуката в изкуствени екстазни преживявания, които създават
подобия на „дълбоки чувства“, престъпващи отвъд вездесъщото безразличие.  

Което  прави  основателна  мисълта,  че  днес  престъпванията  в  крайности
стават единствената възможност за бягство от скуката. Хората в нищо не вярват.
Днес няма дори в какво да повярваш. Онова, за което мнозина толкова много
бяха  копняли  (всъщност,  потребителското  общество),  преминава  в  историята.
При всички мечтания, които изтляват, хората са обзети от мъчително чувство,
назовимо вътрешна празнота. Ето защо те търсят нещо, в което да се вкопчат;
вярват във всяка крайност и всяка екстремна безсмислица им се струва по-добра,
отколкото е нищото на статуквото, винаги правещо бъдещето сводимо до скука.
Или  както  казва  покойният  британски  писател  Джеймс  Балард:  онова,  което
определено ни очаква като бъдеще, определено се очаква да бъде скучно.892

891 Това е един крайно рядък случай, когато секуларизацията, която „политизира“ теологичното,
отстъпва пред сакрализирането, което „теологизира“ политическото. Има се предвид формулата
„Кралят  е  мъртъв,  да  живее  кралят!“,  която Ницше отрицателно сакрализира,  –  като обаче,
вместо говорене за  крал, предлага такова (сякаш) за  Бога, –  неволно „забравяйки“ да довърши
формулировката до нейния подобаващ вид. Тъй като, ако го стори, тя ще гласи: „Бог е мъртъв,
да живее Бог!“ Разбира се, това са въпроси, чието тематично разискване няма да бъде предмет
на настоящото изложение. – Толкова повече, че бележки като тази препращат към диалектиката
секуларизация – сакрализиране, която изисква, извън всяко съмнение, обособено разглеждане. 
892 Вж. Svendsen. Of Boredom, p. 83. Срв. Свендсен. Философия скуки, стр. 115.
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Хората се  въвличат в  крайности,  искайки да избягат от безразличността,
пронизваща тяхното всекидневие. Което същевременно не е основният проблем.
Зад потребността от „върховното изживяване“ стои нежеланието да се признае,
че водещо начало в поведението на повечето ни съвременници остава нагонът
към  бягство  от  скуката.  Когато  светът  като  цяло не  е  „омагьосано“  място,
ставайки мислен откъм идеята да се разсейва „магията на скуката“, има значи
причина за тревога. Защото, обзети от фетишизма на връзката  цел – средство,
сякаш все повече забравяме, защо съществуваме. Нито се питаме, защо скучаем,
нито чувствуваме своята празнота, овъншнена чрез ритуала. Но понеже ритуалът
отъждествява ауратичното и театричното,  настоящото изследване ще завърши,
разисквайки  именно  кръга  въпроси  относно  философствуването  като  ритуал.
Какво може да се каже за ритуалното измерение на философствуването?

3. Ритуалистичността на философствуването
Нашето сегашно философствуване забравя условията, при които възниква.

Излъчва незавършеност, а сътвореното от философите тогава става завършено,
когато показва, как се появява занаятът на философа.893 Тръгва се от контекста
на съвременните философски писане, възприемане, публикуване, четене.894

Първо:  философствуването внушава  на  философствуващите  убеждението,
че един установен практикомисловен Порядък, бидейки наличен, със самото това
е и разумен. Второ: споровете на „правоверни“ и „друговерци“ във философията
съдържат предпоставки, които спорещите приемат за самоочевидности.  Трето:
сегашните  „академични  институции“  се  самоутвърждават,  правейки  възможно
аурата на традиционните мисловни общности да изглежда почти изчерпана. 

Ето защо е наложителна социологията на философията;895 това важи също
за една  социология на незнанието  като нейна граница.896 Res publica  litterarum
893 Вж. за това понятие старата работа на автора: Андрей Лешков. Занаятът на философа. – ФА.
Година I; броеве 5-6 (май – юни 1992), с. 60-69: с. 63-65; [Лешков. Занаятът] Но срв. също така
доразвито изложение: Idem. Призванието на мислителите?... – Съвременни предизвикателства
във философията. 2015; Книга 1, с. 104-122: особено с. 106-112. [Лешков. Призванието]
894 За историкокултурен  и социологознаниев „прочит“ на философията вж.  Ulrich J. Schneider.
Was heißt Kulturgeschichte der Philosophie? – und anschließende Fragen. – In: Philosophieren über
Philosophie (Hrsg. von Richard Raatzsch. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 1999), S. 134-143.
895 Вж.  Collins.  Sociology of Philosophies.  Срв. на кирилица:  Коллинз.  Социология философий.
(Бел. 821 по-горе.) За институцията  философско:  Pierre Bourdieu. The Philosophical Institution.
[1981] (Translated from the French by Kathleen McLaughlin.)  – In:  Philosophy in France Today
(Edited by Alan Montefiore. Cambridge: Cambridge University Press 1983), pp. 1-8. Вж. по въпроса
относно  правото на мислене изричното изложение:  Jacques Derrida. Du droit  à la philosophie
(Paris: Éditions Galilée,1990); pp. 111-145 и pp. 155-179, pp. 397-535 (особено!) и pp. 539-550.
896 Вж. Духомир Минев. Социология, власт и общества. Незнанието, което разрушава световете
на хората (София: Троян, „АЛЯ“, 2011), с. 86-107 и с. 393-443. Срв. също Адин Штейнзальц,
Амос  Функенштейн.  Социология  невежества.  [1987]  Перевод  с  иврита  Михаила  Кравцова.
Москва: Институт изучения иудаизма в СНГ, 1997. Засега обаче, при нас като цяло отсъствува
социологията на социологията [изключим ли, при това все пак само донякъде,  Светла Колева.
Социологията като проект. Научна идентичност и социални изпитания в България, 1945 – 1989
(София: Pensoft, 2005); с. 42-61, с. 136-170]. Няма същевременно и социология на философите.
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различава обитаващите академичното пространство от онези други, които смятат,
че истината е висша ценност: това ги прави  свои. Ако в мисловните общности
смятат истината за илюзия, всеки обмен на мисли се оказва сводим до ритуал;
затова и вътрешното откликване отстъпва пред заклинанието „толерантност“.  

A. Ритуалът като практика
Ето как, или във всеки случай поне според автора, би следвало да изглежда

едно хип[н]отетично академично заседание, следващо идеята „толерантност“. 
Преди това,  две думи относно термина „хип[н]отетично“.  Има  хипо-тези,

които освещават  модерната  рационална  митология.897 Има също и  хипер-тези,
изявяващи понятието из границите на неговото разгръщане.898 Тук се предлагат
хипно-теза и  хипно-тетичност. Още поне откъм Декарт насам, при философите
хипнотика  (съновност)  съставлява предмет на самостойни търсения.  Тъй като
над съвремието тегне прокобата „медийна поквара“,  то  хипно-тетично бележи
„господство  на[д]  мечтанията“:  едно  нямащо идеали  потребителско  общество
среща една либералистка клиентелно-корпоративно-полицейска държава.899

Първо действие:  след като бъдат  представени от  „жреците на науката“,
кандидатите  излагат  своя  θεσις.  Научното  творение  става  тук  ролева  цялост,
доколкото  самото  излагане  на  мислите по  необходимост  се  театровизира:
театрично и театрално предзадават сегашното социомисловно бъдене.900

Второ действие: сцената на ритуала се заема от главните dramatis personae:
рецензенти,  експерти,  авторитети.  Някои  заявяват:  творбите  са  изключителни
(рядко – посредствени); тъй като диспутите в наши дни са станали „условност“,

За нейните социографски предпоставки, вж. при Добрин Тодоров. Пролегомени към историята
на  българската  философска  култура  от  тоталитарната  епоха.  София:  ЛИК, 2002.  Срв.  Idem.
Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България. София: Ciela, 2009.  
897 Вж. по въпроса добрата стара класика:  Alfred N. Whitehead. Science and the Modern World
[Лекции от 1925 година.] (New York: Pelican Mentor Books, 1948), особено pp. 157-173. 
898 Вж. Димитър Денков. Що е хипертеза? – ФІЛОΣОФІА. 1991; брой 1, с. 14-17. Но срв. обаче
изрична съпоставка – Idem. Витгенщайн и Хайдегер: хипертетичната функция на философията
и етическото. – В: Бездната Хайдегер (Съставители Валентин Канавров, Георги Донев и други.
Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2011); с. 370-385: особено с. 376-382.
899 Предвид на първото, литературата е направо необозрима. Вж. за начало:  Mike Featherstone.
Consumer  Culture  and  Postmodernism.  [1991]  (2nd Edition.  London:  SAGE,  2007),  pp.  64-92,
съответно pp. 147-181. Срв. Pekka Sulkunen. The Saturated Society. Governing Risks and Lifestyles
in Consumer Culture (London: SAGE, 2009), pp. 99-140 и pp. 159-178. По въпроса за втората, вж.
Александр Ф. Филиппов. Советская социология как полицейская наука. – НЛО. 2013, № 5. Срв.
обаче  Frederik Stjernfelt.  ‘The Man Who Knew Too Much’  – Espionage in  Reality  and Fiction:
Regional Ontology and Iconicity. – In: Idem. Diagrammatology. An Investigation on the Borderlines
of Phenomenology, Ontology, and Semiotics (Dordrecht – London: Springer, 2007), pp. 365-382.
900 Вж. няколко изложения от класика в разработването на тази проблематика:  Erving Goffman.
The Presentation of Self in Everyday Life (Edinburgh:  UESSRC,  1956);  pp. 66-86 и  pp. 132-151.
[Goffman. Presentation] Срв. Idem. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior (New York:
Doubleday, 1967), особено  pp. 47-95  и  pp.  149-270. Също така обаче Idem. Relations in Public:
Microstudies of the Public Order (New York: Basic Books, 1971), pp. 28-61, pp. 188-237. Накрая
(наистина, накрая само по ред, но по никой начин не по значение) Idem. Frame Analysis [1974]
(Boston, MA: New England University Press, 1986); pp. 124-155, pp. 247-300 и pp. 439-495.

212



те „убедено“ препоръчват  да се (но много рядко – също и  да не се) присъдят
степента или званието.901 Други отбелязват: трудовете имат редица достойнства
(недостатъци), които следва да улеснят (възпрат) това решение. Трети посочват:
кандидатите са „безусловно талантливи“; ето как едно „обективно постижение“,
каквото съставлява талант, отнапред решава „диспута“ в полза на авторите. 

Трето  действие:  кандидатите  за  степени  и/или звания  засвидетелствуват
„почтителната си благодарност“ за „уместните уточнения“, „ценните бележки“,
„точните  акценти“,  „дълбоките коментари“,  „силните критики“,  като при това
хитроумно заобикалят чрез жеста по изразяването на благодарност преди всичко
тъкмо онова, което е единствено съществено – самата теза на своя θεσις.902

Четвърто действие: журито присъжда, или не присъжда степента/званието.
При нас,  „жури“  (сега)  вместо  „съвет“  (преди)  надали  променя  положението.
Защото какво се „журира“: конкурс за красота (?),  артистично състезание (?),
съдебно решение? Сега митологизираната диалогичност, което значи еклектика,
миропомазва едно „диалектично“, т. е. конюнктурно, съчетание на моментите.

Пето  действие  (вместо  епилог):  сред  академичното  пространство  днес
тържествува безразличие към идеята истина,  която вече не изглежда решаваща.
Въпреки че самите рецензенти, експерти, авторитети по правило невинаги търсят
частна изгода, онези, които оценяват хората, обзети от стремежа да се приобщят
към res publica litterarum, невинаги пренебрегват истината напълно безкористно:
чрез „иронизиращо безразличие“. (Има единение на безразличие с релативизъм,
което единение може да бъде окачествено, ако се използува чудната формула,
въведена от Маркузе, като „репресивно толерантно“, а нерядко и обратно). 

Минало властвува над бъдеще: историите на мъртвите „тегнат като кошмар
върху умовете на живите“.903 Затова философите създават, само интелектуално,
небивала реалност, сама оставаща само интелектуална. Оттук, очаквайки помощ
от „духовете на миналото“, те разиграват – както предвид осветените авторитети,
така също чрез „взетия назаем“ език от друго (духовно) битие – новите деяния
като небивала реалност.904 Създавайки карикатура на отминалото, следователно,
философите въплъщават отминалото като карикатура. Ето как старият Порядък
винаги придобива при тях (или дори направо  чрез тях?) такъв мисловен облик,
който олицетворява неговата действеност post festum, а често и post mortem.

При това, самата политикосоциална среда на днешното ни философствуване

901 Пълното административизиране, белязващо научното ни пространство от някое време насам
(включително спрямо философията),  plus неговата спираща дъха парафеодална раздробеност,
стават „като слънце ясни“ (както пише Фихте) чрез обстоятелството – забавно, стига само обаче
да не беше скръбно, – че споменатите „научни звания“ се наричат ... академични длъжности.  
902 Изразите в кавички са по протоколи от заседания на предишни съвети и настоящи журита,
чиито решения завършват процедурите за статусно издигане в сегашната ни хуманитаристика. 
903 Вж. за източника на формулата: Карл Маркс. Осемнадесети брюмер на Луи Бонапарт. [Датира
от 1852 година.] Превела от немски Ана Пъдева. – В: Карл Маркс, Фридрих Енгелс. Съчинения.
Том 8 (София: Издателство на БКП, 1959), стр. 117. [Осемнадесети брюмер]
904 Вж. Осемнадесети брюмер, стр. 117.
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смесва  крещящи  противоречия.  Тук  има  конституционалисти  (хора  на  Реда),
които заговорничат срещу конституцията, и реформатори (борците за Промяна),
отстояващи статуквото. Парламент, сякаш всесилен, но слуга на правителството.
Един разнороден „елит“ ухажва  навън разни „приятели“, чието покровителство
все още го задържа на сцената, а вътре – правовия ред, скроен по негова мярка.
Властта мери своя престиж по презрението, което внушава. Самата република
съединява  при нас две  монархии (преди  plus подир Първата  световна  война),
добавяйки квазимонархичния държавен социализъм – под знака на Прехода.905

Съюзите са между разединени, борбите са за това Борбата да не завършва.
Има разтревоженост – заради умиротворяване, спокойствие – заради Промяната.
Владеят страсти без истини и истини без страсти, раждащи история без събития.
Цялото  развитие  представлява  ритмично  редуване  на  напрягане с  отпускане.
Сродените с „елита“ се боят от свършека на света (своя свят), чиито спасители
всъщност са комедианти, а техните деяния не напомнят Второто пришествие. 

Ето защо значи, ако има страници от историята, които са сиви върху сиво,
онази, която ще излага историята на сегашната ни философия, ще спада към тях.
При нея делата, събитията, хората се оказват лишени от своите тела бледи сенки.
Затова, философският establishment изисква всички да следват неговите образци.
Тук съгласието-в-несъгласие сред философите цензурира „духовната сроденост“
(affinitas electiva)906 между мисловните структури и властовите отношения. 

При това обаче, сродената с установения Порядък официална философия
предпоставя „пропуск“, чието безвъпросно приемане прави подвъпросно онова,
което тя основава върху своето „рекрутиране“. Последното обозначава всъщност
предусловията за възможността философствуващите легитимно да присъствуват
сред ритуалистките „сблъсъци и празници“ във философското  пространство.   

B. Философското пространство
Сегашната ни философия сякаш е запленена от четивността. Идеята текстът

да се „чете леко“ обуславя едно забележимо присъствие (наричано „видимост“)
сред учените кръгове. Тук  четивност освещава местоположението сред онова,
което наричат „цяла София“.907 Обаче философска цяла София (което подражава
tout Paris)908 отразява сблъсъците между  пишещи за  четящи.  – „Цяла София“
905 Вж. по въпроса: Андрей Лешков, Николай Обрешков. Публичността или химеричното. – В:
Списание на Института за модерността. Брой 4 (Юли 2010), преди всичко с. 133-144.
906 Вж. литературно тълкуване: Валтер Бенямин. Гьотевият роман „Родства по избор“.  [1922]
Превод от немски Бистра Рачева. – В: Бенямин. Художествена мисъл и културно самосъзнание
(София: Наука и изкуство,1989), с. 42-47,  с.  56-61 и  с. 69-79. За темата при Макс Вебер вж.
Richard Howe. Weber᾿s Elective Affinities: Sociology Within the Bounds of Reason.  – AJS. Vol. 84;
No. 2 (September 1978), pp. 366-385. Срв. за конкретизация Andrew McKinnon. Elective Affinities
of the Protestant Ethic: Weber and the Chemistry of Capitalism. – Sociological Theory. Vol. 28; No. 1
(March 2010), pp. 108-126. 
907 За софиоцентризма на нашия интелектуален живот, вж. Димо Казасов. Хора, улици, събития
[1959] (Второ издание. София: Наука и изкуство, 1968), особено с. 110-132.  
908 Една наднационална духовна общност при нас се проектира като надрегионална такава. Вж.
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става пространство, където всички оглеждат и прочитат творбите на другите. 
Тук заглавия, проблеми, дедукции от класическото философско наследство,

освен че са изосновно овладявани, биват също и безспорно признавани от онези,
които възнамеряват  останалите насериозно да  ги  възприемат  като философи.
(Във всеки случай, може да се каже, че поне донеотдавна нещата стояха така.) 

Но в „цяла София“ няма философи, които да разклащат предразсъдъците,
освещаващи  установения  Порядък  –  вместо  безс[т]илно  да  припомнят  мита
обществено мнение. Столицата ни предлага (правилната в исторически смисъл
постановка налага същевременно сякаш вече друго глаголно време: предлагаше)
възможности на философите да развиват редица разнородни културни стратегии.
Някои  популярни мислители се  обръщат със своите жестове,  творби,  позиции
именно  към  социосимволна  „цяла  София“,  докато  други  избират,  напротив,
позата на „драговолен заключеник“, потопен във философския живот. Все пак,
двете крайности очертават и границите на възможностите пред едно поведение,
олицетворяващо миропомазана принадлежност към философския  establishment.
Авторът  няма предвид някакви конкретни „емпирични реалности“ – става дума
само за възможността да бъде построена такава индивидно-общностна цялост,
която би била обхватима, но също и осмислима чрез идеалната типология.909

Относно  идеалната  типология,  тук  могат  да  бъдат  схематично  очертани
няколко основни положения при общностната принадлежност на философите. 

Положение първо: надживели културпопулисткия подтик към популярност,
А или  В  остават при философията,  която те  развиват според определено свое
недокрай  разбираемо  ...  „собствено  разбиране“.  Положение  второ:  C  или  D,
приобщени  към  властовия  Порядък  и  бидейки  негови  интелектуални  слуги,
въжделеят да бъдат приемани за „съветващи владетеля издигнати мислители“;
поради  тази  причина  всъщност,  те  постоянно  по[дс]казват,  че  били  следвали
утопичното Платоново наставление – мисълта относно мъдреците-управници.

Положение трето: носещи една верноподаническа „закриляна душевност“,
E или F стават трагифарсови свободни философи, които се оказват непричастни
към наличните отношения.  Положение четвърто:  G или  H привидно запазват
позата „вярност към науката“, следвайки същевременно във философствуването
паранаучния изказ, или съответно, духа на чужди за научността аудитории.

Такъв подход изисква (пре-)осмисляне на самото философско присъствие.

Carl  E.  Schorske.  Fin-de-Siècle  Vienna: Politics  and  Culture.  [1980]  (New York:  Vintage,  1981),
особено Ch. 6. Що се отнася до въпроса за „Париж“ в духовната топология на нашата култура,
вж. изследването: Елена Михайловска. Митът Париж: Щрихи към интелектуалната биография
на едно (и повече) български поколения. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2001. 
909 Вж. различаването на  емпирични и  епистемни индивиди.  Pierre Bourdieu. Homo academicus
(Paris: Les Éditions de Minuit, 1984), pp. 34-52. Вид реплика към идеите на Фуко за авторството?
Вж. Michel Foucault. Qu᾽est-ce qu᾿un auteur? – In: Bulletin de la Societe Française de Philosophie.
63, 3 (juillet – septembre 1969), pp. 73-104. Срв. Мишел Фуко. Що е автор? (Превод от френски
Владимир Градев.) – В: История на книгата. Книгата в историята (Съставители Ани Гергова
и Красимира Даскалова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2001), с. 241-257. 
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Първо: възстановимостта на изличаваното от някое философско  писмо е онова,
което тепърва прави възможно неговото значение.  Второ: четивността осуетява
усилието по предаване на загубеното при прехода мислено – говорно – писмено.
Защото онези, които изследват, чрез самото това по необходимост пре(на)писват.
Както преходът от писмо към говор в театъра следователно, така също преходът
от мисълта към писмото при философите полага множество от непрестъпими
условия за вярност. Което обаче прави възможен следния първоначален извод:
опримеряване,  конкретизиране,  символизиране (предпоставящи  установените
надиндивидни предразсъдъци)  необходимо представят  изявите  на  философите
направо като своеобразни апофатични откровения. Оттук произтича и въпросът:
какво  става  тогава, когато  се  мисли?  Въпросът  се  оказва  особено  значим
поради това, че, колкото и мисловният формоизраз стилистично да разграничава
определени  взаимосъотнесени  (независимо  от  всевъзможните  им  разноречия)
мисловни общности,  при нас дълбоките основания за такъв вид разграничаване
засега остават нетематизирани: включително във философията.910 (Без при това
изобщо да говорим за онези „саморефлексивни недостатъчности“, които задават
рамките на мисълта предвид едно социологично тематизиране. Вече стана дума,
че  засега  почти няма социологично самопознание  сред  социолозите.911 Затова
самото социологично тематизиране  при нас  сякаш  още остава, както изглежда,
било пара-социологично, било а-социологично, било анти-социологично.)   

C. Бремето на времето
Да-философия и не-философия: кое ги различава? Няма повече философия

при историописта, литературата, музиката, отколкото във философски писания.
Но това забулва подлежащото тепърва да бъде изяснявано: какво „е“ философия?
Самото нейно разделение (на изкуството, на религията, на науката, на културата,
на техниката,  на езика,  на политиката, а отскоро и  на бизнеса:  ad indefinitum)
освещава определен вид неспособност да се мисли философията  като такава.
(Защото разликите между религия и религиознание, изкуство и изкуствознание,
музика и музикознание, наука и наукознание, или между култура и културология,
общество и социология, се оказват напълно несъстоятелни спрямо философията.
Понеже идеята за философология принадлежи към самото философствуване.)   

При школските философски „наставници“ философията започва и завършва
именно с книжната мъдрост, доколкото животът им протича в четене и писане,
чийто предмет остава текстът. Техните школски занятия изискват устно слово,
обаче като „изговарящо“ вече написаното. Тъй като лекцията е четене на текст,
школското философствуване  отрежда първенство на  екзегегетичните  жанрове:

910 Вж. Bourdieu. Homo academicus, pp. 99-167.  Що се отнася до опита на философите при нас,
вж. обстойния компендиум – Атанас Стаматов, Добрин Тодоров и други. Философският ХХ век
в България. Том първи: Философската публичност. София: Изток-Запад, 2008. 
911 Куриоз, но истина: Софийският университет е от първите, въвели дисциплина „Социология“.
Вж. за това  Михаил Арнаудов. История на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
през първото му полустолетие, 1888 – 1938 (София: Придворна печатница, 1939), с. 55-56.
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изложение,  въпроси,  обяснения,  бележки,  тълкуване. Става дума за  източници,
както и за разбиране. Обърнати към наставляваните, творбите на наставляващите
като цяло  следват определението  учебниковост.  [Опит за отказ от затвореното
устно общуване-обучение представлява увековечаването на истината чрез книги,
надживяващи своите създатели, а също така и онези, заради които те се пишат.
При схоластиците,  именно практиката по  писането на книги  съставлява онова,
което съединява  измеренията  съзерцаване и  действуване  в  участта  човешка.
Дали не затова техните „творчески наследства“ често имат такъв голям обем?]

При това, учебниците винаги полагат авторите в определен изразен модус,
бидейки summa на знанието: истини, не мнения. (Впрочем, и Summa Theologiae
на св. Тома Аквинат не е нищо друго, освен своеобразен учебник, чрез който той
представя  новата  тогава  дисциплина  „католическо  систематично  богословие“
(avant la lettre) пред своите студенти от Сорбоната.) При тях няма полемичност;
еталони,  норми,  образци предопределят школското философствуване. Ето защо,
школските мислители  са длъжни да проявяват такива знания,  навици, умения
при разсъждаването по канони, чието следване придава на тяхното присъствие
неуловимото  качество  „философичност“.  Поради  тази  причина  следователно,
школските  мислители  необходимо  мислят  ритуалистки:  защото  откъм  идеите
порядък, системност, строгост самите „отклонения“ освещават правилата.

Пример може да бъде шутовският квазиритуал отхвърляне на традицията.
От политици, които винаги „пренаписват“ своето минало (поради гузна съвест,
поради следване на конюнктурата? – остава неясно), до закъснели модернисти,
разпалено отричащи класиката: преследвайки целта да потрисат публиката. 

Нищни, шутовете съдят всички.912 [Шутовете са сродени също с клоуните
като вид фантазни същества, изявяващи ирационалното: въплътени карикатури,
клоуните  изтъкват  онова  при  разсмените,  което  ги  сближава  с  осмиваните.
Дотолкова,  те  стават значи и  огледала,  правещи за  хората възможно да видят
своите изкривени отражения. По такъв начин същевременно, клоуните се оказват
квазимитични  същества,  които  изначално  обитават  света  на  сенките.] Затова,
шутовството непрестанно отрицателно узаконява установения Порядък.913

Дали обръщането на Порядъка отхвърля осветената култура или, напротив,
узаконява я наобратно? Питане, по(дс)казващо, че самото ex cathedra отхвърляне
отрицателно  миропомазва  онова,  което  рушителите  на  традицията  отхвърлят.
Водещо  става  символното  преобръщане  на  установените  йерархии.914 Затова,
съвременната  философска  ритуалистика  препраща  към  римските  Сатурналии,
съответно към съживяващите тяхното светопреобръщане „празници на глупците“

912 За средновековните шутове вж.  Владислав П. Даркевич. Народная культура Средневековья
(Москва: Наука, 1988), с. 152-167. [Даркевич. Народная культура] 
913 Вж. Curtius. Europäische Literatur, S. 419-434. 
914 Вж. за Средновековието  Curtius.  Europäische Literatur,  S.  104-108. Срв.  Михаил М. Бахтин.
Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса [1965]  (Москва:
Художественная литература, 1990. Второе издание), с. 418-453. [Бахтин. Франсуа Рабле]

217



през Средновековието, както и, естествено, към шествията при карнавала.915

Тези ритуали всъщност  пребъдват  дори и  отвъд Бахтиновото разделение
народна  култура  –  официален  светоглед.  Първата  явява  гротесков  естетизъм,
вторият  бележи култура,  отхвърляща  отсамното  заради  отвъдното.916 Все  пак,
кога-то и къде-то предвид тази двоица (има се предвид о.Б.п. СССР при Сталин,
през 30-те и 40-те години на ХХ век) показват, че това построение олицетворява
опита алегорично да се надмогне съвремието. Ритуал на неумираща телесност
(populus non moritur), карнавалът подкопава наложения Порядък. Нещо повече:
при зрелия сталинизъм, изявяването на народната телесност откъм карнавала,
оспорващ официалния светоглед, прави триединството  народ-държава-партия
неотвратимо неустойчиво: оттук, карнавализмът преобръща официозността. 

Понеже школските мислители все прeпращат към  малцината посветени,
техните деяния-и-творби явяват елитарната стилистика на затворени общности;
пример – интелектуалците от феодален тип общества.917 Животът на философите
зависи тук от корпоративни норми и/или форми, като мисленето отвъд текстове,
свързани с авторитетни източници, става неуместно. („От името на“ истината,
школските мислители пишат казваме,  смятаме,  твърдим.  Форма за първо лице
единствено число при св. Тома Аквинат става почти единствено „отговарям“.)  

Заедно с това обаче трябва да се посочи, че философствуването освещава
малкообщностни легенди, клюки, слухове в атмосферата на кафенето и кръчмата
като вид микроинституции.918 [Тук си дават среща и „метафизични“ същности:
еснафска  задушевност,  кабаретна  одименост,  махленска  политика.  Още нещо:
посетителите на тези микроинституции знаят точно,  кога „започва атаката“.
(Една  във  висша  степен  маловажна  подробност:  часовниците  на  атакуващите
рядко са сверени не само един с друг, но също така с един общ за всички такъв.)
При това положение, решително биват атакувани менютата – особено разделите,
разказващи за онова, което старата класика нарича „отвътре сгряващи напитки“.
После, държалите непримиримо разноречиви становища по всевъзможни въпроси
гиганти на мисълта миролюбиво се разотиват; стъпват донякъде неустойчиво,
обаче остават убедени, че много са допринесли както да бъде разкрита истината,
така също да се подобри участта човешка. Ето защо, пребиваването сред такива
квазиинституции уподобява философите на военни, получили изрична заповед
този път (или поне този път!) да имат собствено мнение. По тази причина обаче,
те затъват в неразрешими противоречия, наричайки своите хаотични движения

915 Вж. Даркевич. Народная культура, с. 167-187. Но срв. същевременно: Adam Seligman et alii.
Ritual and Its Consequences (Oxford: Oxford University Press, 2008), особено pp. 69-101.
916 Вж. за смисъла на това противопоставяне Бахтин. Франсуа Рабле; с. 85-110 и с. 177-199.
917 Вж. за историческо въведение: Жак Льо Гоф. Интелектуалците през Средновековието [1957]
(Превод от френски Мария Дракова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1993), с. 58-104.
918 Вж.  Кафенето  като  дискурс.  Съставител  Георг  Краев.  София:  НБУ,  2005. Но  срв.  обаче
Камелия Жабилова. Кафенето/кръчмата – неинституционални топоси на интелектуален живот.
[2011/12] Достъпно в електронен вид на URL: http://www.tksi.org/SUB/papers/2-2/2-2-20.pdf.
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между разните модни фрази концепции.] Днес кафенето и кръчмата са изместени
вече от медиите, някога „обезвластили“ такива меродавни културни институции,
каквито са били аристократичните литературни салони.919 (Следва да се посочи
също така обаче, че етосът от кафенето и кръчмата наистина дълбоко повлиява
дори маниера на медиите – особено що се отнася до страни като нашата.)

Дотолкова, философските общности все се стремят към самодостатъчност.
Който техен стремеж (въплъщаващ общностния нарцисизъм) може да нараства,
съответно да отслабва – следвайки изострянето или затихването на определени
вътре- и междугрупови, също вътре- и междукланови, статусни противоборства.
Като възникват (сякаш!) извън философията, те правят изразими за философите
техните политически разбирания в един или друг вид благовидни идиоматики,
препращащи към „чистото мислене“. Обаче родната (ни)  философска общност
рядко спазва познатото изискване на добрите вкусове философите да заявяват
своите политически позиции непряко: водейки философски спорове с философи,
изповядващи друго,  което означава,  различно от  тяхното,  политическо верую.
Като „забравят“ следователно  добрите вкусове,  днешните философи-политици
всъщност се самоизключват чрез този си жест именно от онова, което обозначава
изразът занаятът на философа. Кога и/или къде обаче се осъществява това?

D. Сцената на мисълта
Отрекли скучния „емпиризъм на бележката“ (Пейтър), философите при нас

смятат документирането за ненужно. Тук е ясно,  кого имат предвид намеците,
бидейки отгласи от слухове, нашепвания, недомлъвки, легенди.  [Има всъщност
цяла идеология на позоваването (известното referentia),  овластяваща текстовете.
При тях,  позоваването постоянно внушава определен вид ритуално почитание
(латинското reverentia) – без същевременно никога и никого да осведомява.920]

Но приобщаването към корпорацията „философи“ изисква и посвещаване.
Както чираците в средновековните „цехове“ стават майстори,  по същия начин
философите  преминават  през  редица  обреди.921 Както  стъпалата  в  йерархията
(асистенти – доценти – професори), така също степените на научното издигане
(магистри – доктори – доктори на науките) повтарят възходящия статусен ред
чираци – калфи – майстори (порядъка от занаятите) и феодалния съсловен такъв:

919 Вж.  класическите  изложения:  Юрген  Хабермас.  Структурни  изменения  на  публичността
[1962] (Превод от немски Стилиян Йотов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1995), с. 19-32;
Lewis A. Coser. Men of Ideas. A Sociologist᾿s View. New York: Harper & Row, 1966),pp. 9-25. Срв.
David Randall. Ethos, Poetics, & the Literary Public Sphere. – Modern Language Quarterly. Vol. 69;
No. 2 (June 2008), pp. 221-243. 
920 Вж. за ориентиране едно относително скорошно изложение: Constantine V. Nakassis. Citation
and Citationality. – Signs and Society. Vol. I, No. 1 (Spring 2013); pp. 51-78: pp. 55-59, pp. 66-71. 
921 Повтаряни в академичната символика. Вж. за това социологичния етюд:  Пепка Бояджиева.
Светът на университетските символи. –  Социологически проблеми.  [СП]  Година XXIII; брой 4
(юли/август 1991), с. 55-65. Предвид станалото и ставащото в академичното (ни) пространство,
към Светът на университетските символи следва да се допълни „ – упадък и разложение“. 
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или с други думи казано, отношенията laboratores – bellatores – oratores.922  
Връзките „патрон – клиент“ обуславят Янусовското битие на философите.

Първо: сродяване с наличното, въпреки разривите с някои признати майстори.
Второ: мисловна мимикрия на преданост към интелектуалните завещания.

При философите личат сенките на  старите майстори. Критиците спират
само до кротки поправки; което има и институционно обяснение. Защото всички
знаят за  черния списък: „Толкова заслужаваща доверие е боязливата преданост
сред  академичните  членове,  че  малцина  от  тях  биха  се  осмелили  да  кажат
[публично – А. Л.]  добра дума за техни колеги, които изпитват върху своя гръб
неприязънта на някакви титуляри от административното ръководство.“923

Така едни патронатно-клиентелни отношения пребъдват в учените кръгове.
Старите  образци,  доксософията,  модните  маниери  утвърждават  харизматизма.
Нещо повече:  философската  общност  мисловно преповтаря,  при отношенията
лице срещу лице,924 порядките от малкия градец или също така от селото. 

Дори и биографиите на философския establishment, „просиял“ до свършека
на XX или началото XXI век, биха стигнали, предвид това да звучи убедително.
Но генеалогията  има  и  духовни  измерения.  Ореолът  на  почтените  намерения
прави всички еснафски пороци да наподобяват добродетели. Тук егоизмът става
един вид жертвопринасяне, малодушието е скритата храброст, грубите маниери
съставляват знаци за чистосърдечност и благонамереност. При този establishment,
идеологията явява еснафство: абсолютно невежество и абсолютно проницание
бележат тук онова изопачаване, за което говори „Феноменология на духа“.925

Опира до еклектика. „От хегелианството  [неокантианство, феноменология,
марксизъм, екзистенциализъм, херменевтика: ad indefinitum – А. Л.] за съжаление
все  повече  се  отдалечавам.  Моето  съкровено желание  е  да  бъда  рационалист
[реалист, процесуалист, емпирик – А. Л.],  обаче аз съм също супранатуралист
[както дойде: релативист, логицист, абсолютист – А. Л.] или мистик, при нужда
[каква точно „нужда“, остава неясно – А. Л.] дори пиетист“ [следвайки жаргона,
разпространен при съвремието: антропософ, екофилософ, трансхуманист].926

922 Вж.  по  въпроса  Жорж Дюби.  Трите съсловия  [1978]  (Превод от френски Весела Генова,
Диана Йорданова.  София:  Кама,  2007),  особено с.  67-106.  За една своеобразна  дълга сянка,
която феодализмът хвърля върху отношенията и манталитета в академичното пространство, вж.
Fritz  Ringer. The Decline of the German Mandarins: the German Academic Community, 1890 – 1933.
[1969] (Hanover, IN: UPNE, 1990), особено pp.  81-127.  [Има също добро издание на кирилица:
Фриц Рингер. Закат немецких мандаринов. Академическое сообщество в Германии, 1890 – 1933
[По изданието от 1990 година.] (Перевод с английского Евгении Канищевой и Павла Гольдина.
Москва: Издательство „Новое Литературное Обозрение“, 2008), особено с. 103-156.]
923 Thorstein Veblen. The Higher Learning in America [Първо книгата излиза през  1918 година.]
(New York: Harper & Brothers, 1969), p. 20. 
924 Вж. Erving Goffman. Relations in Public (New York: Basic Books, 1971); pp. 28-61, pp. 188-237.
925 Вж. източника  G. W. F. Hegel. Phänomenologie des Geistes. [1807]  – In: Hegel.  Werke. Bd III
(Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1989), S. 453-464. Но срв. Г. В. Ф. Хегел. Феноменология на духа
(Превел от немски Генчо Дончев. София: ДИ „Наука и изкуство“, 1969), с. 546-559.
926 Споделя героят на биографията Adolf Strodman. Gottfried Kinckel (Hamburg: Hoffman, 1850),
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Зад  еклектизма  на  модерните  (ни)  мислители стои  нагонът  към маската:
стремежът за показване в чужди мисловни дрехи е тяхно „вътрешно естество“.
Онова, което те създават, среща публиката с прилагане на чужди изживявания
(или белези за тях) към своя живот, а конфликтите се решават в удобни форми.
Техните  „изживявания“  по  необходимост  ги  представят  в  разноречиви  роли:
професори по философия, самозвани богослови, нерядко търговци на политика,
понякога дори великани в поезията – все театрални персонажи от културата.    

Е. Общността на мисълта и мисълта за общността
Доколкото философите винаги живеят пред погледите на своите съперници,

възниква въпросът: как е възможно такова теоретизиране за философствуването,
което би го остранностявало? Имат се предвид извънфилософските основания
на философствуването. Но философите не мислят за своето мислене остраннено:
приемат неговите образци като „втората природа“ и не ги схващат като образци;
при тях значи осветените традиции уподобяват ритуали от безписмени общества.
Ето защо, когато  преобразяват света, философите викат духовете на миналото.
Заели от тях имена и герои, те разиграват (чуждото мислене в заучени жестове)
всеки път нов вид сцени. Едва усвоилите някоя нова роля мислено я превеждат
във всекидневни определения; обаче те дотогава не играят тази роля свободно,
докогато си служат с мислен превод и напълно не забравят всекидневието.927

Всичко това показва обаче, че сблъсъците между мислители и  бюрократи
сред  символна  „цяла  София“  разкриват  техните  общи  дребнособственически
културни корени. Дори правят „очевидно и ушечувно“ съгласието-в-несъгласие
между традиционно и обновленско „издания“ на самата дребнособственическа
ценностна нагласа. Но тук не опира до интелектуално осъществяване на някакъв
себичен „съсловен“ интерес.  Тъй като сродените с общността  дребни буржоа
вярват, че самите особени условия на тяхното присъствие са всеобщи условия,
едва при които сегашната култура ще е свободна от раздиращи противоборства.
Нито всички  мислители и  бюрократи  в символна „цяла София“ са същински
дребни буржоа, нито, още повече, са съдбовно свързани с техните ценности.928

Като култура и позиция те често са далеч от действителните дребни буржоа,
обаче могат да се нарекат такива, защото тяхното мислене остава в пределите,
които животът на тази общност не престъпва.929 Оттук, мислители и бюрократи
сред символна „цяла София“ застават светогледно пред същите онези въпроси,
които самите дребни буржоа практически си поставят, следвайки своя интерес. 

Като свеждат модерната философия до смятани за модерни автори и учения,

на  S.  45.  Цитирано:  Карл  Маркс,  Фридрих  Енгелс.  Великите  мъже  на  емиграцията.  [1852]
Превел Георги Георгиев. – В: Маркс, Енгелс. Съчинения. Том 8, стр. 250. [Великите мъже]
927 Вж. предвид примера с усвояването на чужди езици: Осемнадесети брюмер, с. 117-119.
928 Вж. за отправна точка старата (неостаряла) скица – Осемнадесети брюмер, с. 144-145.
929 Вж. за тази формула съсредоточеното върху Франция от средата на  XIX  век представяне:
Осемнадесети брюмер, стр.145. (Като цяло обаче, положението не се е изосновно променило.)

221



нашите „модерни“ философи следват установените порядки. (Пример е нагласата
при публиката на научните издания спрямо онова, което високопоставени автори
предлагат и/или подписват – ставайки така вид гаранти за неговата значимост.)
Затова, сред символна „цяла София“ установеният Порядък все се мистифицира,
тъй като причастните към общността, обозначима като академичен establishment,
призовават заблудната  идея за  всеобщ достъп именно до онези  „съкровища“,
ролята на чиито ревностни пазители те все пак през цялото време изпълняват. 

При това обаче, докато традиционалистите чакат академичните институции
да разпознаят  истински значимото, младите таланти намират своя „наставник“
при  паранауката.  Но  дотолкова,  следователно,  паранаучните  общности  стават
„килийни училища за  взаимна възхита“,  където Порядъкът се  преутвърждава.
Все предпоставяйки очакваното, те по  кабалистки освещават онази символика,
откъм която преживяното се представя и/или се изтълкува.930 Ето как всъщност,
произволът на паранаучните вярвания, както и ценностното верноподаничество,
обосноваващо самостойността на паранауката, постоянно се оказват  забравяни.
Следвайки значи повелите на Порядъка, паранауката скрива чрез това  следване
условията за своята самостойност: оттук, тя затова миропомазва установеното,
защото практическа въвлеченост е другото на идеологична отчужденост.931

Тук доксософите – професори по паранаука – разкриват сякаш отвъдното,
предвид образците на наложените изисквания. Като фарсови фигури, те смесват
разнозвучни образци.  Доколкото обаче философствуването мисловно освещава
установения Порядък, дотолкова неговото отричане препраща към институции.
Но тъй като философският занаят предпоставя сблъсъците между философите,
философските промени винаги протичат сред самата „официална философия“. 

Това змиеподобно усилие на философията да излезе от собствената си кожа
тук има две основни измерения.  Първо: представяне нагласата към обществото,
възприета сред философите. (Става дума главно за онази нагласа, която самият
философски  establishment винаги полага огромни усилия да поддържа.)  Второ:
разкриване на присъщата за философствуването интелектуална общностност. 

Като за начало. „От заниманията с философия научих, как може да се реши
всеки въпрос. Методът не се променя. Първо описваш двете „основни гледища“
върху въпроса; после излагаш техните аргументи, обезсилваш едните с другите;
накрая показваш, чрез някакво трето тълкуване, че и двете са незадоволителни.
Чрез  прости словесни хитрости обрисуваш  [следователно]  всички „антитези“:
субстанция – акциденция,  същност – явление,  или  съдържащо – съдържано,
изменчивост – постоянство,  [а] и ред други, като взаимодопълнителни аспекти
на единна реалност. Както изглежда, – изтъква в заключение авторът, сам той

930 Вж. по въпроса свидетелството: Gershom Scholem. On the Kabbalah and Its Symbolism [1960]
(Translated from the German by Ralph Manheim. 2nd Edition. New York: Schocken, 1969), pp. 22-25.
931 Вж. по тези въпроси класиката: Norbert Elias. Problems of Involvement and Detachment. – BJS.
Vol. VII; No. 3 (September 1956); pp. 226-252, особено pp. 233-241.
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поначало философ, – философите си личат по това, че употребяват такива думи,
които звучат сходно, като обаче всъщност имат коренно различни значения.“932

Става ясно: осветените образци задават границите на философствуването,
правейки „Реалност“ един откъслек от реалността. Но понеже реалност зависи
от приеманото като реалност, тя се променя с общностите.933 Мислейки в „изми“,
философите йерархизират философските произведения и реалността. Тъй като
йерархизирането с „изми“ внася за тях порядък в развоя на мисълта, която иначе
би била неразчленим хаос. Ето защо, йерархиите на жанрове, текстове, стилове
правят от философията „аристократично привилегирован“ вид дисциплина.

Обаче „вечните въпроси“ са тъкмо онези, които философският establishment
определя като такива.  Оттук,  една йерархия от предмети на философствуване
затова бива ценена, защото не се изказва: бидейки въплътена в онзи curriculum,
който философите опознават.  Чрез този curriculum всъщност,  самоуки бунтари
стават безпогрешно отличими от  добрите школари.  Която отличимост сродява
философствуването с определени идеологични разбирания за обществото. 

Самите идеологични разбирания негласно следват традиционната мъдрост.
(Мъдростта,  същевременно,  придава на мислите си оракулска непререкаемост,
каквато метафизиката и социологията не си приписват. Това не важи, наистина,
нито за метафизиците, нито за социолозите.) Тъй като мъдростта все узаконява
властта на суетата сред свят, пълен с безброй изкушения. Поради тази причина,
бидейки олицетворено отрицание на света, традиционната мъдрост предпоставя
един вид идеализиращо отношение спрямо онези  места,  където отшелниците
въжделеят да се затварят в своеобразна „спасително несъобщима“ самота.934

По такъв начин следователно, положението на философите в обществото
прави при тях възможна илюзията,  че  се измъкват от социалното обуславяне.
Свързани  с  тази  илюзия,  философите  не  схващат  реалността  на  действието.
Именно затова,  ученото мислене относно действието необходимо предпоставя
мисълта относно всемогъществото на учената нагласа спрямо действуването.

F.  Необходимо „метасоциологично“ отклонение
Ще  се  тръгне  „отдалеч“.  Първо:  учената  нагласа  спрямо  действуването

предопределя заинтересоваността при социологствуването от естествознанието.
Защото силният стремеж  естественонаучни методи, подходи, модели да бъдат

932 Тъжен извод при „Тъжни тропици“ от Клод Леви-Строс: бергсониан-марксистки философ,
който колкото успешно, прекалено успешно, толкова също безболезнено, прекалено безболезнено
(както навярно би се изразил Ницше) приема ролята на обвързан с UNESCO бележит етнолог.
Вж. като източник Claude Lévi-Strauss. Tristes Tropiques (Paris: Librairie Plon, 1955), pp. 52-53.
933 Както смята още Левин. Вж. Kurt Lewin. Conduct, Knowledge, and Acceptance of New Values.
[1945]  –  In:  Idem.  Resolving  Social  Conflicts:  Selected  Papers  on  Group  Dynamics (Edited  by
Gertrude Weiss Lewin. 2nd Edition. New York: Harper & Brothers, 1948), pp. 56-68: на p. 57. 
934 За подход към мъдростта (библейската) като свят, спрямо който светът на разума е чужд,
вж. позабравената класика: Густав Г. Шпет. Мудрость или разум? – В:  Мысль и Слово. Том  I
(Москва: Типография товарищества А. И. Мамонтова, 1917); с. 1-69: особено с. 57-66. 
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меродавни  общонаучни образци издава консервативния подход на социолозите
към оценката за научните им творби. Второ: мисловното съюзяване с осветеното
от „възхода на науката“ естествознание прави за официозното социологствуване
възможно  да  поддържа  илюзията  за  своята  собствена  научност.935 При  това,
самият  вид  разделение  между  колективно  представно и  социално  фактично,
учреден от Дюркейм,  quasi-оприродява последното: помества го в своеобразна
„метафизика  на  обществото“.  Социално  фактично сякаш се  отнася  чрез  това
именно  до  области,  ставащи  познавателно  разкриваеми  quasi-природоведски;
такава „разкриваемост“ полага представимост из quasi-математична езиковост.

Всяко социологствуване е наука съобразно официозния подход към науката,
според официалната представа за това, какво е човекът на науката. (За пример:
уместно е един социологознаниев подход спрямо Хусерловата идея за научност
да се свърже с един ейдетикофеноменологичен прочит на онова, което Знаниецки
представя при  човеците на знанието като тяхна неотменима обществена роля.
Такава „кръстосана“ историко-мисловна съпоставка обаче настоящото изложение
изобщо не ще предприема: подобава да ѝ бъде посветено отделно изложение.) 

Но връзката  официозно разбиране – официална представа обяснява също,
че съгласието-в-несъгласие при социологствуването препраща към отношенията
социално познание – властово действие. Понеже зад „познанието за обществото“
стои consensus in dissensus, скриващ слугинско положение в обществения живот,
напредъкът му към самостойност среща ред пречки, които не са налице другаде.
Тук сблъсъците за авторитет (предвид на статусно утвърждаване, което решава,
доколко социологствуването като официална  и официозна дейност ще пребъде)
изявяват ролевите участия в пораждането на социоразбиране. Защото то изразява
значимите залози на различни сблъсъци сред политическото пространство.936

Ето защо всъщност, когато причастните към официалното социологствуване
питат относно истинното познаване, техните въпроси все звучат парадоксално.
Първо: как е възможно свободно от забрани и принуди познание за обществото?
Второ:  кога/къде научната рационалност не изисква политическа неутралност?
Това издава самата „икономическа изостаналост“ (интелектуална назадничавост)
на социологствуването предвид научната йерархия: защото е част от дисциплини,
породени от един теоретически промискуитет и наричани „натрапници“.937

935 Вж. за пример: Robert K. Merton and Elinor Barber. The Travels and Adventures of Serendipity.
[Ръкопис от  1958 г., който вижда свят за пръв път през 2002 г. на италиански.]  (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 2004); особено  pp.  123-148 и  pp.  199-218; послесловът –  Afterword:
Autobiographical Reflections on The Travels and Adventures of Serendipity (автор Robert K. Merton),
pp. 230-297 passim, преди всичко pp. 258-271, остава особено показателен в това отношение.
936 Вж. като добро историческо въвеждане: Johan Heilbron. The Rise of Social Science Disciplines
in France. – Revue européenne des sciences sociales. Tome XLII (2004); No. 129, pp. 145-157.
937 Вж. пример – Alexander Gerschenkron. Economic Backwardness in Historical Perspective [1951]
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962), pp. 5-30. Той полушеговито (дали?) замествал
in  в заглавието с as: възниква изразът Economic Backwardness  as  [a] Historical Perspective. Вж.
изрично при Donald McCloskey. Teaching: About Alexander Gerschenkron. – The American Scholar.
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Но няма ли тук отглас от сблъсъците между икономическо и социологично,
като естественонаучните методи, подходи, модели играят ролята на „арбитър“?
Едни философски осведомени очи-и-уши приемат този сблъсък за „преиздаване“
на разделението същност – явление, а също на спора номинализъм – реализъм. 

Ако  философствуване се отнася до възможностното, то  социологствуване
засяга действителното.  (Изключим ли единствено такава методична процедура
като  „социологично  въобразяване“.938)  Възможностно  онтологично  предхожда
самото действително, което е станало-и-отмряло възможностно;939 нещо повече:
възможностно превъзхожда  действително  и антропологично – именно защото
самият homo realis съставлява „знак“ на станал-или-отмрял homo possibilis.940

Но култът към действителното е същностен при философския establishment
(защото  „конкретно“  противостои  спрямо  всевъзможни  „отвлечени“  доводи).
Затова,  когато  трагично  сериозно  играе  банални  комедии,  този  establishment
въплъщава  заблудата,  че  скучните  му  спектакли  остават  мисловно  значими.
Поредните „новатори“,  за  които всяка комедия е  само  комедия,  тържествуват.
Когато сами станат establishment обаче, тези новатори забравят, че техните маски
ги правят превъплъщения на онези, чиито маски те са надянали. По такъв начин,
жертви на своя светоглед,  те се оказват своеобразни  анархистки модернисти:
сериозни шутове, приемащи своята мъничка комедия за значима история.941

G. Явяване на Мисълта
Сега, като един „контрапункт“ спрямо редицата теоретични недоразумения,

които абстрактният социологизъм по необходимост  предизвиква,942 тук  следва
накратко да се обсъди и въпросът за предначертаващото мисловните присъствия
върху сцената на самия философски живот – именно, общността на логосното.

Философското любопитство,  вече  се  каза,  остава нелюбопитно за  своите

No. 215 (Spring 1992); pp. 241-246, особено pp. 243-244. 
938 Вж. Charles W. Mills. The Sociological Imagination [1959] (3rd Edition. With a New Afterword by
Todd Gitlin. Oxford: Oxford University Press, 2000); особено pp. 25-49 (Grand Theory), също така
pp. 50-75 (Abstractive Empiricism), но и pp. 195-226 (Appendix: On Intellectual Craftsmanship).
939 Вж. изричното класическо изложение: Nicolai Hartmann. Möglichkeit und Wirklichkeit. [1938]
3.  Auflage.  Berlin:  Walter  de Gruyter,  1966.  Хартман разглежда „възможностно“ като  a priori,
докато „действително“ се оказва  a posteriori. Вж. относно тези въпроси изричното изложение
при Caroline E. Schuetzinger. The Gnoseological Transcendence in Nicolai Hartmann’s Metaphysics
of Cognition (A PhD Thesis. Ottawa: Universitas Ottaviensis, 1964), особено pp. 182-217.
940 Вж. по въпроса: Иван Г. Колев. Битие и възможност. Опит за екзистенциална антропология.
Дисертация за  присъждане на  образователна  и научна  степен „доктор“ (Защитена –  София:
Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 2011), особено с. 49-78. 
941 Вж. като отправна точка за тази сбита характеристика Осемнадесети брюмер, стр.165.
942 Вж. Васил Проданов.  Социология на философията;  plus Idem: Бъдещето на философията.
София: ИК „Фабер“, 2005. (Вече се каза за друг труд, че претенциите, заявявани със заглавието,
като цяло не отговарят на резултатите. Но за тези „философологични“ трудове същевременно,
използувайки много широкото пространство от възможности за звукосмислови преобразувания,
които предоставя българският език, както същевременно и препращайки към хумора на разума,
може да се каже (извинения не подобават): прОтенциите несъмнено отговарят на резИлтатите.)
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нефилософски основания: философите явно смятат, че самото философствуване
остава извън практическото. Не се разисква Хусерловото разграничение между
философия и философствуване. Но ако философията не зависи от емпиричното,
това не важи за философствуването на философите, които все го отъждествяват
преди всичко именно със своя себичен интерес спрямо един или друг вид други
сред някакво определено интелектуално-институционно пространство.943

Мислите  за  философското,  „забравящи“ самата  философска институция,
обитават значи привилегирована област от установените общностни положения.
Като необременени от саморефлексия, те са мизансцени: оспорвайки границите
на философския  circulus vitiosus обаче, такива мисли преутвърждават снобизма
като един почти пълновластен господар над онова интелектуално пространство,
където тепърва става осъществимо някое определено философско присъствие.

Когато задават въпроса „какво значи да се мисли?“, философите забравят,
какво прави възможно тяхното мислене. Забравата се надмогва, когато те бъдат
представяни  из  академични  институции,  медии,  общокултурни  жаргоновости,
кръгове на престиж и „взаимна възхита“, занаятни корпоративни общности.944

Разбира се, техните мисли винаги се отнасят също до извънфилософското,
което те, понеже го смятат за несъщностно, отказват да помислят. Но дотолкова,
(въз-)приемайки  практическото  като  несъщностно,  философите  все  „забравят“
социалната обусловеност на своята мисловна съдба. Такава „забрава“ очертава
условията, правещи ги философи. Става дума всъщност за онова, което паметта
постоянно изтрива. Един голям български поет от началото на ХХ век е написал
чудните  стихове:  „Аз  бродя  за  утехата  нерад,  /  и  кат  загубен  в  пустошта
огромна.  //  И  толкоз  черни  мисли ми  тежат,  /  че  аз  не  искам  нищо  да  си
спомна.”945

След поета,  идва ред на философа.  „Понеже преди да станем възрастни,
всички сме били деца, дълго са ни ръководили нашите желания и наставници,
които често са си противоречали, и нито едните, нито другите винаги са давали
добри съвети, почти е невъможно нашите съждения да бъдат така чисти и здрави,
каквито сигурно биха били, ако още от раждането напълно бяхме използували
нашия разум, като не следвахме ничие ръководство, освен на разума.“946 Оттук,

943 За обстойни социоанализи, вж. Bourdieu. Homo academicus; pp. 23-51, а също и pp. 128-147.
944 Вж. тезисното програмно изложение от двама скандинавски автори:  Carl-Göran Heidegren,
Henrik Lundberg. Towards a Sociology of Philosophy. Introduction. – Acta Sociologica. [AS] Vol. 53;
No. 1 (March 2010); pp. 3-18, особено pp. 9-12. 
945 Димчо Дебелянов. Пловдив.  [От 1906/07 г., излиза през 1920 година.] –  Достъпно на URL:
http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=180&WorkID=10367&Level=2.
946 René Descartes. Discours de la méthode. [Датира от  1637 година.]  –  In: Œuvres de Descartes.
Tome VI:  Discours  de la  méthode  et  Essais (Publiées  par  Charles  Adam et  Paul  Tannery.  Paris:
Leopold Cerf,  1902);  pp. 1-78: p. 13. Срв. на български: Рене Декарт. Разсъждение за метода.
(Превод  от  френски  Донка  Меламед.)  –  В:  Декарт.  Избрани  философски  произведения
(Съставителство Кирил Дарковски. Превели от френски Донка Меламед, Магдалена Шишкова,
Ева Димчева, Атанас Драгиев. София: Наука и изкуство, 1978); с. 247-303, на стр. 255.
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идеята за „вродена култура“ необходимо тихомълком предпоставя отношенията,
свързващи мислителите с тяхната култура. Това ще рече, че мислителите мечтаят
за мислене, освободено от немисловното, което културата (неотлъчен наставник)
вгражда в мисловното им несъзнавано. Но идеята не предизвиква философите,
сякаш, към начинания по осмисляне културните парадокси на крайността.947

Именно доколкото препраща обаче към такова теоретическо неосъзнавано,
философската култура придава на философския establishment неговото единство.
Поради  това,  философите  създават  общности,  изявяващи  сходни  възпитания.
Тяхното теоретично неосъзнавано ги свързва с техните време,  общество,  среда:
школите следователно „сродяват“ именно сходно школувани мислители.  

Пример са отношенията технократи – хуманитари, които остават белязани
от неразбиране и разминаване, а също от подражаване и цензуриране. Това личи
от схематизма като реакция при хуманитарите спрямо мисълта на технократите
за  тяхното  магьосничество,  и  от  фетишизма  като  реакция  при  технократите
спрямо подхода на хуманитарите към тяхното  лаборантство. Техните спорове
имат  за  залог  основните  ценности.  Двата  вида  философствуване  утвърждават
своите творби, свръхоценностявайки онова мислене, което сами въплъщават. 

Едно свръхоценностяване на някое мисловно движение става предусловие
за неговото налагане.  [По въпроса относно построението идейни дребни буржоа,
чийто духовно-душевен израз става еснафската мисловност, образцово изявявана
чрез противостоенето „технократи – хуманитари“, ето следното окачествяване.
Еснафите,  когато станат философи или политикани (естествено,  държавници),
добавят към своята практическа поквареност също интелектуална екзалтираност.
Ето защо, те уподобяват установения Порядък, ставайки вид отсамни отблясъци
на отвъдни същности, а сблъсъците с тях предпоставят като свое предусловие
битието  при  ритуала  откъм  възвишеност,  церемониалност,  тържественост.]
Защо обаче?  Първо:  тъй като съзират  в  кариерите изяви на лични призвания,
философите  все  подхождат  индивидуалистично  спрямо  обществото.948 Второ:
поради тяхното убеждение, че  призвания въплъщават разноречиви „дарования“.
Ето  защо,  казвайки  „политика?  –  нищо не  разбирам“,  философите  всъщност
често заявяват: „мнозина смятат, че мястото ми е театърът“; едно споделяне като
„слабо познавам природните науки“ внушава: „обаче имам литературни дарби“;
фразата „знаете, историята не ми е слабост“ забулва: „случайно не се посветих

947 Без „средния“ Фуко обаче. Вж. като свидетелство –  Michel Foucault. Les mots et les choses.
Une archéologie des sciences humaines (Paris: Gallimard,  1966), pp.  323-333. Срв.: Мишел Фуко.
Думите и нещата. Археология на хуманитарните науки (Превод от френски Веселин Цветков.
Редактор на превода Боряна Димитрова. София: Наука и изкуство, 1990), с. 418-431.  
948 Които приемат обективното за  злата съдба, караща „талантливи до гениалност“ мислители
(вж. A. Ритуалът като практика – Второ действие) да правят компромиси. (Обаче не го казват.)
Като „забравя“ демографския, културекологичния, мисловния контекст на  homo philosophicus,
такава позиция  го изкривява.  Вж.  Bourdieu. Homo  academicus,  pp.  55-88 и  pp.  140-167.  Срв.
Valentina Cuzzocrea, Dawn Lyon. Sociological Conceptualizations of ‘Career’. – Sociology Compass.
Vol. 5; No. 12 (December 2011); pp. 1029-1043, особено pp. 1032-1033 и pp. 1037-1039. 
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на музиката“; „моята сила не е в изкуствата или музиката“ издава пък идеята:
„добре се справям с математиката и с естествените науки“. Всяка такава формула
полага  (колкото с  онова,  което заявява,  толкова  също с  онова,  което потулва)
ритуалността като същностна за всяко мислимо философско присъствие.

H. Завършващо разяснение
Какво  се  твърди?  Първо:  позата  „философствуване“  предизвиква  забрава

относно нефилософското; тяхната позиция прави от философите наблюдатели,
внасящи в наблюдаваното нагласата си към последното.  Второ: това „внасяне“
ги превръща в съзерцатели, смятащи историята за зрелище. Трето: философите
освещават наличния Порядък, преповтарян откъм миропомазани философеми. 

Но понеже за  философите  техните  жестове,  твърдения,  стилове  изявяват
миропомазвани йерархии, разделения, ценности сред миропомазващи общности,
при тях философските „жизнени светове“ битуват евфемизирано.949 Това  засяга
също другите времена: възкресеното се явява в облика, който дължи на времето,
бидейки вид руина. Още нещо: едно запазване на разкриването винаги изисква
като свое предусловие определена развита интелектуална чувствителност. 

Четири  момента  определят  съвременната  интелектуална  чувствителност.
Първо: журалистичен аисторизъм.  Второ: автобиографичен артистизъм.  Трето:
жанрово-формално-стилова разноречивост в мисловните присъствия. Четвърто:
срастване  на  тематическа  архаичност  със  стилистичен  модернизъм.  (При  нас
историзмът ритуално се свежда до едно множество от „вариации и фантазии“,
които по определение огласяват ... вездесъщия исторически релативизъм.)

Вътрешната свързаност със старите образци, клановостта, модните маниери
покварява философствуващите. Като причастни към общността от избраници,
каквато винаги остават (според своята оценка!) висшите интелектуални кръгове,
философите се изкушават да „овечностяват“ положението си сред последните.
Мястото сред „висшите кръгове“ се самовъзпроизвежда чрез такива практики,
каквито са многократно обнародване, непрестанна самореклама, появи по медии,
както и определени видове „харесвани от публиката“ интелектуални прояви. 

Затова философите, от които се исква умение красноречиво да премълчават
постоянствуването  на  различните  вътре- и  междуобщностни противоборства,
изглеждат обречени ритуално да препотвърждават някакъв установен Порядък.
Ето как те не разграничават между себе си като индивиди и себе си като актьори
от „театъра на мисълта“. Защото същностният им живот (който няма как да бъде
техният емпиричен такъв) наистина се състоява върху сцената на мисълта.

Накрая, три въпроса за възможностите/перспективите на излагания подход
спрямо ауратичното и театричното – както ги опримерява философствуването.

949 За евфемистичното представяне при обстоятелствата, белязващи мисловното присъствие, вж.
Bourdieu. Homo academicus, особено pp. 125-168 и pp. 466-484. (Става дума основно за Франция
от третата четвърт на ХХ век, обаче подходът е приложим далеч отвъд тези време и място.)
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Първо:  какво  прави  определим  интелектуалния  вид  чувствителност?  Второ:
какво казва този  прочит  предвид философската ритуалистика като освещаваща
установения Порядък? Трето: участта на мисълта в едно „сегашно“ и „тукашно“
дали е осмислима откъм идеята за всеобхватно художествено произведение?

Опитът да се  отговори би направил от философите познавачи на цялото
интелектуално пространство: предвид определения, чрез които всички разкриват,
какво смятат за цялото. Днес появата на философите пред публиката ги определя
чрез „носталгия по тоталност“: дори при маловажни стилистични подробности.
Но превърнат ли традицията, към която сами принадлежат, в предмет на мисълта,
това престъпва една „свещена граница“ между сериозност и фриволност.

Като тематизира мисловната жестика, това престъпване избавя философите
от участта да „олицетворяват“ ауратичното и театричното. Защото срастването
между двата  момента  при  едно  артистично  присъствие  прави  от  философите
пределно драматични средоточия на цялото интелектуално пространство. 

Явно е обаче, че тези завършващи изводи, при цялата им предварителност,
очертават един кръг от проблеми, чиято пресечна точка може да бъде наречена
„поетика на мисълта“. Все пак, пред задачата за нейното системно разработване,
както става  очевидно  и, съответно, ушечувно, ще има злата участ да се изправи
(ако даде Бог!) някое съвсем друго – предстоящо – авторово изложение ... 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АПОРЕТИКА НА ИДЕАЛНОТО

Това изследване, разисквайки взаимоотношението ауратично – театрично,
поставя  въпроса  за  идеалното  като  естетическа  величина.  Защото  „идеално“
остава свръхпълна празнота в европейската култура – още от мислите на Платон,
как е възможна  идеална държава.  Откъм ранната модерност насам, тя добива
земен  облик:  когато  самостойните  индивидуалии  полагат  мислене и  история,
идеално се оказва проекция във времето. Ето защо от XIX век насам, след като
мислителите и художниците все повече се отърсват от опеката на властимащите,
философско и артистично са раз[при]познати като общоприети авторитети. 

Но затова, проблемът идеалност е свързан с идеята за хората като създания,
овладяващи съдбата, като я преизковават в история. Така, в Кантовата философия
към края на Просвещението идеалността (която бива мислена чрез и през идеал)
става историческа задача.950 Докато у Платон царството на идеите е онова отвъд,
което общността в „Държавата“ изразява, у Кант идеята бива отсам съзнанието,
представящо чрез идеите условията за своята възможност. Идеите са постулати,
които дават правилата за схващане на събитията. Оттук, те се оказват утопийни:

950 Вж. за това изричното класическо изложение: Renato Poggioli. The Theory of the Avant-Garde
[1962] (Translated from the Italian by Gerald Fitzgerald. [Излиза първоначално през 1968 година.]
2nd Edition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981); pp. 8-13, особено на p. 10.
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понятието  „утопия“  овъншнява,  следователно,  именно постулатите  на  разума,
чиито усилия олицетворяват стремежите да бъде създадена идеална общност. 

Оттук, авангардните художници и мислители имат за цел нещо  утопийно:
едновременно да преобразят живота и да направят  общочовешко притежание
зверскостта, мръсотията, жестокостта, които стоят в основата на обществото. 

Но как  утопия бележи естетическо въображение? Има три възможности:
1) идеалност и артистично присъствие; 2) идеалност из артистично присъствие;
както и накрая, съответно, 3) идеалност като артистично присъствие.

Първата белязва авангарда: откъм XIX век политическото (военно) значение
при термина преминава  в  изкуството.  [Наистина:  при отказ  от  външна опека,
обвързването на творци с власти става много подозрително. Ако естетизирането
на политическото белязва фашизма, то тогава политизирането на естетическото
отличава комунизма.951 И двата приемат „новия“ реализъм. Самите прегръщания
на авангарда за тях обаче са болести на растежа. Когато революционният плам
започва да затихва, модернизмът бързо се оказва обявен за несъстоятелен.952] 

Ето защо, ако ауратичното и театричното изявяват естетически идеалности,
отношението между общество и изкуство, бидейки неразрешимо противоречие,
изразява една необитаемост: неуловимо „никъде и никога“, направо οὐ-τόπος.

Втората  се  отнася до начините,  по които творците могат да  представят
идеалното съществуване „в“ самото изкуство. Обаче тя препраща към първата:
както показва различието между „потвърждаващо“ представяне, от една страна,
съответно „преобразяващо“ такова – от друга. (Понеже авангардистите приемат
първото като назадничаво.) Веднага възниква също така въпросът за значимостта
на  нефигуралното  изкуство;  именно  този  въпрос  свързва  двете  измерения:
идеалност и артистично неизбежно се сродява с идеалност откъм артистично. 

Третата възможност: идеалност  като артистично присъствие, също полага
определени ограничения. Стига и примерът с институционните утвърждавания
като ритуални вграждания: начини творби и творци да се излагат в пространства,
обитавани от художествени произведения – заради възможността  индивидите,
причастни към общността, да ги преживяват като изявяващи техния дух. Все пак,
дори тази възможност предпоставя първата – както ясно свидетелствува видът
„изява на власт“, който белязва излагането на художествени произведения.

Но това не изчерпва  подходите към темата.  Колкото повече  се  разгръща
идеята артистично присъствие, толкова повече нараства сложността на въпроса.
Какъв аспект от изкуството като артистично присъствие се разисква? Дали само
създаването на естетическо възприемане, или също самостойното произведение?

951 Вж. Художественото произведение I, стр. 366. Срв. настоящата работа – Увод, бел. 5 и 6.
952 За нацистите, модернизмът е entartete Kunst: изродено изкуство. Голямото изключение става
италианският футуризъм: чрез връзката между естетическо новаторство и служене на фашизма.
Вж. по този въпрос  Andrew Hewitt. Fascist Modernism: Aesthetics, Politics, and the Avant-Garde
(Stanford, CA: Stanford University Press, 1993); особено pp. 142-151, а също и pp. 173-186. 
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Изникват питания за ценността на изкуството или за музея като идеално „място“,
за ателието и творбата като идеални някъде-и-някога, където обитават творците.
Всичко  това  заслужава  внимателно  разглеждане:  тези  разнолики  моменти
въплъщават разнородни подходи към различните художествени произведения.953

Въпросът „как утопийното белязва действеното естетическо въображение?“
изисква обаче изосновно изместване. Първо: може ли да се говори обобщително
относно артистични присъствия, без да бъдат загърбвани с това разискванията
върху  общество,  история,  култура,  изкуство,  от  които произтичат  понятията
„предмодерно“,  „модерно“,  „следмодерно“?  Второ:  самите  тези  разисквания
(които от края на XIX век белязват изкуството и естетиката – дори в наше време)
разкриват,  че отношенията  артистично –  философско остават проблематични.
Трето: откъм 60-те години на ХХ век, самата „модерна култура“ робски зависи
от медиатичност и естетизиране – затова, ролята на изкуството се променя.954

Дали същевременно такива разделения като консервативно – революционно,
съответно  установено – авангардно,  а  впрочем,  и  общоприето – новаторско,
подобават за съвременни артистични или философски присъствия? Дали значи
самият този въпрос още е в сила за времена като сегашните: когато авангардът
като художествено движение изтлява, а самото авангардно мислене все повече
сякаш се разделя на нео-, пост-, както и, накрая, транс-авангардно такова?

Явно съвремието отрича модернисткия отговор на въпроса за идеалността.
Едни кантианско-фихтеански и хегелианско-марксически виждания за дейността
се обезсилват – чрез своята история. Свеждайки значи  истинно,  благо,  красиво
до общ знаменател, те се разпадат и правят възможни многото малки сказания
относно отделни артистични присъствия или отделни философски построения.

Затова художници и мислители се съюзяват. Първите предлагат „анализи“,
които,  вместо  да  бъдат  критически,  имат  предвид  историческа  перспектива,
както съответно и модернистично жестикулиране; вторите извличат радикализъм
от изкуство, освещаващо идеята, че мисълта вече не схващала действителността.
Но все пак мисълта, използувайки езика откъм неговата изразна неадекватност,
още запазва своята самостойност. Което полага един език, пълен с апоретизми.
Сегашното  апоретично  философствуване  наследява  от  авангардното  изкуство
запазването съпротивата на изходния материал;  философите търсят авангарда,
защото се стремят да разпознаят една градивна празнота отвъд дискурсивното.
След това трансмодерните проумяват: идеалността на модерността предпоставя
управлявано чрез медиите потребителско общество и либералистки разкрасена

953 Ето как, въпросът за идеалното положение на творците има за завършек вид иконоборство,
което е удържано в някакви разумни граници от творби като „Менините“ на Веласкес, също така
„Художникът в своето ателие“ от Курбе, дори „Портрет на художника по Ел Греко“ от Пикасо. 
954 Вж. за това Wolfgang Welsch. Aestheticization Processes. – TCS. Vol. XIII; No. 1 (February 1996),
pp.  1-24.  Срв.  също така задълбочения социологичен прочит (който,  обвързан с  традицията,
олицетворявана от Пиер Бурдийо, става необходимо и философски такъв), предлаган от авторка
като Natalie Heinich. Ľ art contemporain exposé aux rejets. – Hermes. 20 (1996, No. 2), pp. 193-204.
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клиентелно-корпоративно-полицейска държава. Някога артистично присъствие
явно е било утопия, изплъзваща се от осъществяване, но днес тази утопия става
(предвид сегашните условия) сценарий, твърде близък до осъществяване.

Чрез медии, компютри, мрежи, видеа, хората стават творци във възможност.
При тези обстоятелства, трансмодерните индивиди са вече  и трансестетически.
Дотолкова, отговорът на въпроса за отношенията между  общество  и изкуство,
съответно  между  ауратично  и театрично,  само  тогава  може  да  бъде  значим,
когато става също така „сякаш“ критичен – другояче казано, хип[н]окритичен.  

Ето впрочем схематично резюме на взаимоотношението,  което съединява
утопийното с изкуството. „Сега“ бележи период в изкуството, когато „изкуство“
обозначава безкрайна игра със своето понятие.955 Тук има театрична философия.
Модерното изкуство, освободено от образното, заиграва ролята на философия.
При  това  сред  медиума,  донеотдавна  трактуван  като  също  толкова  прозирен,
колкото традиционните теории за ума смятат, че е прозирно съзнанието.956

Днес самото „художествено произведение“ засяга вече не биващи, а техните
създаденост,  изкуственост,  сътвореност.  Тази  рефлексия белязва  изкуството
откъм неговия свършек. Има се предвид всъщност такъв подход към изкуството,
който разграничава „спиране“ от „стигане до свършек“. Второто има пред очи
едно движение към „цел“ съобразно логика, присъща за изкуството. Като стига
при себе си самата, историята свършва: нищо ново вече не би могло да се очаква.
Самото изкуство осъществява така своята идеалност из своята история. 

Тезата се обезсилва същевременно чрез идеята за развитието на изкуствата
като следващо необходима логика. Понеже това схващане става външно сказание
предвид конкретни артистични присъствия, зад тезата за свършека на изкуството
стои голямото художественоисторическо сказание. Както изрично изтъква Данто,
свършека си стига не толкова изкуството, колкото историята на изкуството.957

От казаното е ясно, че на въпроса за идеалността няма еднозначен отговор.
Трудно е да се каже нещо за изкуството, без да се стигне до големите сказания.
Също така и философията сякаш достига своя край,  като трябва да престане,
когато го стигне: доколкото не ще има вече какво да прави. Тук ясно проличава
една всъщност позитивистка мисловна обремененост, изискваща от философията
наукоподобие и готовност за  „решаване на проблеми“.958 Обаче философското

955 Както настояваше във връзка  със състоянието на  съвременните (изобразителни)  изкуства
покойният Артър Данто. Вж. като особено красноречив образец: Arthur C. Danto. Art, Evolution,
and the Consciousness of History. [1984]  – In: Idem.  The Philosophical Disenfranchisement of Art
(New York: Columbia University Press, 1986), p. 209. [Danto. Art, Evolution]
956 Вж. Danto. Art, Evolution, p. 206.
957 Вж.  Arthur C. Danto. The State of the Art (New York: Farrar, Strauss & Giroux, 1987), p. 208.
[Danto.  Art]  Idem. The End of Art: A Philosophical Defence. –  History and Theory. Vol. 37; No. 4
(December 1998), pp. 127-143. Срв. изричното изложение: Ханс Белтинг. Епилози на изкуството
или на историята на изкуството.  [От  1995 година.] Превод от немски Гергана Фъркова. – В:
Следистории на изкуството. Част първа (София: Фондация „Сфрагида“, 2001), с. 49-64. 
958 Вж. Danto. Art, p. 218.
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постоянно се съотнася с артистичното тъкмо откъм неразрешимото напрежение
понятийност – представяне: една такава неразрешимост, която прави възможно
коренно различното тълкуване дори вече на основното понятие идеалност. 

Това преобразява мисленето. Да, философията наистина използува понятия,
обаче те не са всеобемащи тоталности: предхождащото мисълта е  не-мислимо.
Ето защо,  никое „основание“ на мисълта не е  понятийно;  повече  от понятие,
основанието  e образ в мисълта за онова, което тя мисли, търсейки ориентири.
Или във всеки случай, поне според Кантовото разбиране.959 Но дотолкова обаче,
ако чрез първата „Критика“ Кант освобождава разума от сетивното определение
предвид  чистота на мисълта,  малкият трактат за ориентирането в мисленето
убедително показва, че самото мислене е същностно въвлечено в афектното.

Едва чрез термина образ, същевременно, тук се оказват мисловно достъпни
възприятийните измерения „зад“, „в“, „под“ мисълта. Но по такъв начин значи,
образът на мисълта не е друго освен метафора, която тепърва прави възможно
непротиворечиво да бъде удостоверявана съгласуваност между понятията.  

Термини  от  артистични  присъствия  белязват  тълкуването  на  понятийно,
сродявайки философското с артистичното: утвърждава се естетическо измерение
при мисленето, дори самите художествени произведения стават „концептуални“.
Същото движение белязва авангарда:  чрез абстракционизма и концептуализма
артистичното се съединява с философското.  Идеята като деяние представлява
значи собствено естетически проблем.960 Тъй като философията нито е сводима
само до „съзерцание“ или само до „рефлексия“, нито също уподобява споделяне:
поне не в неговото качество на общуване между личности – „комуникация“.

Ето защо значи, днешните творения прогласяват не свършека на изкуството;
опира до момента на прехода, когато модерност се превръща в транс-модерност.
Късните модернисти само дотолкова правят подвъпросен обхвата на изкуствата,
доколкото ги довеждат до техните граници/предели, докато трансмодернистите
подкопават реалността на изкуството изосновно – изотвътре на самото изкуство.
(Дори ако материалът, съставляващ само условие откъм фактите, има трайност,
ограничена единствено до няколко секунди, той все пак дава на възприятийното
способността да съществува, като бъде така запазено „от себе си“ във вечността,
която вечност притежава качеството да съсъществува с това кратко траене.)

Обаче  трансмодерно  не засяга период „след“ модерността, обозначавайки
свръхкритично, метакритично, хип[н]окритично съзнание на и за модерността.
(Постмодерно самò  представлява[ше] модус  на  модерността.)  Което  изисква
модерност да се преосмисли из Кантовото напрежение познаващо – познавано,

959 Вж. относно тези въпроси източника:  Immanuel Kant. Was heißt: Sich im Denken orientieren?
[Датира от  1786 година.]  –  In:   Kants Gesammelte Werke [Akademie Ausgabe, или  AA] Bd. VIII
(Hrsg. von Heinrich Maier und Paul Menzer. Berlin: Georg Reimer Verlag, 1912), S. 133-147. 
960 Вж. показателното изложение: Мераб К. Мамардашвили. Эстетика мышления. [1986/87] – В:
Мамардашвили. Философские чтения (Санкт-Петербург: Азбука-Классика, 2002), с. 173-503.
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както и откъм разминаването идея – свят, снето от Хегел с идеята за един „дух“,
пребъдващ в историята. Водеща става тематиката около възвишеното при Кант:
„възвишено“ тепърва прави идеалността представима хип[н]окритично.

Трите способности на духа у Кант са свързани.  Знание,  желание,  чувство
получават своите „Критики“, пред[о]ставящи трансценденталните праоснования
на  истинно,  благо,  красиво. Проблемът за идеалността в изкуството стои така:
как (ни) въздействува съчетаването на понятийността с представянето? Пита се,
следователно, за взаимоотношенията  понятийно – възприятийно – афективно.
Тъкмо доколкото понятийното драматизира идеалността откъм опита „изкуство“,
творбата изчезва като  представяне, ставайки  преживяване. Опира до естетика,
чието начало става не представимото чрез сетивата, а събитието сетивност.

Но понятийно и идеалност се различават; понятието препраща към идеята,
която не се изчерпва в него. Едно мислене в понятия все се разгръща из идеята,
създавайки  място,  динамика,  време.  Идеята  при  Платон  остава  непонятийна,
докато при Кант понятията се  проблематизират от  идеите.  Или иначе казано:
идеята  олицетворява  такъв  проблем,  който  няма  никакво  (разумно)  решение;
дотолкова обаче, същностното при идеите е именно тяхната проблемност. 

Ако „идеално“ е идея, чиято действеност явява неразрешимо противоречие,
изразявано повече артистично, отколко философски, това ще направи възможно
ново тълкуване на отношението  артистично –  философско.  Във философията
идеята отива отвъд понятийното: като се изправя пред своята недействителност,
последното слиза в царството на сетивното. Което променя неговото качество:
понятийното застава пред потребност от разбиране на абсолютното съдържание,
налице в идеята. Неговото присъствие се изявява като трансцендентална илюзия:
което означава, като регулативна фикция – мисленето става изкуствоподобно. 

Но как обаче се отнася тази мисловност към идеалното? Тук идеята относно
бъденето-на-действителното-за-сетивата винаги се завръща във възприеманията,
съответно,  при тях. Оттук следва: философствуването е съзидателно начинание,
философията е сътворяваща. Което разбиране обаче по необходимост препраща
към хип[н]окритичното разискване за отношенията  философско –  артистично.
Понятийно се разширява тук с афектно и сетивно; художествено произведение
става опит, нито обясним с представяне на биващи, нито сводим до намеренията
на сътворяващите или трактовките на възприемащите. Какво остава от творбата
при това положение? Само свързването на възприятийното с категориалното. 

Ето как обаче отново се стига до въпросите за  единичност и всеобщност,
себесност и друговост, зад които веднага прозира скуката. Поради тази причина,
усилието тематично да се осмислят ауратично и театрично следва тук идеята,
че онези явления, които покойният папа Йоан Павел II наричаше някога предвид
нашата съвременност „култура на смъртта“, имат като своя неотлъчна спътница
една направо всепроникваща култура на скуката. (Доводи в полза на тази идея
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са изложеното относно модата в Глава I, но също онова, което бива представяно
чрез  текста  на  Глава  IV  извън двата  мисловни  експеримента,  поставени  там,
също така,  естествено,  Глава  V като  цяло:  особено  предвид  на  становищата,
застъпвани в § 2 – именно доколкото той има за изричен предмет скуката.)

Ето защо всъщност, тук накрая съвсем накратко ще се представят мислите,
които подтикнаха автора да подходи към отношенията ауратично – театрично
като определящи светогледни тематизми на модерната естетическа мисловност,
откъм идеално-типичен „портрет на скуката“.  Понеже теоретизирането остава
мисловен  експеримент,961 то  и  изследването  не  предпоставя  съответната  идея
като отнапред известна – доколкото се заявява, тя става извод от експеримента.

Като  „материал“  предвид  самия  идеално-типичен  „портрет  на  скуката“
служи Киркегор, а не Хайдегер. Първо: заради явното историческо предхождане
(защото 1813 г.,  когато се  ражда Киркегор,  все  пак наистина е  преди 1889 г.,
когато се ражда Хайдегер; също така и 1843 г., когато в Копенхаген за пръв път
вижда свят Киркегоровият сборник „Или – или“, наистина е преди 1929/1930 г.,
когато Хайдегер изнася във Фрайбургския университет своя станал с времето
изключително  прочут  курс  лекции  „Основните  понятия  на  метафизиката“).
Второ: поради значимото обстоятелство, че у Киркегор неговото „скукознание“
издава, при това във всичките му псевдонимни преображения, една естетическа,
следователно, далеч не метафизична нагласа предвид на мисълта за скуката.

Корен на злото и създател на пороците става скуката. Спирането при нея
като такава прави скуката въплътеното зло; дори при своето мисловно снемане,
тя остава истинска, и същински бива снемана, когато се забавляваме.962 Ето защо
всъщност Киркегор нарича скуката „демоничен пантеизъм“:  тъй като при нея
възхитителното и отвратителното по необходимост се обезразличават.963

Изразът „демоничен пантеизъм“ при датския философ съвсем не е случаен:
защото  пантеизъм съдържа  определението  за  пълнота,  а  скуката  се  основава
върху празнотата. Именно поради тази причина, всяка  скука винаги съставлява
своеобразна „пантеистична определеност“. (Защото тя препраща към нищното,
съ-определящо битието.) Ето как, магията на скуката уподобява онова чувство,
което ни обзема, когато упорито се взираме в някаква бездънна пропаст.964

961 Идеята за мисловната експерименталност засяга  всяко теоретизиране. Вж.  Edmund Husserl.
Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie. [1936] – Die Krisis der europäischen Wissenschaften
und die transzendentale Phänomenologie. [1954] – In: Husserliana. Bd. VI (Hrsg. von Walter Biemel.
Den Haag:  Martinus  Nijhoff,  1976),  S.  365-386.  Срв.  Anthony J.  Steinbock.  Home and Beyond.
Generative  Phenomenology  after  Husserl  (Evanston,  IL:  Northwestern  University  Press,  1995),
особено pp. 86-122. Alexei Krioukov. Transzendentale Erfahrung als gedankliches Experiment. – In:
Horizon. Vol. 4 (2015); No. 2, S. 54-62. Срв. за теоретичния статут на мисловните експерименти,
преди всичко във връзка с проблеми, пред които стоят естествените науки: Борис Д. Грозданов.
Мислени експерименти и наука (София: ИФИ – БАН, 2010); особено с. 46-64 и с. 94-114.    
962 Вж. Киркегор. Плодооборот, с. 323-324.
963 Вж. Киркегор. Плодооборот, стр. 324. 
964 Вж. Киркегор. Плодооборот, стр. 325. 
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По такъв начин обаче, мисълта за скуката застава пред скуката на мисълта.
Което прави при Киркегор възможно едно модернизирано и/или модернизиращо
(психологично) осмисляне на прословутия библейски τόπος  бездна  (става дума,
естествено, за стиха от Псалтира „Бездна бездна призовава“),965 за да се очертае,
какво определя като взаимосъотносими скука и живот, а също живот и мисъл.

Първо: хората придобиват възможност да се измъкват от властта на скуката,
когато остават загадки за другите и за себе си самите.966 Но според задачите,
които си поставя настоящото изследване, тук изобщо не ще може да се разисква
особено значимият предвид момента „загадка“ въпрос, че самите псевдоними,
които се срещат при Киркегор, обозначават различни „понятийни персонажи“,
съответно, че всеки от тях има пред очи различно множество „адресати“.967 

[Това се отнася до всички псевдоними в неговото творчество: като се тръгне
още от Киркегоровия неологизъм (много извори: Еврипид, Аристофан, Лукан)
συμπαρανεκρώμενοι (живите  мъртви),  преминавайки  през  „Виктор  Еремита“:
той „издава“  Или – или, „Константин Константинус“ – авторът на  Повторение,
„Хилариус Бухбиндер“: негово дело е  Стадии от живота, „отец Тацитурнус“
(написал завършека на Стадии от живота: именно, частта, носеща названието
„Виновен  –  Невинен?“),  „Йоханес  де  Силенцио“  –  създал  Страх  и  трепет,
„Вигилиус Хауфниензис“ – автор на Понятието Страх и „Николаус Нотабене“
(„издател“ на Предислов), стигайки до цитатния (ирония само или нещо повече?)
псевдоним „Йоханес Климакус“ [Йоан Синаит, познат като Йоан Лествичник],
създател на Философски трохи и Ненаучен послепис, а също „Анти-Климакус“:
изпод перото му излизат  Болка за умиране и  Въдворяване в християнството,
които книги Киркегор – съобразно неговата митология – само бил „издал“.]  

Но дотолкова обаче, когато мисълта се спуска от някоя неподвижна точка
към необходимите следствия, тя вижда пред себе си само празно пространство,
сред което никъде не намира здрава опора. Пак така стоят нещата и при онези,
които са завладени от магията на скуката: пред тях зее все празно пространство,
докато онова, което ги тласка напред, не е нищо друго, освен лежащо зад тях
необходимо следствие.  По такъв начин всъщност,  техният живот  се  разгръща
именно сред царството на кошмарите – сред метафизичната преобърнатост.968

Второ: ако сродените с магията на скуката казват, че времената са „лоши“,
искащите да строшат магията ще кажат: времената са жалки – липсва им страст.

965 Псалом 41:8. Началнику на хора. Учение. От Кореевите синове. 
966 Вж.  като меродавно свидетелство по въпроса  авторовата формулировка: Сьорен Киркегор.
Διαψαλματα. [От Или – или, 1843.] – В: Киркегор. Съчинения. Том 2; с. 23-50: стр. 32.  
967 Вж. като за общо въвеждане в такива разисквания едно сравнително неотдавнашно издание:
Николай  Б.  Тетенков,  Владимир  В.  Лашов.  Концептуальные  персонажи  Сëрена  Кьеркегора
(Москва: Издательство Академии медицинских наук, 2012), особено с. 172-219. Но срв. обаче
същевременно Harries. Between Nihilism and Faith; особено pp. 12-24, pp. 62-75 и pp. 89-110.
968 Вж. Киркегор. Διαψαλματα, стр. 29.
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Мислите човешки са тънки, крехки, слаби969 подобно дантели, участта човешка
става  достойна  за  съжаление.970 Тъй  като  скуката  прави  така,  че  над  живота
безразделно властвува едно чисто нищо, бързолетно настроение, само цвят.971

Трето: скуката не само скукува, но също ужасява, защото по необходимост
винаги  остава  ужасно  скучна.  Именно  поради  тази  причина  същевременно,
доколкото никое  Х не е разбираемо иначе, освен откъм равнозначното на него,
както също така и доколкото всяко разбиране необходимо изисква „посредници“,
идеята скука се съотнася с идеята мисъл единствено откъм идеята живот. 

„Скука“ е другото название на „смърт“ – защото и двете имат за съдържание
празнотата като всеобщност. Тъй като единственото, което виждат скучаещите,
съставлява празнотата, единственото, от което те живеят, става пак празнотата,
както и единственото, в което те се движат, се оказва също празнотата.972

Четвърто: чрез скуката, животът все препраща към гибелта на човеците.
Киркегор дори припомня: когато в един театър внезапно се запалват декорите,
шутът (имайки предвид клоуна, понеже в случая отсъствува фигурата владетел,
откъм  идеята  за  която  шутовството  придобива  смисъл)  излиза  пред  завесата,
тревожно съобщавайки го на публиката. Всички, приели казаното само за шега,
бурно ръкопляскат. Когато го повтаря, това поражда нови ръкопляскания.973  

Сякаш по същия начин – иронизира тук философът – един ден ще загине
навярно  и  светът:  под  общите  аплодисменти  на  напълно  лишени  от  идеали
шеговито настроени глави, които всъщност си мислят, че онова, което те приемат
като зрелище в  театъра  (колкото живота  като  театър,  наистина,  толкова  също
театъра на мисълта), всъщност не представлява нищо друго, освен шега.974

Но все пак, възприеманото не зависи от състоянията на възприемащите,

969 Тези тънки, крехки, слаби мисли са твърде сродни с онова, което някои мислители нарекоха
„слаба мисъл“. Вж. за „слабото мислене“ изрично от автора на самата формула: Gianni Vattimo.
Dialettica, differenza, pensiero debole. [Датира от 1983 година.] – In: Il pensiero debole (2 edizione.
A cura dì Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti. Milano: Feltrinelli 2010), pp. 12-28. Което всъщност
представлява поредният опит еклектиката и софистиката – предвид „слабостта на мисленето“
смислено и цялостно да обясни днешната неизмеримо комплексна реалност – отново да добият
някакъв вид право на гражданство: при това, за пореден път именно под името диалектика. 
970 Вж. Киркегор. Διαψαλματα, стр. 33.
971 Вж. Киркегор.  Διαψαλματα,  стр.  34.  Участта човешка обаче наподобява (предвид скуката)
картината на художника, който искал да изобрази преминаването на евреите през Червено море,
като за целта боядисал цялото платно в червено, и после обяснявал: това означава, че евреите
били преминали отвъд, а египтяните били се удавили. Вж. Киркегор. Διαψαλματα, стр. 34.
972 Вж. Киркегор. Διαψαλματα, стр. 43.
973 Вж. Киркегор. Διαψαλματα, с. 35-36. За този случай датският мислител явно има предвид
пожара, избухнал в комедийния театър (който е близко сроден с цирка) на Христиан Леман.
Когато на 2 (14)  февруари 1836 г.  пламва сградата му пред Адмиралтейството в Петербург,
загиват 126 души: както гласят официалните данни; според други източници – над 250 човека.
Вж.  по  въпроса  Михаил И.  Пыляев.  Старый Петербург.  Рассказы из  былой жизни столицы
(Санкт-Петербург: Издательство А. С. Суворина, 1887), с. 96-98: изрично потвърждава думите
на Киркегор за клоуна. Срв. и историческо представяне: Анна Ф. Некрылова. Христиан Леман
(Из истории балаганов в Санкт-Петербурге). – История Петербурга. 2003; № 4, с. 64-72. 
974 Вж. Киркегор. Διαψαλματα, стр. 36.
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доколкото  афектите  по  необходимост  отиват  отвъд  онези,  които  ги  изпитват.
Афектът става събитие-и-ставане, а философията е мисъл из  събитие-ставане.
Това „ставане“ поражда също и интереса към възвишеното, отричащо формата.
Творбите изтръгват  възприемането от възприемащите и,  чрез това изтръгване,
извличат „чисто битие“ от възприеманото. Тук следователно творбите са мисли,
докато за сетивата важи, че много повече „мислят“, отколкото „възприемат“. 

Затова, чрез отношението ауратично – театрично, авторът „има пред очи“
идеалното като историйно и самото историйно като идеалност. Тук понятийното
става естетически съдържателно – предвид на самите артистични присъствия.
Дотолкова, атопизмът и ахронията театрично представят сегашното и тукашното
чрез  неговата  неауратичност.  Ето  защо,  ако  идеалност означава,  че  идеалите
битуват  ауратично откъм  съдържание,  обаче  театрично  –  откъм  формалност,
тогава „формите на нагледа“ (Кант) всъщност придобиват емпирична идеалност
откъм  естетически  значимите  отсъствени  присъствия:  извън  място  и  време,
всякакви възможни преживявания на явления, предмети, събития нямат основа.
Но все пак, това подобава да бъде навярно предмет на друго изследване ... 
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