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(Скромен) увод в чешката философия
Настоящата подборка има за цел да повдигне пред българския
читател завесата на съвременната чешка философия и да
представи някои от нейните действащи лица.
Встъпителната роля принадлежи на Емануел Радъл (18731942) – биолог и физиолог, чиито философски занимания
изследват мястото на човека в природата и принципите
на природните науки. Радъл поставя пред философията
едно изискване, което налага отпечатък и върху
следващите поколения философи: теорията да се съчетае с
ежедневните проблеми на обществото.
Пряк ученик на Едмунд Хусерл и Мартин Хайдегер, Ян
Паточка (1907-1977) въвежда на чешка сцена проблемите
на феноменологията: естествения свят на човешкия живот
и неговата научна рефлексия, философията на историята
като форма на човешкото съзнание за времето, началата на
философията. Паточка въплъщава отговорността на
философията за обществените дела като един от първите
говорители на движението за граждански права
„Харта 77”.Изворите на модерната философия привличат
и Ладислав Хейданек (1927), който изследва произхода на
европейската философска традиция и ролята на
християнството за нейното формиране. Воден от
моралната повеля пред философията, Хейданек също се
ангажира като говорител на „Харта 77” през периода
1977-79 година.
Дългът на човека към природата, света, другите хора и
самия себе си е основен мотив във философията на Еразим
Кохак (1933), който осъществява първите преводи на Пол
Рикьор и Ян Паточка на английски.
Взаимодействието на философията с биологията и
физиката, на науката с религията, погледнато от една
постмодерна оптика, заема централно място в
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текстовете на Зденек Нойбауер (1942).
Философските аспекти на сетивните възприятия като
непосредствена среща с нещата занимават Михал Айваз
(1949), който е същевременно белетрист и автор на
студии върху Жак Дерида и Хорхе Луис Борхес.
В техническите постижения на съвремието, които дават
възможност на човека да напусне естествената си
природна среда и да навлезе в космоса, поставяйки го в
планетарна и дори вселенска перспектива, вижда
предизвикателство за философията Милан Маховец (1925).
Прагматичната ориентация към осмислянето на битови и
технически явления от ежедневието, които осигуряват
функционирането на обществото, присъства в
текстовете на Ян Сокол (1936).
Ладислав Тондъл (1924), чиято сфера е логиката,
семантиката, философията на езика, анализира създадения
от човека технически свят и съотнасянето на системните
му параметри към света на човешкия живот.
Карел Косик (1926-2003) търси чрез философията като
критика на всяка идеология изход от дехуманизирането на
свръхтехнизираното общество.
Вацлав Белохрадски (1944), философ и социолог, поставя
тревожни въпроси за мястото на човека в организацията
на обществото, за ролята на комуникациите и за смисъла
на историята в постиндустриалната епоха.
Връзките между философията и комуникациите,
философията и изкуството в контекста на европейската
традиция намират своето осмисляне в текстовете на
Мирослав Петршичек (1951), който е също така преводач
на Едмунд Хусерл, Емануел Левинас, Морис Мерло-Понти,
Жил Дельоз, Франсоа Лиотар.
Вярвам, че това леко повдигане на завесата ще подтикне
любознателния читател да потърси своите актьори и да
открие своите сюжети на многоликата сцена на
съвременната чешка философия.
Маргарита Симеонова
5

   !

Утехата
от философията
Емануел Радъл
ЖИВИТЕ СЪЩЕСТВА
А) СА ВЛАСТ
Напускам биологическото учение за клетките и тъканите,
за протоплазмата, за клетъчното ядро и
микроорганизмите, открити от биолозите. Тъй като
материята – това е мракът около нея. Методът на тази
наука се е поставил в услуга на мисленето на новото време,
според което по-развитите, по-фините, по-възвишените
неща трябва да се оценяват според низшите,
примитивните, незначителните.
Напускам прочее метода, който обяснява розата чрез
клетките, прешленестите чрез червеите, човека чрез
маймуната и Бога чрез човешките инстинкти. Връщам се
към метода на античността и Средновековието и искам
да разбера живите същества, затова си обяснявам жабата
по образеца на съвършеното прешленесто, маймуната –
според мярката на човека, а хората – по образ и подобие
Божие.
7

Живите същества – бактериите, растенията, животните,
хората – са своеобразна власт, власт, която има своя програма
(съдържание, задачи, цел и т.н.) и която организира живото
същество, така, както едно правителство организира своите
граждани. Какво имам предвид като казвам, че всяко живо
същество е особена власт, ще илюстрирам чрез следната
аналогия.
Римската република или католицизмът са „властвали”, т.е.
съществували в продължение на столетия и са имали своя
програма, съдържание, цел. Римляните и католиците се умирали,
на тяхно място са се раждали нови, а властта е оставала.
Сменяли са се консули, императори, папи, но властта е оставала
неизменна.
Така и глухарчето, пеперудата, човекът са власт, която трае, и
има свое познаваемо съдържание, тялото се променя, но смисълът
на тази власт остава. Тялото на тези живи същества, корените
и цветовете, крилата на пеперудите, телесната организация на
човека са само средства, които установява властта на тези
живи същества, за да могат да властват. Действителното живо
същество обаче е също толкова нематериално, колкото е била
римската република или колкото е католицизмът. Живите
същества властват на земята, като използват материята и
силата, за да упражняват своята власт, бидейки те самите
господари на материята и силата. Ние можем да описваме и
нагледно да изобразяваме както владичеството на Рим или на
католицизма, така и властта на глухарчето или пеперудата; не
можем обаче да достигнем до нейната същност, защото всеки опит
може само да ни доближи до същината на нещата чрез сравнение
или аналогия.
Ще приведа друга аналогия с живите същества: пчелният рой.
Пчелният рой има съдържание, наречено именно рой; той не е
обикновено или случайно множество от пчели; във всеки учебник
по биология се правят опити да се схване това съдържание,
въпреки че никой не може да го схване до съвършенство. Роят има
8
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за цел да съхрани и разшири самия себе си – въпреки че зад тази цел
очевидно се крие друга, по-дълбока: да се изпълни посланието на
пчелите за следващите хилядолетия. Пчелният рой обаче е нещо
различно от самите пчели, тъй като той не е тяло, никъде в
пространството няма централно управление и не зависи от
индивидите: през пролетта и лятото пчелите работнички се
раждат и умират, но роят продължава; през есента търтеите
умират, но роят оцелява; царицата се изтощава и умира, но
пчелите си намират друга. Тъй като пчелният рой – невидим, но
действен, се поддържа от програма, съдържание, цел на роя, докато
пчелите са само инструменти, преходни служители на роя.
Ето такова е живото същество: то има задача, тялото му се
променя, но задачата остава, защото живото същество е
невидимо и нематериално като Платоновата идея, като плана на
едно предприятие, като душата; то представлява единствено
власт, на която се подчиняват отделните части и процеси на
живото същество.
Въпреки това, има значителна разлика между властта при
живите същества, на растенията и животните, и властта в
обществото, каквато са били Средновековието или Римската
империя. И в двата случая властта е нематериална и недоловима
за сетивата; и в двата случая властта призовава към разбиране;
но властта на живите същества е просто витална
(вегетативна, анимална), докато властта в човешкото
общество е морална.
Виталността властва като инстинкт, така, както
организацията на пилето властва над развиващото се яйце: тази
организация ръководи развитието на пилето, изгражда тялото
му, диша, разчупва черупката на яйцето, превръща пилето в
кокошка и т.н. Тя ръководи живота целенасочно, поради което
поне отчасти разбираме защо пилето има човка и очи, защо диша,
защо напира да излезе от яйцето, расте, развива се в кокошка, но
самата кокошка не разбира нищо; виталното действие е чисто
обективно.
9

За разлика от него, моралният живот, чийто пример е римската
държава или Средновековието, е дело на хората, които
действат, ръководени от своята съвест, разпознавайки това,
което е правилно (...)
Разликата е очевидна, въпреки че например позитивистите и
романтиците се опитваха да я замъгляват, разглеждайки
моралността само като частен случай на виталността, сякаш
между мравуняка и държавата, между сексуалния контакт и брака,
между хората, които по навик действат по силата на
обстоятелствата, и съзнателните хора, които знаят какво
искат, не съществува разлика, сякаш човешките постъпки са само
„откровение” на природата, следствие на вродени качества.
Защо виталността е целенасочена, макар че не е разумна, не може
да се „обясни”, това е факт, който просто трябва да приемем,
така, както не можем да обясним защо напролет зеленото
растение се превръща в пъстър цвят; ние можем само да
наблюдаваме как живите същества действат витално и какви са
границите на тяхната виталност, тоест да наблюдаваме, че
устройството на пилето е витално, докато смъртта на
закланото пиле не е витална.
Още от древни времена хората са познавали виталността, но са
допускали грешка, смятайки за витални също и неживите
предмети или явленията като вятъра или морските бури.
Епохата на Галилей постави виталността в немилост и учените
се опитваха да си служат само с неживото действие, макар и
привържениците на виталността, „виталистите”, да се
съпротивяваха дълго. Днес витализмът възвръща влиянието си,
така че като практически въпрос вече не стои да се докаже
виталността (вегетативността, анималността) като
специфично, целенасочено действие, а да се докаже, че над нея има
една висша сила, една висша власт, едно висше царство,
царството на морала, подчиняващ се на идеалите, царството на
личната отговорност за действията и постъпките.
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С учението на виталистите се запознах още като студент в
университета; нашият професор се отнасяше към него с
недоверие, но аз четях брошурите на немския биолог и философ
Х. Дрийш, който подкрепяше витализма. Не ми беше никак лесно
да вникна в неговите твърде учени трудове; в края на краищата
разбрах, че витализмът не е достатъчен, тъй като Дрийш не
виждаше властта на моралността отвъд него. За него
човешкото общество, например бракът, държавата, църквата,
бяха обикновена „кумулация”, както казваше, или чиста
случайност, докато в действителност сред хората владеят
програмите, които хората познават и на които се подчиняват.
Философските трудове на Дрийш бележат прехода от
природознанието и биологията към гносеологията; но – макар да е
изкушен от Кант, Дрийш пренебрегва областта на морала.
Б) ВЛАСТТА В ТЯЛОТО
Въпреки че живите същества, бидейки „власт”, са нематериални и
недостъпни за сетивата, те могат да живеят и да изпълняват
задачите си (на земята) само чрез материята и чрез силата; без
властта над материята и над енергията, които са част от
видимия свят, няма живот. Изумително е, че животът
(виталността и моралността) не е материален, но не може да
владее този свят без материята.
Животът не е произлязъл от материята; както и не е проникнал
в тялото отвън; той не може да се отдели за известно време от
своето тяло (и например да броди по света); животът не може
да прекоси пространството и да премине от едно тяло в друго,
както според представата ангелите летят във въздуха без тела.
Защо е необходимо това спояване на тялото с живота, защо
животът пребивава в своето тяло като в затвор, който може
да напусне единствено чрез смъртта – нямаме ни най-малка
представа; всички опити да се заобиколи задължителното
подчинение на тялото спрямо живота и да се отдели властта на
11

живота от нейните средства претърпяха крах. Напразно
окултистите се опитваха да убедят хората, че духът може да
излезе от тялото; напразни са фантазиите, че човешката мисъл
би могла да се пренесе например от Европа до човек, който спи на
кораб сред океана; измишльотина са духовете, с които плашат
хората: животът е фатално свързан с тялото; въпреки че е
невидима програма с неопределимо място, той не може да
властва другояче, освен да владее, ръководи, изгражда тялото.
Спомням си как обичах да седя в градината. Зад гърба ми се
извисяваше дъбовата алея, около мен имаше трева, теменужки,
глухарчета, непознати цветя, овошки и цъфнали храсти; понякога
при нас се промъкваше заек или пробягваше катеричка, в короните
на дърветата чуруликаха птички. Какво разнообразие от живи
създания! И всяко едно от тях живее по свои закони и следва
някакво свое послание. Не разбирам тези невидими фигури, при все
това са ми по-близки от камъка, на който седя, защото и аз самият
съм живо същество, и аз самият имам свое послание. Постепенно
от погледа ми изчезват почвата и зеленината на тревата и
ароматите на цветята и телата на животните и песента на
птиците и моето собствено тяло – и с вътрешното си зрение
виждам само едно: самата задача, самото търсене на закодирания
закон, самото задължение, самия свят – невидим, нематериален,
недоловим за ухото, и все пак – въздействащ могъщо.
Това, че животът е невидим, че е програма, власт, идея, са само
думи, които се хлъзгат по повърхността на действителността
и не успяват да догонят живота власт, и следователно зад всяко
растение, зад всяка буболечка се крие цял един свят от
неподозирани възможности: тук е способостта за телесна
организация, сложна и често непозната дори и у найелементарните организми; тук е формата на живите същества,
специфична за всеки вид, род, семейство, разред и т.н., тук са
инстинктите. Тези възможности, невидими и съставени от други
невидими, но действени елементи, представляват същинското
непознато, скрито царство на виталността. Корените на
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нашата моралност, от своя страна, са също така сложни и
скрити; действителната мисъл не е просто хрумване, спекулация,
звучене на думи или изписан лист хартия; нашата моралност е
движена от по-дълбоки реални сили: кой може да каже какви
незнайни тласъци пораждат обмислените човешки решения!
Фактът, че животът е необходимо обвързан с материята (и
енергията) и че не може да съществува без нея, макар че той
самият не е нито материя, нито енергия, има последствие:
моралният живот, например стихотворението, романът,
научният труд, обществената програма, вероизповеданието,
изобщо „мисълта” в широкото значение на тази дума, не
съществува другояче, освен в тялото на определен човек и не
може да бъде споделена с останалите хора другояче освен
посредством тялото (материята, енергията).
Например романът на Л. Н. Толстой „Война и мир” може да бъде
възможно най-моралният, може да съдържа възможно найподробни наблюдения над хората, техните идеали и техните
масови движения, обективно погледнато обаче, този роман е само
напечатана хартия или може би въздушни трептения, ако някой
го чете на глас; но романът не съществува нито на хартията,
нито в пространството, нито в звуковите вълни; той
съществува само в моралния живот на онези индивиди, които
чрез материята на романа си припомнят неговото действие.
Книгите са само повод за стимулиране на мисълта, която не може
да напусне живите, мислещи хора.
Въпреки че мисълта прелита от човек към човек само на крилете
на материята в движение, тя е толкова фина, че в нея долавяме
най-деликатните трепети на съзнанието, схващаме всеки нюанс
на мисълта и така изграждаме познанието си за съдържанието,
което мисълта предава.
Чудно нещо: мислите летят по света, без да ги е грижа за
границите нито в пространството, нито във времето: от
главата на Питагор, 600 години преди Христа, долитат до нас;
от Азия летят към Америка; от Южна Африка до най-северните
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кътчета на Европа – но не могат да прелетят от една глава до
друга другояче, освен на крилата на напечатаната хартия,
звуковите вълни или друг материален знак. Как деликатната
сложност на моралния свят овладява и оразличава грубите
движения на материята е явление изумително, но ежедневно:
около 24 букви успяват да изразят и най-дълбоките мисли. Но
тези мисли живеят само чрез хората, които им се отдават.
Защо моралният живот не е възможен без материя в движение?
Защо не са възможни ангелите, които уж без тяло долитат от
небесата сред хората? Защо не е възможно да разберем другия
човек без съприкосновението с материята, която се
разпространява на крилата на светлината или звука? Защо
вселената е мъртва, а моралността встъпва в света единствено
чрез живите същества?
Виталността и моралността владеят само чрез живите
същества, чрез индивидите. Извън индивидуалния живот на
растенията, животните, хората на този свят няма живот,
правда, чест, справедливост и т.н. Но индивидите са преходни и
не след дълго умират. Въпреки това виталността и
моралността траят непрекъснато: както твърдят учените,
животът трае вече милиони години и моралността властва вече
много хилядолетия. За цялото това време нито жиовтът, нито
моралността са били прекъсвани, нито пък се е налагало да се
обновяват от самото начало, тъй като от появата на първите
живи създания съществува един-единствен поток на живота. При
това животът се е развил от своите първоначала на земята чак
до хората, също така и моралността се е развила от зората на
човешкия живот чак до наши дни.
Къде обаче е гаранцията за траенето и по-нататъшното
развитие на виталността и моралността, щом те не са в
тялото и щом индивидите, единствените действителни
защитници на живота, непрекъснато умират и щом в
превратностите на земната кора и в катастрофите на
обществения живот непрекъснато настават трусове, които
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могат да унищожат целия живот и цялата власт на
моралността?
Къде всъщност се вписва траенето на живота и на
моралността?
Как например е възможно да се съхраняват някои китайски
стихове, датиращи около 2000 години преди Христа, стихове,
чиято валидност разбираме и признаваме и днес, макар че те
живеят само у малцината, които тъкмо случайно си ги
припомнят?
Траенето (и развитието) на живота и моралността са особено
явление: очевидно размножаването на живите същества е
методът, чрез който виталността се удържа и разпостранява
по земята. Какво удържа и разпространява по земята властта на
моралността?
Сам за себе си съм си изградил следната картина: властта на
моралността зависи от своеобразна морална централа, която е
извън нашия досег; оттам сякаш води електрическа мрежа, която
се разклонява по цялата история на човечеството и по цялото
земно кълбо, населено от хората. Всеки човек е като електровоз,
който се зарежда от мрежата. Когато се докосне до нея,
електровозът се движи, т.е. световната моралност го ръководи;
ако обаче връзката с мрежата се наруши, човекът остава
неподвижен. Тази мрежа, движеща моралния закон, е нематериална,
тя е власт, разгърната във времето и пространството; власт,
която е неунищожима и елементарна като самия живот. Накъде
ни води тази мрежа на моралността и къде ли ще ни доведе?

Преводът е направен по: Emanuel Rádl. Útěcha z filosofie (1942), Svoboda,
Praha, 1994, s.23-30.
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Ситуацията
на човека в света
Ян Паточка
Темата, която искаме да анализираме, е човекът в света.
Преди всичко е необходимо да ограничим предмета чисто
дескриптивно, като веществен указател на пътя. Ако
изхождаме от човека като фундаментален член на това
отношение, ако го изследваме обективно като част от
природата, като живо същество, на което са присъщи
разнообразни реакции, то негова същностна особеност е
телесността, която той (като всички животни) владее и
чрез която влиза в различни взаимодействия със
заобикалящите го неща. В идеята за телесността се
сблъскваме с една от значимите граници на възможната
вариация на концепцията за човека; мога да му придавам
фантастична телесност, за което са се погрижили
авторите от Лукиан през Суифт до Уелс; но без телесност
и без комуникация с околния свят посредством тази
телесност не мога да мисля човешкото същество. Това
обаче не изчерпва моето съзнание за човека; телесността,
която го обуславя, принадлежи към естеството на живите
същества изобщо, тя представлява само един компонент от
нашата представа за човека. Тя е основен компонент на
човешката пределност, понеже чрез своята телесност човек
влиза в каузални взаимодействия (в широк смисъл, без оглед
на философските теории) със заобикалящите го неща, които
го ограничават (...) Човекът е не просто част от
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заобикалящите го неща, каквото е например животното (може би
с изключние на висшите примати), но той знае това, разбира
собствената си пределност. Пределността, основана на
взаимодействие, е зададена ситуация, чиято конкретна форма
непрестанно се мени, но която човекът като човек не може да
напусне. Тази постоянна ситуация може да се определи като
съзнание за зависимостта от нещата и интерес към тях. Самите
неща са видимостите по пътя на нашите интереси и
продиктуваните от тях действия. Но тяхното битие не се
изчерпва само с тази жизненоважна за нас функция. Чрез
самостойното си битие те са на разположение за повторни наши
или чужди действия, докато не бъдат отстранени, тоест
изменени или изразходвани. Същевременно тяхното битие за нас не
плува в празното пространство; те препращат към други
взаимовръзки, които могат да бъдат причинни, целеви,
взаимовръзки, произлизащи от съседство или от
последователност във времето. Обръщайки се от едно нещо към
друго, аз не губя съществуващото – то не престава да бъде на мое
разположение, – напротив, остава една основна зависимост, в
която са включени всички неща и която е налице дори когато не я
забелязвам, дори когато не извеждам от нея никакви изводи, и тази
зависимост, която не е нещо определено и осезаемо, все пак
непрекъснато присъства и действа в живота: ако тя не
съществуваше, ние пак бихме могли да имаме отделни впечатления,
възприятия, мисли, спомени, но не би я имало онази почти
автоматична връзка, която ги обединява в едно цяло. Ако го
нямаше това единно и единствено цяло, за нас виденията на
бляновете и представите на фантазията щяха да бъдат
неотличими от наблюдаваната действителност. Нямаше да
имаме възможността да подреждаме житейските фази. Накратко,
нямаше да имаме онова, което ни кара да казваме, че ние и нещата
съществуваме в света; щяхме да имаме отделни частици, но
нямаше да имаме свят.
Изправени сме пред един особен факт. В опита за дескриптивен
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анализ на отношението между човека и света ние тръгнахме от
един от неговите членове и стигнахме до извода, че можем да го
характеризираме само чрез другия член на това отношение:
човекът е същество, което е не само пределно и представлява
част от света, но той също има света, знае за света. Със света се
срещаме не само като със съвкупност от съществуващите неща,
но преди всичко като с функция, която прави възможно
разрастващата се действителност да присъства в нашето
съзнание, като с нещо, което принадлежи към човешкото
естество, към формата на съществуването ни сред нещата. Не
заслужава ли тази функция, благодарение на която можем да имаме
единна действителност, универсум на всичко съществуващо, и
която съдържа самата възможност за универсум, да бъде наречена
свят в изначалното значение на тази дума?
Сега можем отново да характеризираме човека като същество,
имащо света, което чрез своята телесност е обхванато от
света и живее в контакт с останалите предмети в този свят. В
него той живее преди всичко с другите субекти, и на първо
място – със своите ближни. Човекът се характеризира не само с
изброените черти, но най-вече със способността си да разбира
другите живи същества и да осъзнава тази си способност.
Съзнателното съжителство с другите открай време е било
изтъквано като присъщо на човека и значимо за човечността.
Човешкият живот не е живеене за себе си, а живеене с другите и с
оглед на тях. При това светът на нашето актуално живеене е
общ за всички нас, той е среда на всяка човешка дейност и
интерсубективно е еднакво достъпен за всички. И именно тук
трябва да пристъпим към по-конкретен анализ.
Важно е да се отбележи, че светът в това първоначално значение
заявява за себе си чрез цяла редица конкретни феномени, че той не
е някаква абстрактна обединяваща функция, която във всички
случаи и при всички субекти действа еднакво. Единството на
първоначалния свят е единство на стила на опита, на
познавателното многообразие на впечатленията, стил, който е
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белязан от това, което определя разбирането за нещата, тоест
нашите интереси, и тъй като тези интереси не са строго
индивидуални, а се формират от различните общности, в които
участваме, нашият свят като конкретен феномен е свят на
житейската общност, към която принадлежим. И така, светът
на гражданина и на селянина, светът на примитивния и на
цивилизования човек, светът на жителя на морското крайбрежие
и на вътрешността на континента се различават помежду си.
Въпреки принципната променливост на света като конкретен
феномен, трябва да се подчертае, че светът не се променя така,
както емпиричните предмети; той е нещо относително
константно и неговите изменения не могат да се констатират
пряко като изменения на отделните неща. Измененията в нашия
свят протичат нетематично, без нашето активно съзнателно
участие, и едва погледът на рефлексията е в състояние да ги улови
в спомена; впрочем самото улавяне на промените на света,
които настъпват например при прехода от една житейска
възраст към друга, са сложен феноменологичен проблем, който
поставя с голяма острота въпросите, свързани със спомена.
Настоящото описание не бива да се приема като описание на
някакви определени, съществуващи неща от заобикалящата ни
среда или като описание на предметната им структура, а като
описание на особения феномен битие в света, който на пръв поглед
изглежда закрит от отделните неща и тяхната собствена
обективна структура. Почти би могло да се каже, че описанието
на тази „вътреположеност” е описание на перспективата на
универсума, ако понятието за перспектива не внушаваше твърде
много „субективност”, неоригиналност на феномена. Битието в
света е перспектива, при която нещата могат да бъдат това,
което са, перспектива, която се разгръща без тях и преди тях.
Общото между перспективата и структурата на света е това,
че се устремяват от някакъв център към далечината, към
неопределената дълбина. Към същността на нашия свят спада
това, че в централното му ядро се намира частта, която
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познаваме най-добре, в която се чувстваме защитени, където
няма нужда нищо да откриваме, където всяко очакване вече е било
или ще бъде изпълнено, и тази част наричаме „дом”. Домът не е
само наш и индивидуален; с него е свързана общността; той
съдържа различни типични структури, произлизащи от
интересите на обществените групи, които участват в него:
тесния семеен кръг и неговите жизнени функции на ежедневния
най-близък контакт и ред, по-широкия периметър на свободните
обществени връзки, от които човек се чувства обвързан в
различна степен, и които разбира по силата на традицията и на
собствените си интереси. В рамките на дома в широкия смисъл
се диференцират области, светове на различните професии,
където всеки по свой начин се „чувства у дома си”, и откъдето
поглежда към останалите; всички човешки професии, чиито
функции удържат общността, принадлежат към „дома” в
широкия смисъл на думата. Степенуването на дома на семеен,
местен, общински, областен, народен, държавен и пр. се извършва
чрез смесването на познато и непознато, далечно и близко.
За разлика от перспективата обаче, домът не е център,
ориентиран спрямо позицията ми в даден момент. Домът не е
непременно там, където съм в момента, тъй като аз самият мога
да бъде далеч от дома; домът е убежище, място, където
принадлежа повече, отколкото където и да било другаде; ако
домовете са повече от един, те не могат да бъдат изживявани с
еднаква интензивност. Домът е онази част на универсума, която
е най-силно човешки облъхната (...)
Границите на по-далечния дом се простират към
неопределеността и изчезват в неодомашненото, в чуждото, в
далечината. Далечината и чуждостта също имат своите степени
и модалности; за да не се създаде впечатление за фалшива
опозиция, тук веднага трябва да подчертаем, че далечината няма
характера на нещо съвършено непознато, тя е особен модус на
ориентираното разбиране, което се изгражда в контраст към
дома. Та нали светът е цялост, от чиито граници не може да се
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изплъзне никое явление, поради което в него никъде не се среща
нещо, което да е радикално непознато. Но далечината и
чуждостта (двете са взаимосвързани) са такива, че там на всяка
крачка е възможна изненада, на всяка крачка предметите и хората
се държат по-различно, отколкото сме свикнали у дома си.
Далечината и чуждостта съществуват в два основни модуса:
като човешка и извънчовешка, която от своя страна се дели на
жива и нежива. Човешката чуждост е свързана с припознаването
например, на някоя екзотична общност като човешка, макар и да
не разбираме нейните отношения към нещата и хората, т.е. че
ние самите не можем да ги изживяваме и че типът поведение в
тази общност ни е непознат, че в нея се срещат други професии и
други артикулации на обичайните предмети, че цялостната
нагласа спрямо живота и действителността е различна,
изненадваща, неочаквана. Така се съотнасяме към екзотичните
явления с висока или пък с ниска културна диференциация: нашето
разбиране е външно, интелектуално; и въпреки това
„непонятността” е вид контрастно разбиране, което е способно
на системна организация, макар и да е разбиране на чуждото. Ние
вероятно сме в състояние да съчувстваме на тези хора и да
живеем техния живот, но само в определени моменти, а не като
цяло и във всичко – освен ако не се отчуждим от предишния си
начин на живот. Впрочем човешката чуждост като възможен
воал се намира винаги някъде в периферията на нашия одомашнен
свят – като фантастична чуждост, чуждост на приказните
светове, които са разположени някъде в далнините и носят
опит, различен от този на дома ни (...)
Засилена чуждост цари в нашите отоношения към живата
природа, ако живите същества не са част от одомашнените,
прагматично третирани съставки на дома (но и тук понякога
избуява чуждостта). Животното със своите жизнени
отношения не се възприема нито като вещ, нито като
гражданин на нашия човешки свят. Животното ни налага своето
животинско отношение – отношението на отбрана и нападение;
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ние се срещаме с него в тази тясна зона (ако става дума за
неопитомено животно) и го разбираме само в някои от
органичните му функции. А извън кръга на живота се простира
природата, но вече съвършено чужда, неразбираща, безогледна,
безформена и застрашителна; не природата като област,
пригодена към нашите потребности, склад на ресурси или родина,
а като нещо неовладяемо, безкрайно силно и хаотично, което
заплашва с катастрофи: безкрайното безразличие и сила на
материята, която е последната граница на нашия свят в
разгръщането му от дома към чуждостта.
Към първото измерение на света, което обрисувахме в
напрежението между дома и чуждостта, се добавя още едно.
Става дума за времевото измерение, което в нашето съзнание е
богато диференцирано, и то преди всичко с оглед на света на
дома. За нас времето е единната област на това, което е
отминало, което в момента е, и което предстои, като всяка
една от тези сфери има своите артикулации. Миналото,
настоящето и бъдещето обгръщат съвкупността от функции на
нашия живот и му придават такт. Всяка жизнена функция, всеки
етап от нашата дейност имат своето време, времевата
фразировка определя стила на живота ни; цялото това членение
пък се основава на периодичното протичане на природното
време със закономерната смяна на деня и нощта, годишните
времена и т.н. Не само нашият ден е артикулиран от ритмичния
ход на живота като време за почивка, за работа, за хранене, за
забава и пр., този принцип преминава през цели житейски
периоди: непълнолетието, зрелостта, старостта се
разграничават според принципа време за...
Единното и постоянно артикулирано време представлява за нас
настояще в широкия смисъл, като неговите граници са
променливи; ние говорим за настоящето от своя лична гледна
точка, като под това разбираме изграждането на сегашния ни
живот; от гледна точка на общността или някои нейни значими
функции говорим например за съвременното чехословашко
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народно стопанство или за чешката белетристика в наши дни.
За нас между миналия и настоящия свят няма единство на стила,
ние ги възприемаме като контрастни, при което миналият свят
постепенно преминава в неопределеността. Най-важните места
на прехода се гарантират от връзката между поколенията; ние
частично приемаме света на нашите бащи, който за нас винаги
принадлежи към миналото. Приемствеността между
поколенията съхранява някои задачи, които оформят
историческата фразировка на времето. Светът на нашия дом е
свят на традициите и импулсите, които се предават
по-нататък (...)
Преводът е направен по: Jan Patočka. Přirozený svět jako filosofický problém (1936),
in: Jan Patočka. Fenomenologické spisy I. Přirozený svět. Texty z let 1931-1949,
ОІΚΟΥΜΕΝΗ: Filosofia, Praha, 2008, s. 191-197.
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Философия
и християнство
Ладислав Хейданек
Главните корени на европейската културна и
цивилизационна традиция са общоизвестни, но рядко им
посвещаваме необходимата енергия и достатъчната
задълбоченост. Не можем да разберем самите себе си, както
и усилията на обществотo и народа ни, ако не се опитваме
отново и отново да вникнем в източниците на нашия
европеизъм. Не става дума за някакъв традиционализъм,
който се опитва на всяка цена да възкреси останките на
отдавна отминали събития. Трябва обаче да имаме
предвид, че всяка крачка напред е винаги и крачка назад, че
всичко ново е неибежно завръщане, че реформата на
бъдещето е невъзможна без връзката с миналото, ако не
искаме то да се превърне в негово повторение. Миналото
безспорно трябва да се преодолее; но – вървейки напред,
трябва да хвърляме поглед и назад. И най-радикалните
намерения са обречени на провал, ако не се освободят от
невежеството и дилетантството по отношение на
миналото. Всичко епохално ново е обусловено от
преоткриването на връзката със старото.
Философията е неизличимо белязана от гръцкия си
произход. Затова не е възможно философско обновление,
което да не се завръща към несравнимото наследство на
гръцката античност. Класическата гръцка философия,
чиито основи са положени от предсократиците и която
кулминира в монументалната система на Сократовия
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ученик Платон и Платоновия ученик Аристотел, изгражда едно
поляризирано пространство, което оттогава обгръща целия
човешки свят и като рентгенова плака проявява потенциалната
философска структура и философските последствия на
житейските и духовните възгледи на човека. И ако днес
разпадането на метафизиката се превръща в доминантна тема за
най-прониковените мислители, които искат да се ориентират в
историята на духа, то това съвсем не означава, че наследството
на античното мислене е изчерпано. Напротив, струва ми се, че
през две хиляди и петстотинте години на своето съществуване
философията е спечелила своята най-голяма битка (която
всъщност все още продължава и аз би трябвало да поясня
причините, поради които прибягвам към минало време), в която
е едновременно победител и победен, тъй като побеждава самата
себе си.
Началото на тази битка е само с две или три столетия по-младо
от самата философия. Можем да го отнесем към огромния процес
на елинизация, започнат от културно-историческата програма на
Александър. Би ни отнело много време и място, ако трябва да се
разпростираме върху причините на забележителната вътрешна
духовна съпротива на един малък народ, която няма аналогия (...);
елинизиращите тенденции в тогавашното еврейско общество –
защото именно за него става дума – са оказали значително влияние
предимно върху висшите слоеве, но то е останало само външно.
Нито гръцката, нито по-късно латинската култура успяват да
разпознаят дълбоката разлика между еврейската духовна култура
и всичко останало, което срещат в стремежа си към култивиране
на „варварския” свят, макар възможностите за разбиране да не са
били малко; както ще видим по-нататък, този недостатък не е
случаен. В същностната нагласа на гръцката философска традиция
липсва сетиво за едно съвършено ново качество на жизнения
мироглед, което се заражда в древния Израил около 12.–11. век
пр.н.е.; еврейските мислители, напротив, осъзнават и изживяват
тази специфика, поради което не се налага да заемат нито
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отбранителна, нито конформистка позиция. Огромна важност
има също така столетната емиграция на палестинските евреи по
целия тогавашен свят, която закономерно ги довежда до
конфронтация първо с гръцкия, а по-късно и с римския светоглед.
Активното културно и духовно проникване на еврейската
диаспора не остава без успех сред многобройните групи от
прозелити и довежда до такива забележителни постижения,
каквото е например преводът на Стария завет на гръцки.
Действителният сблъсък на двете големи културни традиции
настъпва много по-късно, по времето на Римската империя, като
партньор на гръко-римската античност се оказва не юдаизмът, а
християнството.
В зората си християнството, макар и да не е дело на
образованите слоеве, не страни от тях. Надеждата, в която се
уповава животът на християните, няма спекулативен характер.
Посланието на апостол Петър (Първо съборно послание 3:15)
призовава към готовност всеки всякога да oтговаря всекиму,
който поиска сметка за тази надежда. Сред образованите
елинистични кръгове (макар и вече в упадък) не е изключение
необходимостта да се защитават изискванията и
предизвикателствата на Евангелието от критики или полемични
атаки, позоваващи се на философски критерии. Защитата може
да се извърши най-ефикасно – както впрочем винаги в такива
случаи, – именно чрез средствата, с които разполага
философската критика. И тъй като главната сила на
философията се крие в логически свързаната система на подробно
обоснованото учение, в християнските среди бързо възниква
потребността от създаването на собствено учение с подобна
систематичност, което да бъде разработено в своеобразна
антифилософия. Така се появяват първите догми, и най-вече –
тяхната обосновка и защита. Авторите на класическите
догматични формули при това не могат да не използват
определен философски (метафизически) апарат, въпреки че
боравят с него като с повече или по-малко податлив материал и
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повече или по-малко гъвкав инструмент. На първо време това
начинание изглежда доста варварско, но постепенно придобива
финес и понятийна прецизност. Теологията се установява като
отделна дисциплина, а на философията бива отредено място, в
чиито рамки си запазва важността на помощница и стъпало към
теологията (а не на слугиня, както твърди известният
провокативен афоризъм). В хода на историята християнската
рецепция не се ограничава до периферни философски течения, на
каквито е изобилствала епохата на упадъка на елинизма,
напротив – тя не се поколебава да адаптира върховете на
гръцкото мислене, като дава християнска трактовка на
основните му мотиви. Стига се както до рецепция на Платон,
която кулминира у Августин, така и – посредством арабската
философия – до оползотворяване на Аристотел, където специален
авторитет си извоюва Тома Аквински.
Под влиянието на Ренесанса и Просвещението дългосрочната
симбиоза между теологията и философията до ден днешен се
смята за нещо неестествено и насилствено. В действителност
става дума за един от най-удивителните периоди в историята на
европейската култура, без който модерната рационалност би
била немислима. Но засега оставяме настрана участието на
християнството във формирането на съвременната наука, в
социалната революционност и пр.; не можем да не отбележим, че
е имало и моменти, когато е действало като препятствие.
Интересува ни не някаква апологетика, а отношението на
днешната философия към християнството. Представата на
Просвещението за Средновековието като епоха на мрака е
несъстоятелна и трябва да бъде ревизирана; при все това не
можем да пренебрегнем масивните деформации, претърпени от
философската традиция във времето, когато хегемон е била
теологията. От друга страна, със същото основание можем да
изтъкнем значителните отстъпления на църквата и найголемите є теолози от позициите на същинското „мислене на
вярата”. Макар и провъзгласена за слугиня и робиня, в редица
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отношения философията се оказва истинска господарка.
Теологията се подчинява на метафизиката и се слива с нея до
такава степен, че в ново време се оказва главната є опора.
Реформацията се опитва да промени нещата и в тази точка, но
без успех: тя не успява да изтръгне своята теология от веригите
на метафизиката, но чрез разхлабването на външните им брънки
допринася именно на нейна територия да изкристализира една от
най-големите метафизически системи на новото време. Едва
върху руините на тези системи израства, и то по-скоро като
загатнати отделни моменти, отколкото като цялостна
концепция, действително новото философско мислене, което има
шанс да пробие бариерите на метафизиката. В челната колона се
нареждат двама големи критици на Хегел: Маркс и Киркегор,
първият – отявлено антихристиянски, вторият – отявлено
християнски. По една или друга причина обаче тяхната
антиметафизическа ориентация изпада в забрава в продължение на
три четвърти век и се налага да бъде преоткрита. В основен
фронтови участък се превръща пространството, създадено от
философията на съществуването, но от самото начало борбата
се води и на теологична почва. Врагът е общ, и като такъв бива
припознат и назован. Прицел на безмилостна критика в крайна
сметка става онтотеологическата концепция за Бога, която
затъмнява и задълго закрива действителния източник на нова
жизнена ориентация на вярващия християнин, която е водещ
мотив на теологическото обновление и в различни
превъплъщения дълго време в науката и философията изпълнява
функции, които не могат да бъдат толерирани от модерното
мислене. Плоският просвещенски атеизъм изведнъж става
нищожен сред точно прицелената стрелба, която разбива на пух
и прах представата за небесния йерарх, достолепно увековечаващ
понятийната пирамида на битието, заедно със самата пирамида.
Християнската теология може да има и има своите причини да
взима сериозно антиметафизическата битка на най-новата
философия и да участва активно в събарянето на идола, в който
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незабележимо се е превърнал персонифицираният Бог на
християнската вяра; може ли обаче съвременната философия да
има също толкова сериозни причини да се занимава със самото
християнство и да превърне неговата „същност” в своя тема?
Но да продължим по-нататък, тъй като споменатите два
въпроса имат реторичен характер, дори ако ги отнесем към
нашия „домашен” форум; у нас също има редица марксистки
автори, които се занимават системно с християнството и
християнската теология (да посочим М. Маховец, В. Гардавски,
Е. Кадлецова, Б. Квасничка и др.), да не говорим за
чуждестранните автори. Да си зададем въпроса: Съществува ли
не само вътрешен субективен мотив, но и общовалиден аргумент
в полза на това, философът да се интересува от
християнството другояче, по-задълбочено, отколкото изисква
един обикновен предмет на изследване и анализ? Може ли
сближаването и конвергенцията между насоката на вярата и
философската ориентация да има философски смисъл? Възможно
ли е изобщо такова сближаване, при което философията да не
престане да бъде философия и вярата да не престане да бъде вяра?
Теологът не може да не използва философията и нейния понятиен
апарат, ако иска в рефлексията да изрази същината на вярата; но
тъй като съществуващите философски структури изхождат от
начин на живот и насоченост, различни от тези на християнската
вяра, те не съответстват на неговата цел; поради това
теологията винаги се принуждава повече или по-малко да коригира,
огъва и деформира структурите, които използва. От философска
гледна точка такова прилагане на философията винаги изглежда
проблематично или поне нелегитимно. Нашият въпрос е:
Възможно ли е изобщо някакво легитимно използване на
философията? И тъй като легитимно използване на философията
означава да є се позволи да бъде самата себе си, то всеки
теологически патронаж и въобще всяка теологическа помощ се
оказва излишна. Затова можем също да попитаме: Освен
теологическата, възможна ли е и философска рефлексия на вярата?
И ако да – то какви са нейните философски мотиви?
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Към същината на всяка човешка (а и не само човешка) дейност,
ако трябва да употребим една парадоксална формулировка,
принадлежи това, че тя не е само това, което е. Всяка дейност
превъзмогва, прекрачва самата себе си както в своето начало,
така и в своя край. Що се отнася до края, то целият проблем е
лесноразбираем, тъй като става дума за ежедневния опит на всеки
човек. С целенасочената дейност възнамеряваме да постигнем
някакъв резултат; почти винаги постигнатият резултат
съдържа едновременно по-малко и повече от онова, което сме
замислили (срещу това до известна степен можем да се
отбраняваме чрез рутината). Причината се крие не само в
техническата неточност на изпълнените действия или пък в
недостатъчно детайлната разработка на проекта; често се
случва да ни се изплъзнат по-скоро второстепенните и
отдалечените следствия на действията, които са точно
проектирани и изпълнени, защото непредвидено и неочаквано се
проявяват в неподозиран контекст или на неподозирано ниво.
Рефлексията после ни показва, че в нашите действия не само
изпълненото надхвърля замисленото (което впрочем се случва
винаги, тъй като чрез съзнанието си контролираме само найвисшето ниво на своята дейност, докато на по-ниските нива
трябва да разчитаме, че органите ще функционират „както
обикновено”), но и че дори най-подробният разбор на дадено
(изолирано) действие не може да покаже какво точно ще съдържа
това действие, когато бъде завършено, защото едва широкият
контекст го превръща в онова, което в действителност е. Това
важи не само за края и последствията на едно действие, но и за
неговото начало. А там ситуацията е много по-непрегледна; тя се
изплъзва от вниманието ни, понеже динамиката на действието
го привлича към неговия край. Само упоритото усилие,
отвръщащо се от естествения ход на нещата и пробиващо си
път срещу течението им, може с по-голям или по-малък успех да
проникне до невидимите, все още нереализирани начала, и да се
опита да ги обхване и формулира като „принципи”.
Вероятността от грешка и подмяна е голяма; нашата цел обаче е
30

   !

не детайлното разгръщане на тази тема, а едно двойно
предупреждение. Преди всичко трябва да осъзнаем, че всеки нов
аспект поставя както началата, така и нивото, на което искаме
понятийно да ги уловим и фиксираме, в нова светлина и в нова
перспектива. Колкото по-проникновена е рефлексията, толкова
по-далечни и по-дълбоко скрити начала е в състояние да разкрие.
Дисциплината, която според своята програма се ориентира към
„началата” и „корените”, е именно философията. В същото време
философията е дейност и за нея важи всичко, което казахме
дотук за всяка човешка дейност. Затова и философията има не
само своя далечен край, но и своите дълбоки начала. Ако
философията трябва да изпълни своята същностна роля като
рефлексия, представяща в истинската светлина всяка човешка
дейност на света, то тя не може и не бива да се изключва от
рамките на човешката дейност и трябва да постави самата себе
си пред себе си и пред останалите. Това означава отново и
задълбочено да преразглежда собствените си принципи, чрез
промяна на цялостната си ориентация и чрез отделни нови
актове да променя своята опора, като така измества и изменя
началата, от които изхожда. Впоследствие трябва да подложи
всичко това като специфична философска дейност на рефлексия,
за да контролира в максимално възможната степен какво
всъщност прави, когато се занимава с философия.
Лесно е да се каже, по-трудно е да се направи. На европейската
философия є бяха необходими две хилядолетия и половина, за да
открие, че основната є структура (много вероятно – съвсем не
най-дълбинната и далеч не в цялата є пълнота) е метафизическа; за
това откритие, разбира се, бе необходима известна дистанция,
която (ако и занапред откритието се окаже функционално, а не
химерично) трябваше да бъде базирана другояче, не
метафизически. Какви са принципите на това ново базиране,
което позволи на философията въпросната дистанция? Какво
трябва да направи философията, за да запази тази дистанция, и
след колебливия период на предчувствия да не изпадне отново в
стара или нова метафизика? И какво е всъщност метафизика?
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С какво се характеризира? Как можем да я обхванем изцяло, тоест
стоейки извън нея? Дали новата философия е способна на такава
дистанция на чисто философско ниво и според своите
философски сили, или неизбежно трябва да се опре на друга
практическа житейска нагласа, на друг, „неметафизичен” начин на
живот?
Можем да зададем много подобни въпроси, в които изпъква
главоломната несигурност на философските начинания. Ако
философията си дава сметка за тази несигурност, то става дума
за аналогия на сократовското знаещо незнание. Но тук има и
нещо повече. Философията, въпреки цялата си несигурност и
почти пълно отсъствие на здрава почва под нозете є, въпреки
всичко филосфства, и макар че напълно осъзнава своята ситуация,
не се мята в безсмислени лутания, а има някаква опорна точка.
Загубата на твърда предметна опора не води до хаос по две
причини: първо, такава опора не е съществувала и за
метафизиката; метафизиката само живее в илюзията, че има
такава опора. Второ, самата предметна опора не е и не може да
бъде бариера пред хаоса, тъй като тя самата е беззащитна пред
хаоса и бива погълната от него. Предметът и предметността
означават инертност, те не са способни на онази активна
организация, която единствена може да се опълчи срещу хаоса.
Философията, която не се бои от загубата на метафизическите
опори и дори сама ги отхвърля, за да се впусне в наглед несигурния
път към неизвестността, ще предприеме най-естествената
крачка, ако насочи своя интерес към християнството и към
същността на вярата. Та нали в своето идейно и мислителско
дръзко откъсване от предметните опори и поемане по един нов,
несигурен път тя просто ще извърши в своята област онова,
което традициите на юдаизма и християнството изобразяват
като Авраамовото излизане от познато в непознатото (Битие
12:1-4). Това обаче е само външно подобие и аналогия; решаващ е
начинът, по който протича онзи основен философски обрат и
неговите философски параметри. Философията, която си урежда
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сметките с традициите на метафизиката, може да открие в
юдейско-християнската традиция на вярата като начин и насока
на живота именно онова пространство, което е необходимо за
установяване на дистанцията, ако трябва метафизиката да бъде
анализирана и разбрана по начин, който не я продължава, а слага
нейния край.
Нека да щрихираме една такава перспектива. Метафизиката
лишава древногръцката философия от възможността радикално
да се разправи с мита, против който се обявява толкова
категорично. Макар че приказките за божества биват
отхвърлени, същността на мита се запазва и дори се
рационализира. Към същността на митичната ориентация на
архаичния човек спада съсредоточената насоченост към
миналото като към вече формиран, тоест подреден свят.
Гаранция на съществуването и на смисъла на живота е вярното
придържане към божествените праобразци. Всяка необмислена
крачка встрани, която не наподобява някой готов, даден
архетип, е подхлъзване в неизвестното, в хаоса, в нищото на
онази бездънна пропаст, каквато е изглеждало бъдещето.
Единствената непоклатима сигурност е неизменността на
божествения свят на архетипите; всяка промяна крие в себе си
опасността от разруха, от която може да ни изведе единствено
завръщането към трайното. Точно в този дух първите философи
си задават въпроса: Кое е трайно сред всичките промени? Всичко,
което подлежи на промяна, има занижена стойност в очите на
древногръцките философи. От всички движения най-близко до
съвършенството е кръговото движение, понеже най-много се
доближава до неизменността. В древногръцкото мислене светът
на митичните архетипи приема формата на праматерията и на
световните стихии, от които всичко произлиза и в които
всичко се завръща, или формата на вечно съществуващия логос
(дори и у Хераклит), или формата на Платоновия свят на
идеите, на Аристотеловите форми и т.н. Със своята
ориентация към закономерността и математическите формули,
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с изискването за повторяемост на опитите съвременната наука
прави връзката с тази прастара традиция. Безспорно това не е
лишено от смисъл (както и древните митове не са били лишени
от смисъл); тревожна е обаче принципната методическа
неспособност да се намери подход към уникалното и
индивидуалното във времето и в историята. Съвсем различно
стоят нещата в юдейско-християнската традиция (доколкото
не е завоалирана от метафизиката): във вярата човек е
ориентиран с лице към бъдещето, докато на миналото обръща
гръб. Той не изпитва ужас от отвореното бъдеще като от
бездънното нищо, напротив, отправя се към него с вярата, че „за
Бога всичко е възможно” (Евангелие от Матея 19:26); интересно,
че точно перспективата, че всичко е възможно, тоест, че всичко
може да се случи, от източник на ужас тук се превръща в извор на
надежда; бъдещето, тази сфера на нищото, започва да се свързва с
божието могъщество. Така бива открито времето като област
на смисъла и историята като област, където обещаното се
сбъдва. Времето не е равномерно протичащ физически феномен,
то се квалифицира като благоприятно или небалгоприятно.
Митичният колорит остава до голям степен съхранен, но
същността на митичната жизнена ориентация бива изтръгната
из корен. С откриването на бъдещето се разкрива истинското
измерение на предприемчивата човешка дейност; заедно с
времето и историята на сцената излиза действащият субект,
който е призван да прекрачва даденостите, и най-вече – своята
собствена.
Философията, разпознала собствените си ограничения, които са я
съпровождали през огромен период, прави крачка към една нова
епоха. При това тя внася в тази нова епоха нещо, което
принадлежи на далечното минало, тоест – самата себе си.
Първата крачка не е достатъчна. Новата философия трябва да
вникне в самата себе си и в своята ситуация, трябва да обясни
формата и структурата на онова философско мислене, от което
иска да се освободи, трябва чрез точен анализ да си изясни от
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какви източници е черпила, черпи и ще черпи за в бъдеще силата,
необходима за завършването на обрата, през който преминава.
Мисля, че при внимателно вглеждане не може да ни убегне
значението и конкретните последствия от обстоятелството,
че в продължение на две хилядолетия две идейни традиции
взаимно са си въздействали, без никоя от тях да бъде в състояние
да погълне или да изключи другата. За философията е въпрос на
интелектуална почтеност да направи равносметката именно във
времето, когато работи върху собствената си реформа. Струва
си да се замислим и върху факта, че успоредно с кризата на
философията, предизвикана от разпадането на традицонната
метафизика, протича и криза на християнството, причинена от
разпадането на традиционната религиозност. Нерелигиозно
християнство, неметафизична философия: не е ли това
предизвикателство за задълбочена философска рефлексия? Радъл
разбираше вярата като склонност към действие; от
философията пък изискваше да бъде програма за реформа на света.
Възможно ли е при тези обстоятелства да планираме промяна на
света без дълбока склонност към действия? Възможна ли е
бъдещата философия без вярата като поемане към несигурното,
но все пак структурирано отворено бъдеще?

Преводът е направен по: Ladislav Hejdánek. Filosofie a křesťanství (1969), in:
Ladislav Hejdánek. Filosofie a víra, OIKOYMENH, Praha, 1999, s. 78-86.
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Scientia qua religio
Зденек Нойбауер
Замислянето е смелостта да направим истината на
нашите предпоставки и пространството на собствените
си цели колкото се може по-проблематични.
Мартин Хайдегер, Векът на образа на света
В размислите върху връзката между науката и религията
обикновено се изхожда от предпоставката, че между двете
зее дълбока разлика. Чак след това изследваме и се питаме
какво означава тази разлика и какво произтича от нея:
несъпоставимост, граничеща с пълно разминаване, или
противоречие, преминаващо в несъвместимост? Или,
напротив, става дума за комплементарност и взаимна
обусловеност? Дали между науката и религията цари
непримирима вражда? Или всяка истинска религия
предполага и вяра? На практика: може или не може ученият
да бъде и вярващ, а вярващият – учен? Възможно ли е да се
възприемат едновременно както научни знания, така и
църковни догми? Влияят или не религиозните убеждения
върху научните позиции? И обратното: могат ли научните
познания да променят начина, по който приемаме правдата
на вярата? Дали историческите спорове между науката и
религията не са обикновена грешка? По тези върпоси са се
водили яростни спорове; проляло се е много мастило, и още
повече кръв – докато все още са имали някакво значение.
По-рано е преобладавал акцентът върху
противоположността и непримиримостта между науката
и религията. Говорело се е за борба между два мирогледа – и
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то далеч не само по време на тоталитаризма, който само
използваше изтърканото повторение на споровете от минали
времена като предлог за упражняване на собствените си
претенции за авторитетност на научния му мироглед. По-късно,
когато се оказа, че вярата няма да бъде изкоренена чрез научното
познание и че религията няма да отмре закономерно, каквото
беше всеобщото очакване, започнаха да се търсят пътища към
помирение или поне начини на мирно съвместно съществуване.
Така се стигна до другата крайност: в науката и в религията
става дума за съвършено различни неща, разликите помежду им
свидетелстват за пълно разминаване и взаимно безразличие; в найдобрия случай двете становища се допълват. На техните
сблъсъци в миналото се гледа като на достойни за съжаление
недоразумения, които трябва за в бъдеще да се избягват.
Бяха направени дори опити и от религията да се направи нещо
като своеобразна наука: наука за Бога, за Откровението, за
Писанието, вероучението и т.н. Постулатите на вярата
започнаха да се разглеждат като истинни твърдения.
Съревнованието между науката и религията трябваше да бъде
решено чрез разделение на компетенциите: докато науката
изследва природата и света, религията се отнася към
свръхестественото и отвъдното, от което единствено може
да черпи смисъл човешкото съществуване, за което науката не
знае, но от което човек се нуждае. Ако изглежда, че
религиозните истини казват нещо за природата и света, то
това трябвало да се разбира само образно или да се извини като
исторически обусловено – накратко: да се ориентираме към
т.нар. „теологически смисъл” на този вид религиозни
твърдения.
———Нека де подходим другояче: да проблематизираме – в смисъла на
мотото от Хайдегер – самата предпоставка, че между науката
и религията изобщо има някаква разлика. Да изкажем тезата, че
науката е също религия, религия от особен вид – религия на
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Новото време. Ще видим какво ще ни покаже този
необикновен поглед.
Нека да заемем позицията на „извънземен” религионист, който
проследява развитието на европейското общество от
древността до днес. Позволяваме си да твърдим, че ако нашият
ИТ-религионист приеме за религия на древността това, което
наричаме антично езичество, а християнството – за религия
на Средновековието, по същите причини ще го заинтересува
следренесансовото природознание, което е съвсем естествено да
приеме за религия на Новото време. На неговата познавателна и
възпитателна дейност в институтите, лабораториите,
изследователските станции, библиотеките, университетите,
училищата и пр. той ще припише същата функция, каквато са
имали религиите в другите епохи, народи и цивилизации.
Подобно на всяка религия, и науката определя цялостния
културен характер на своята епоха и упражнява цивилизационно,
икономическо и политическо влияние. И за трите изброени
явления – езичеството, християнството и науката – важи в
еднаква степен, че в периоди на преход – елинизма, Ренесанса и
постмодерното време – влиянието им отслабва, формата им се
разхлабва, социалната им роля отстъпва пред частната и като
цяло смисълът им се проблематизира. Във въпросните епохи се
наблюдава конфликт между отстъпващата и настъпващата
религия: новата религия се бори за своето място под слънцето за
сметка на старата. Така погледнато, можем да открием видима
прилика между спора на християнството и езичеството в края
на античността и на науката с християнството в края на
Средновековието; в тази светлина изненадващи аналогии се
наблюдават също така при последвалото им съжителство.
„Смяната на караула” винаги е била свързана с промяна в
схващанията за света: налагането на нова религия означава
промяна на епохата, настъпване на нова епоха, когато човек се
оказва в съвършено нов свят. И това е съвсем буквално: на всеки
свят – античността, Средновековието, Новото време –
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съответства различна космология („светословие”), т.е. различно
естество на съществуващото, заложено на различната връзка
между Небето и Земята. Всеки свят използва различни символи и
различни ценностни системи – различни схващания за
действителността и истината. При прехода между две епохи
точно тези две категории - действителността и истината –
се оказват най-проблематични: и тук нашето съвремие очевидно
прилича на миналите преходи.
Цялостното впечатление от „извънземната” перспектива
изисква преосмисляне на понятията, и преди всичко – на
понятието за религия. Тази перспектива изисква от нас за
момент да изоставим не само своите възгледи и вкоренени
предразсъдъци, но и „да изнесем пред скоби” своята вяра и
религиозни убеждения – били те християнски, научни или други.
Нека да се вживеем в позицията на „извънземния” наблюдател!
Трябва да разберем, че на нашия извънвременен „извънземен”,
който следи от летяща чиния развитието на европейската
цивилизация, му липсва перспективата на нашето съвремие.
Затова му убягва принципната разлика, която правим между
познанието и вярата, факта и свидетелството, математическия
и иконографския символ, аксиомата и догмата, измеримите и
нравствените стойности, обективното доказателство и
догадката на епохата, трезвата констатация за състоянието на
нещата и чисто спекулативната конструкция, която не
съответства на нищо. (За него е особено трудно, още повече, че
нещата, които „стоят по един или друг начин”, или онова, на
което отговарят човешките конструкции и спекулации, не
могат да му бъдат пряко показани.) От друга страна, на
извънземния наблюдател трябва да му признаем дългосрочната
историческа памет, търпеливост и историческа справедливост,
която не е пристрастна в полза на никакви „сега”, съвременници и
техните хоризонти. Неговата насоченост е по-скоро
социологическа, а подходът му е социокултурен: от своята
интегрираща перспектива той следи какво става на земята и
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сравнява поведението на хората. Интересуват го симетриите на
аналогията; като религионист, верен на своето призвание, той е
склонен да вижда в религията своеобразна база, спрямо която
останалите обществени явления – включително културата и
икономиката – са „надстройка”, отразяваща религиозната нагласа
на дадена епоха: за него това е общият знаменател на
многообразните прояви на една епоха.
———Да се върнем обаче към нашата тема. В какъв смисъл може на
науката да се гледа като на религия? Чешката дума за религия е
донякъде подвеждаща, тъй като в корена си съдържа „бог”. Поподходящ ни се струва латинският термин religio, който се
използва в останалите езици. Понятието religio включва и
нетеистичните религии, като будизма, таоизма и др., - затова
според нашата теза може да бъде приложено и спрямо науката на
Новото време, макар тя да е „нерелигиозна” (в тесния смисъл):
независимо дали деистична или атеистична.
Думата традиционно се извежда от глагола ligarе, който
означава „свързвам” (ср. „лига”, съюз, сдружение). Re-ligare пък
означава свързвам отново, повторно или взаимно. Затова нищо
не пречи да превеждаме religio с модния израз „обратна връзка”, ако
го освободим от техническото му значение и имаме предвид
взаимната обвързаност.
Връзка, обвързаност, взаимност – добре. Но между какво и какво,
или: в какво? Предлага се отговорът: между човека и Бога. Но нека
да бъдем по-общи и да приемем religio като взаимна връзка между
хората и действителността. Това споделено отношение,
развито от традицията, основава и удържа света – общия
свят на хората. На въпроса „в какво?” отговаряме в духа на
нашия подход: religio е „обратната връзка” на света – служи за
регулирането му, изразява неговата „самоотнесеност” (self-reference), носи неговата субективност.
В религиозните прояви – празниците и свещенодействията,
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обредите и жертвоприношенията, науката и вероучението,
учението и упражнението, забраните и заповедите, навиците и
обичаите, – във всичко това можем да видим една обща,
съзнателна и отговорна грижа за света. За света в първичното
значение на тази дума, като място между небето и земята,
пространство на човешкото съществуване и междучовешката
съпринадлежност, всеобщността и целостността на
космическия опит. За това място, за това пространство, за
това единство трябва да се грижим, да го поддържаме и
съхраняваме като нещо, което е достойно за уважение, като
нещо, което е повод за благодарност.
В латинския за „уважавам”, „грижа се”, „отглеждам” има един общ
глагол: collere с причастие cultum. Ние до днес използваме и думите
„култ”, „култивация”, „култура” както в смисъл на преклонение,
така и като отглеждане на растения, грижа за тялото, душата,
паметта, средата, духовните достижения – да сравним
земеделски култури, култура на бита или храненето, културни
паметници, култура като образование и т.н.
Сultura е противоположното на natura – природа, естество.
Докато natura обозначава онова, което се ражда, възниква или
протича произволно, латинската дума сultura означава това,
което не е дадено естествено и очевидно, а изисква човешка
грижа и трябва да се цени като нещо, което не е самоочевидно, за
което трябва да се проявява благодарност като за
благосклонност или дар. За религиозното отношение към
действителността този неочевиден дар, причината за
преклонение и благодарност е самият свят.
Religio – религията следователно е преди всичко култура на света
като пространство на партньорска, обвързваща и задължаваща
взаимност. Характерът на света, заключаващ се в такова
взаимоотношение, се отразява в цялата област на културата на
човешките общества – племената, народите, общините,
империите На всяка култура е присъща определена форма на грижа
за света, която се основава на схващането за света и на
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схващането на обществото за самото себе си чрез света. Поради
това с думата „култура” обозначаваме едно определено
цивилизационно формирование; говорим например за микенска
култура, култура на Средновековието и т.н. Интересно е, че в
подобен смисъл използваме изрази като „свят” или „век”,
например „Златният век на земята на Боите” или „Светът на
някогашните славяни” (което са реални заглавия на книги).
Въпросът дали религията е частен, личен, или всеобщ, публичен
проблем, е поставен неправилно. Religio е преди висчко космическо
отношение. При него на първо място става дума за взаимността
между Небето и Земята и едва след това – за отговорното
отношение на човека към тази взаимност, за израза на човешката
космичност.
Ако в определен етап на общественото развитие се подчертава
частният характер на религиозните възгледи или убеждения, ако
на религията се гледа като на проявление на личното съзнание, или
пък се приема като становище, мнение или програма на дадена
група хора, то това е или признак на упадъка на света на дадената
епоха, разпадането на нейната цялостност, или е доказателство,
че нейният свят се състои в друга religio, зависи от друга форма на
истината, крепи се на друго схващане за действителността.

Преводът е направен по: Zdeněk Neubauer. Scentia dua religio, in: Zdeněk
Neubauer. O počátku, cestě, a znamení časů. Úvahy o vědě a vědění,
Malvern, Praha, 2007
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Техническият свят
и неговите измерения
Ладислав Тондъл
От люлката до гроба, от рождението до края на живота
ни заобикаля не само светът на човешките същества, т.е.
общественият свят, светът на природата, т.е.
геосферата и биосферата, но и светът на изкуствените
човешки произведения, т.е. светът на артефактите. В
този свят, който понякога образно наричаме „втора
природа”, ключово място заемат онези артефакти, които
са проява на нашите познания и ценности и които
понякога събирателно наричаме „техника” или „технически
свят”. Ако подчертваме обусловеността на техническите
произведения от нашите знания и ценности, то това
всъщност отговаря на първоначалното значение на
гръцката дума „techné“, т.е. способностите, уменията или
познанията за решаване на дадена проблемна ситуация чрез
търсене и най-вече чрез създаване на адекватни средства за
това. В този смисъл всеки технически обект или
техническо решение има своите инфомационни измерения.
Техническият свят обхваща не само предмети, т.е.
различни изкуствено създадени приспособления,
инструменти, машини, а и – за да вземем предвид
съвременното ниво на този свят – също така автомати,
средства на изкуствения интелект, както и действия и
процеси, трансформиращи материалната, енергийната и
информационната страна на нашата ситуация,
разпространявана и инициализирана от човека,
включително и процесите на автоматична регулация.
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Същевременно трябва да осъзнаем, че този технически свят има
свой специфичен „живот”, който бива „оживяван” от човешките
познания, възприетите ценностни структури, както и от
промените на тези структури. Разбира се, по никой начин не
искаме да надценяваме посочените по-скоро метафорични изрази,
върху които – както и върху други метафорични образи – се
основават много философски концепции за съвременния
технически свят. Нашата цел е преди всичко да подчертаем
ползата от глобален подход към отделните сегменти и
компоненти на техническия свят, необходимостта от системен
подход, който взима под внимание интелектуалните и
ценностните му измерения, взаимодействието между
интелектуалните, материалните, познавателните и
хуманитарните аспекти на тези компоненти.
В този контекст системните измерения означават, че
отделните съставки на техническия свят си влияят и взаимно се
обуславят. Тези съставки също имат своя „живот”, „развой”,
„възникване” и „заник”, протичащи в определен времеви ритъм
или посока. Уместно е да се замислим върху „биологическите
метафори” в описанията, характеристиките и тълкуванията на
техниката. В различните етапи или фази на този „живот”,
които имат аналогии също и в това, което характеризираме
като онтогенеза и филогенеза, т.е. в процесите на възникване на
индивида и възникване на типа, вида или класђ с различна
интензивност се проектират акцентите върху
интелектуалните, материалните, енергийните и
информационните измерения, спецификациите на възможните
полезни приложения и граници на тези измерения, проблемите на
краткотрайните и дълготрайните ефекти и всички възможни
обстоятелства и рискове, свързани с тези ефекти. Светът на
техниката има свой „собствен живот”, т.е възможности за
относително автономно развитие и свое независимо
времетраене, което невинаги отговаря на природните представи
за неговите цели и очакваните му функции. При това не е
изключено някои компоненти на този свят да се изплъзнат от
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контрола на човека и обществото, както това бе изразено
преди няколко десетилетия във визията на чешкия писател Карел
Чапек. (Тази визия въведе понятието „робот” като изкуствено
техническо същество.) В това, че тя не е далеч от реалните
възможности, ни убедиха трагедията в Чернобил и цяла серия от
аварии, както и редица необратими промени в околната среда.
Човекът създава техническия свят, за да може по-добре и поефективно да постига своите цели, да създава системи от
средства, чрез които да може да владее природните източници и
чрез които може по-добре да използва тези източници, като
същевременно той самият е част от природата и се стреми към
по-съвършено използване на своите собствени ресурси. Не можем
обаче да отминем факта, че средствата на този свят до
определена степен владеят човека, влияят върху структурата на
ценностите му, върху целите, амбициите и насоките му.
Човекът бива овладян от много технически средства и поради
това, че без тях не може да си представи собствената си
самореализация, постигането на амбициите, целите и
ценностите си. Човекът владее много компоненти на
техническия свят, но същевременно и той самият се подчинява
на някои ритми и измерения, диктувани от техническите
артефакти, и то изцяло доброволно и по свое решение. Човекът
се подчинява на някои компоненти на техническия свят, без
понякога дори да осъзнава това, без да го смята за някакво
ограничение. Напротив, неговите взаимовръзки със света на
техниката укрепват усещането му за власт и самочувствието
му. Невинаги става дума за „бунт”, т.е. за това, че някои
технически средства се изплъзват от човешки контрол, че
престават да изпълняват изискваните и очакваните от тях
функции, но и за това, че превръщаме тези средства в цели на
своите стремежи, че се приспособяваме към тях и им
подчиняваме поведението си. Ако е безспорно, че техническият
свят и повечето му компоненти дават възможност човек да
придобие много, да разшири достижимите хоризонти,
включително и хоризонтите на познанието, и в тези хоризонти
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да се движи според пределните човешки и технически
възможности, то не можем да избегнем въпроса за това, какво
губи човекът и с какво се налага да заплаща безспорните огромни
успехи и придобивки.
Техническият свят, неговото създаване, използване, развитие и
овладяване, неговите следствия в най-широк смисъл изискват, и
то несъмнено на съвременното ниво на този свят, ангажирането
на достатъчно арсенал от познания и от елементи на
възприетата или признатата ценностна структура. Става дума
за взаимовръзките между познанията, човешкото и
общественото поведение и изкуствено създадените произведения,
т.е. артефактите, които характеризираме с атрибута, възникнал
при сливането на две гръцки думи, т.е. термините „techné“ и
„logos“. Ако разглеждаме техническия свят като система, то тази
система се гради от взаимодействието на три основни
подсистеми:
подсистемата на технологическите знания;
техническото действие;
технологичните артефакти.
Развитието на тази система и на нейните подсистеми не е нито
просто, нито линеарно, въпреки че често свързваме термина
„технически прогрес” с едностранчиво възхищение и дори
еуфория. На това развитие, и то особено в нашия век, не са
чужди трудности, препятствия и опасности, но то
същевремнно стимулира редица въпроси, отговорите на които не
могат да се подвеадт под една универсална схема.
Преводът е направен по: Ladislav Tondl. Technický svět a jeho dimenze, in:
Ladislav Tondl. Technologické myšlení a usuzování, Filosofia, Nakladatelství
filosofického ústavu AV ČR, Praha, 1998, s.15-17.
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Навлизането
на човека във вселената
Милан Маховец
Ако избираме тази тема, то не е, защото искаме да
навлезем в областта на астрономията, астрофизиката или
астронавтиката. Нас ни интересува какво означава
излизането в космоса за смисъла на човешкия живот. Тъй
като от чисто природна (биологична) гледна точка
фактът, че в ХХ век човек успя да напусне средата на
своята родна планета, е едно от най-големите събития в
цялата природна еволюция на човешките същества; той
бележи поврат както от гледна точка на средата, с която
човек се е съотнасял, но никога не е прекрачвал, така и от
гледна точка на генетичната база и етологичното
поведение на човешкия вид. Горепосочените неосъзнати
сили, които до момента са определяли еволюцията на
видовете на нашата планета – тоест генетичната
мутация и предизвиканата от нея селекция, която е
причинила изчезването на много повече видове, отколкото
са оцелели, - ще бъдат изправени пред съвършено различна
ситуация и задачи. Макар че това, което се случи през ХХ век,
са по-скоро първи излети в близката околност, т.е.
приблизително до границите на нашата Слънчева система,
все пак прагът вече е прекрачен. Вероятно през ХХI-ви век
ще бъдат проучени спътниците на Юпитер и на
останалите планети, при което не е изключено на някой
от тези спътници да има среда, подобна на земната или пък
податлива на обработка чрез нашите научно-технически
умения (...)
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Какво означава това за нас?
Почти всеки съвременник пази дълбоко в паметта си образа на
американците на Луната – и това е всичко. Последствията са ни
също толкова непознати, колкото са били непредвидими за
Вилхелм Завоевателя, когато преди едно хилядолетие е преплувал
Ламанша и е стъпил на територията на Британия, или както
когато Кортес е стъпил на мексиканския бряг. Тогава едва ли
някой си е давал сметка какво ще означава това както за хората в
завладените земи, така и за покорителите. Може би чак сега
осъзнаваме, че например ние сме пренесли в Америка конете,
алкохола, венерическите болести (в резултат на което от тях са
измрели цели индиански племена, непривикнали на такива
заболявания), а в Европа сме докарали картофите, тютюна и
някои дроги. Но далеч по-важно е, че и в едната, и в другата
посока нещата са пренесени, без да се осъзнават дългосрочните им
последствия. И днес човечеството се отправя към космоса тъй,
сякаш отива на бал. Участта на хуроните, мохиканите или
например тасманийците ни е напълно безразлична; за тях
напомнят само няколко сантиментални романа. Никой не допуска
мисълта, че нещо подобно може да ни сполети и нас. Не е нужна
кой знае каква проницателност, за да стигнем до идеята, че връху
останалите космически тела могат да дебнат всевъзможни
опасности – може би не някакви „пришълци”, а по-скоро вируси
или нещо подобно – които, ако бъдат пренесени на нашата
планета – могат да се окажат смъртоносна заплаха за
човечеството (...)
Оптимистичната перспектива
Ако към трите гореспоменати смъртоносни опасности –
екологичната, пандемичната и наркотичната – добавим и
четвъртата („космическата”), това не означава, че трябва
неизбежно да ни връхлетят. Разбира се, не може научно да се
докаже някаква пряка зависмост между една или друга космическа
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експедиция и избухването на една или друга болест. Но всички
тези неща, взети заедно, са непряко свързани чрез човешките
технически умения, боравещи с всевъзможни химикали и физически
обекти, включително атомното ядро, и то без каквито и да
било морални скрупули. Натрупването на най-различни
опасности, на които сме свидетели в края на ХХ и началото на
ХХI век, би трябвало да се приеме като предупреждение, като
препоръка движението напред да бъде по-бавно и много попредпазливо. Ако човечеството успее да се справи с тези
опасности, тогава пред него с навлизането в космоса ще се
открие една фантастично оптимистична перспектива, а именно –
възможността човек чрез своите умения да започне целенасочено
и биофилно да управлява близката част на вселената (с
безкрайните перспективи на бъдещето). От гледна точка на
английските и американските астрофизици, в привидно
„безсмислената вселена” би встъпило нещо, което наподобява
„божествения” принцип; тъй като самият човек е част от
вселената, то това не променя основния принцип, ще имаме налице
просто друг вариант на това, че вселената се самоуправлява.
„Божественият принцип” не е извън нас, а в самите нас.
Дали и някой друг търси смисъл във вселената?
Сами ли сме? С оглед на огромните размери на вселената, на
трилионите звезди и т.н. не ни подобава да предполагаме, че сме
единственият случай, в който е възникнало биологичното, а от
него – и същества, които приличат на нас по разум (макар че на
външен вид, форма и размери могат да бъдат съвършено
различни). Същевременно – и отново поради колосалните мащаби
на вселената – ни се струва вероятно космическите цивилизации
да са толкова отдалечени една от друга (на практика
недостижими), че едва ли бихме могли да предполагаме „близки
срещи от третия вид”. „Уфоманията” е свързана с началото на
космонавтиката, но нейният разамах е ориентиран към чисто
комерсиални цели и няма нищо общо с науката (...) През последния
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половин век все пак нещо в това отношение се промени. След
1945 година бяхме свидетели на атомни взривове с такава
драстична сила, че някаква информация за тях със сигурност се
носи във всички посоки със скоростта на светлината. Ако на
някоя от планетите, отстоящи на около 20 светлинни години
(а такива има предостатъчно) живеят разумни същества, по-рано
погледът към нас би бил за тях абсолютно безинтересен,
неотличаващ се с нищо от останалите посоки на вселената. Но
сега с атомните взривове „обърнахме внимание” върху себе си –
ако, разбира се, такъв наблюдател изобщо съществува. Ако в
нашето кътче на галактиката има някаква друга цивилизация, на
границата на ХХ и ХХI век тя е могла не само да ни забележи, но
буквално да се почувства принудена да установи със свои
средства що за лудост се случва на Земята, що за същества са
тези, които демонстрират такава серия от умения. Трябва само
да се надяваме, че толкова относително близко не съществува
никаква разумна цивилизация, защото в противен случай би ни
сметнала за опасни безумци. Но нека не си правим илюзии! Дори да
преодолеем заплашващата ни екологична, пандемична и
наркотична катастрофа, дори в далечното бъдеще да се стигне
до срещи с извънземни, това по никакъв начин няма да улесни
търсенето на смисъла на собственото ни съществуване.
Преводът е направен по: Milan Machovec. Vstup člověk do vesmíru, in: Milan
Machovec. Smysl lidské existence, Akropolis, Praha, 2002, s.58-63.
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Победата на метода
над архитектониката
Карел Косик
В модерните времена градът преживява дълбока промяна.
Статистическите данни посочват, че в страните с найвисоко развита промишленост в света преобладаващата
част от населението живее в градовете, но тези изводи са
неточни. Мнозинството хора живеят не в градовете, а в
жилищните комплекси или в агломерациите. Какво означава
превръщането на града в жилищен комплекс и каква е
връзката между същината на модерното време и тази
трансформация?
Върпосът, който стои пред нас, е дали същината на
модерното време се проявява в архитектурата и дали
архитектурата е феномен, чрез който можем да разгадаем
какво представлява нашата епоха.
Този въпрос предизвиква съмнения и възражения. Ще се спра
на три от тях. Първото може да се формулира така: Ако
философията се занимава с теми, които традиционно и
легитимно принадлежат към областта на архитектурата
и урбанистиката, не прекрачва ли тя своите граници и не
се ли впуска лекомислено в чужда територия, където
нейните опити са обречени на провал? Изобщо има ли
философията право да взема за свой предмет на изследване
града, дома, доминантата, жилищния комплекс, като по
този начин дублира работата на вече утвърдени
дисциплини? Когато философията пита що е град и що е
дом, какво означава трансфомирането на града в жилищни
комплекси и агломерация, тя не повтаря постиженията на
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други отрасли, а се осмелява да надникне там, където другите
специалности не могат да достигнат чрез своите средства и не
са в състояние да предложат отговори и решения. Всяка
специалност разбира предмета и дейността си, но не може да
изследва техните предпоставки; в този смисъл не може да бъде
критична. За разлика от това, призванието на философията е
критиката на предпоставките. Тя се занимава с изследването на
онова, което пред-хожда всяка специализация и което всяка
специалност в своята дейност неволно ре-продуцира.
Архитектурата, която формира пространството за живеене,
създава къщи, многоетажни сгради, мостове, магистрали, но
същевременно ре-продуцира предпоставките на своята собствена
дейност, за чието съществуване в повечето случаи дори не
подозира и не разбира. Затова Платон е написал, че философията
се съотнася към всички специализирани дисциплини така, както
бдящият човек към спящия: всички специализирани дисциплини
действат сякаш в полусън, защото им убягват предпоставките,
които пораждат техните действия.
Всяко време има архитектурата, която заслужава, или – казано
по-задълбочено и по-точно: всяка епоха има такава архитектура,
каквато е тя самата. „Да имаш” на определена епоха е проява или
разкриване на нейното „да бъдеш”. Оттук произтича, че в
архитектурата на всяка епоха се съдържа нещо повече, отколкото
нейните творци могат да предположат: сградите разказват за
себе си и за своето време неща, за чието съществуване и смисъл
строителите и жителите невинаги имат ясна представа.
Архитектите знаят, че създават модерна архитектура,
обитателите на жилищните комплекси знаят, че живеят в
модерна среда, но кой от тях може да каже какво всъщност
представлява модерната епоха?
Второто възражение е следното: ако допуснем, че философията
не дублира специалните дисциплини, каква фактическа полза може
да извлече архитектурата от това, че философията би открила
и описала нейните предпоставки? Може ли една такава
констатация да послужи като източник на вдъхновение за
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съответната специалност? Дали след това ще се строи другояче,
по-евтино, по-съвършено, по-добре, по-продуктивно? Дали
разкриването на тези предпоставки не е чисто теоретизиране,
при което философията доказва своето надмощие в познанието,
но нейните изводи нямат никакъв принос за архитектите,
урбанистите и гражданите? По-съществена и по-значима от
архитектурата като специализирана дейност е
архитектониката като историческо предначертаване на
действителността. Античността е създавала градове и е имала
архитектура, защото самото разпределение на
действителността е било архитектонично. В модерното време
архитектурата се превръща в инженерно-техническо
строителство, защото основното разпределение на епохата е
антиархитектонично. Античността е осъзнавала
архитектониката на действителността и я е изразявала в думи
като логос, полемос, полис. В тези основни и основополагащи
термини звучи архитектоничното предначертаване на
действителността. Историческите епохи или имат
архитектура, защото те самите са архитектонични, или нямат
архитектура, защото са подменили архитектониката с нещо
друго, което външно прилича на архитектоника или дори носи
такова название, но по своята същност е само заместител. Да
наподобяваш истината и да не бъдеш истина означава да
пребиваваш в не-истина: епохите, които са заменили
архитектониката със заместител, издигат не-истината в
основен елемент на своето съществуване. Модерната архитектура
е продукция и ре-продукция на антиархитектоничните основи на
модерното време. Тъй като модерното време е изгубило
архитектониката, то е лишено и от истинска архитектура.
Поради това състоянието на модерната архитектура е проблем
не само на архитектите и урбанистите, то засяга всички и всеки:
ако модерното време продължава да отрича архитектониката,
то ще продължава да произвежда антиградове, т.е. модерно
оборудвани агломерации като заместители на човешкото
съсъществуване и достойните условия на живот.
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И накрая – третото възражение, което се усъмнява дали е нужна
заобикалката през архитектурата, за да се достигне до същината
на модерното време. Като аргумент срещу това възражение може
да се приведе творчеството на един човек, който стои при
изворите на модерността във философията и в света – Декарт.
Декарт обосновава своя метод, който би трябвало да служи като
отправна точка на целокупното правдиво познание, чрез термини
и образи, заимствани от строителството: в определен смисъл
архитектурата и модерната философия, т.е. философията на
Декарт, дори се отъждествяват. Декарт описва съществуващото
традиционно познание като строеж върху вехти, паянтови
основи, където истинските знания са примесени с неправилни: да
се отделят едните от другите изисква безкрайно усилие. Ако
обаче подкопаем самите основи, ще рухне целият строеж, което
ще даде възможност да се положат нови, здрави, непоколебими
основи, върху които да се издигне сградата на модерното
познание и света. Традиционното знание прилича на пищен палат,
който е построен върху пясък и се държи на неустойчиви основи.
В първата част на „Размишленията” пише колко съмнителна е
цената на всичко, което не стои на солидни основи: „Дадох си
сметка, че трябва веднъж в живота напълно да отхвърля
възгледите си и да започна от основите, ако искам да постигна
нещо солидно и трайно в науката”. Философът, който поставя
нови, твърди основи на определено познание, прилича на
строител, и то на модерен строител, който като инженер
чертае контурите на бъдещия град според собствените си
схващания. „Разсъждение за метода” съдържа във втората си част,
озаглавена „Основните правила на метода”, един важен пасаж,
където се описва разликата между старите и новите градове,
които са планомерно оразмерени от един инженер. Този пасаж е
от ключово значение. Декарт участва като офицер във военната
операция на армиите, които през 1620 година потушават
чешкото въстание. Настъпващата зима го принуждава да
прекарва времето си в лагера, на латински campus, и в тази
временна военна квартира се посвещава, както казва, на своите
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мисли и най-важната от тях – откриването на метода –
обяснява чрез разликата между старите и новите градове.
Докато старите, т.е. средновековните градове, са дело на
множество майстори и са възникнали чрез слепването на найразнообразни постройки, новите градове се разчертават, т.е.
планират и изграждат от един-единствен строителен инженер.
Старите градове са скупчване на малки и големи сгради, криви,
неравни улици, така че изглеждат по-скоро продукт на
случайността, отколкото на разума. Съвършенството е дело на
един човек, на един майстор, на един строителен инженер, на
един законодател, докато нещата, върху които работят много
хора, обикновено са несъвършени.
Методът е начин за преодоляване на разпокъсаността,
случайността, неравномерността, хаотичността,
неуравновесеността, за постигане на закономерност и ред.
Методът превъзмогва различията и неравенството между
хората, в метода и чрез метода множеството различни хора
сякаш става един човек: той обединява хората, като отстранява
особеностите, случайността, неравенството и различията
помежду им и им позволява да се съотнасят към съществуващото
като един човек. Методът е онзи единствен строителен инженер,
единствен законодател, който е способен да разчертава добре не
само градовете, но и самата действителност. Методът е
единственият строител, чиито постройки са красиви и добре
организирани. Единственият строител и единственият
законодател на Декарт като предпоставка на подреденото и
подреждащото разчертаване на действителостта следователно
не е един-единствен човек, един-единствен индивид, който стои
над всички останали. Този един-единствен се равнява на метода,
който е върховен строител и върховен законодател, който
сплотява разума, използвайки индивидите като свои експоненти
и реализатори. Хората са негови изпълнители. Методът
превъзмогва разликите между расите, народите, религиите,
моралните възгледи и е общ за всички без изключение.
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Във френския глагол „com-passer”, „разчертавам”, са включени
както компасът, така и пергелът, а методът, който разчертава
действителността, е едновременно компас и пергел. Думата
съдържа също и движение, passer: методът е дълготраен и
непрестанен процес, в който случайното и неподреденото
се трансформират в прегледна, гарантирана и манипулируема
действителност. Коренът на глагола passer е „le pas”, крачка:
методът напредва крачка след крачка, предпазливо осигурява
цялостното движение напред, превръщайки се в инструмент на
осигуряващия, уверения и само-уверения процес на овладяване не
само на природата, но и на всичко съществуващо. Методът е
сигурността на постъпателното и само-увереното господство
над действителността.
След като веднъж методът е открит, настава епохата на
триумфалното му шествие по света: историята се превръща в
история на всестранното приложение и универсалната
реализация на метода. Именно затова Декарт дефинира науката,
основана на метода, като сграда, чиито основи са не само здрави
и крепки, но са също така валидни веднъж завинаги, дадени веднъж
завинаги, непоколебими от промените на времето. Сградата може
да се разраства, да се обогатява, да се усъвършенства. След като
веднъж са положени солидни основи, остава върху тях да се гради,
т.е. да се реализира и уточнява това, което е предначертано.
Същината на модерното време е победата на метода над
архитектониката. Оттук произтича, че архитектурата на
модерното време (и всичко, което я характеризира,
трансфомирането на градовете в жилищни комплекси,
възникването на агломерации и антиградове, появата на нови
доминанти, които потискат и засенчват традиционните
доминанти, каквито са били храмът, катедралата, кметството,
крепостта, замъкът, театърът, параламентът и т.н.) е
реализация на тържествуващия метод.
Методът, чиито принципи са формулирани от Декарт, се
отличава от античното схващане. Модерният метод е начинът,
по който човек си осигурява властта над вичко, което
56

   !

съществува – не само над природата, но и над времето, над
миналото и бъдещето, над историята и идеите и т.н. Един
философ, Декарт, открива метода не само за всички хора, но и за
всички бъдещи времена. Методът владее, и да бъдеш на висотата на
времето означава да станеш негов реализатор, да се поставиш в
пълна зависимост от него: този, който иска да бъде самоуверен
властелин на природата и действителността, трябва да се
превърне в покорен слуга на метода.
Човекът на модерното време поставя между себе си и
действителността не само инструменти и машини, както е
смятал Хегел, но и функционираща система, с чиято помощ владее
действителността. Изобретателността се насочва към това,
системата да работи без повреди и автоматично и неспирно да
се усъвършенства. Модерният човек е конструктор на
усъвършенстващата се, автоматично функционираша система,
чрез която се гарантира господството над действителността. Във
фрагментите от осемдесетте години на XIX век, които
издателите публикуват под названието „Der Wille zur Macht”
(„Волята за власт”), Ницше изказва две важни идеи:
науката се е превърнала в производство и вече не е онази мъдрост,
както са я разбирали ренесансовите мислители;
модерното време се характеризира не с триумф на науката, а с
победа на метода над науката.
Но през изминалите сто години трансформацията на
действителността се радикализира до такава степен, че
производство е вече не само науката, но като производство
функционира самата действотелност. Тъй като всичко е
превърнато в производство и самата действителност се
включва в неговите процеси, в ежедневността, делничността,
забързаността, то и архитектурата на нашето време е една от
формите на производство. Архитектурата е свела самата себе си
до изграждане на условията за производството, в чиито услуги се
е поставила. Да участваш в процеса означава да функционираш, да
изпълняваш функция или съвкупност от функции.
Архитектурата като един от начините на производство
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изпълнява определена функция или по-точно: редуцира се до
систематика и гарантиране на съвкупност от функции. За
да може модерната действителност да функционира
надеждно и контролируемо, архитектурата също трябва
да се трансформира, ако иска да отговаря на изискванията на
времето.
Какъвто господар владее епохата, такава е и нейната
доминанта. Доминантите отличават отделните епохи и
свиделстват за тяхната същност. Какъвто господарят,
такава доминантата, каквато доминантата, такъв и
господарят1. Един доминус, господар, владее там, където
общността строи Акропол, друг – там, където над града се
издига катедрала, дворец,
1 „...Осъзнах, че всики тези градове
кметство, театър. Каква
(Ню Йорк, Чикаго, Сидни, Мелбърн)
доминанта владее модерното
имат нещо, което се нарича Сити,
банково-търговска част, където има време? Дали това се
небостъргачите, многоетажните
небостъргачи, представляващи
огромни скулптурни групи. Мисля, че банки и търговски домове,
рано или късно и в Прага ще се появи дворците на културата или
нещо подобно. Мога да си представя
спортните стадиони, служещи
такава огромна скулптурна група от
небостъргачи някъде на Панкрац или изключително и само на светски
цели и като целесъобразни
Споржилов, която да е своеобразна
модерна противотежест на
постройки – отговарящи на
Храдчани. Мога да си го представя.” потребностите на хората,
„Разговори от Лани” Hovory z Lan,
сведени до производители и
„Lidové noviny“, 18.04.1995. Taзи
консуматори? Властелинът на
урбанистична визия предплага и
нашата епоха е скрит, всемогъщ,
живее с надеждата, че не след дълго
Прага ще се превърне в поредния
вездесъщ, биещ на очи – и точно
филиал на анонимния планетарен
поради това незабележим и
властелин и катедралата и
храдчанският дворец, символите на пренебрегван, чезнещ в найбаналната очевидност, каквато
принадлежността към
христянството и на чешката
всъщност е. Скритият
държава, ще се взират през реката в властелин на модерното време е
железобетонното чудовище,
непрекъснатостта и вечното
олицетворяващо реалната власт в
присъствие на производството,
града и страната.
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петрификацията и обожествяването на един негов момент –
транспорта. Всичко се подчинява и служи на транспорта, той е
маршируващият владетел, пред когото отстъпват природата,
историята, паметниците и моралът, правейки път на неговата
експанзия. Този вездесъщ диктатор има неограничена власт,
подчинява всичко на своите потребности и ангажира
действителността за своите нужди. Той е господар и майстор
на всеобщата трансформация и на универсалните преобръщания
(...) Всичко онова, което по своята същина е предназначно за
човешките контакти, всичко онова, което традицията е
изградила като място за пребиваване и срещи между хората –
улиците и площадите – всичко това днес се превръща в
пространство, откъдето човешкото, гражданското,
общественото, политическото биват пропъдени. Тези места са
завладени от транспорта, който деградира, снижава и понижава
улиците и площадите на транзитни трасета и паркинги за
автомобили.
Показателно е, че транспортът – под земята, на земята, във
въздуха – обозначава съвкупността от своите отношения и
връзки с термина „комуникация”; това издава, че на мястото на
комуната, на човешката общност – комуникацията както между
хората, така и с всико съществуващо, - се настанява
редуцираната и обеднена комуникация, превозът от една точка
до друга.
Господството на транспорта показва как се е променил човекът
на модерното време: той вече не е „зоон политикон” или „зоон
логон ехон”, нито пък същество, устремено към бога, „unterwegs
zu Gott”; той се е превърнал в създание, което е вечно на път –
към крайното и ограниченото, включвайки се в неспирното
движение на целесъобразни устройства. Такова същество е
буквално „l’homme machine”, човек машина, който, разбира се, има
само общо название с произведението на френския материалист.
„L’homme machine” означава: каквото и да изгражда човекът, той
го прави от неизяснената позиция и в интерес на същество,
което не може да живее без машините и техните системи.
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Поради това той разчертава действителността като
пространство за това странно създание, което е симбиоза между
животно и машина и притежава безмерна алчност, на която
служи интелектът му. Доминантното положение на
транспорта в модерното време е една от проявите на победата
на метода нед архитектониката. Господството на метода
означава, че действителността се превръща във функционираща
система, която поглъща разнообразни компоненти и ги деградира
на своите съставни части. Архитектурата също е включена в
този процес. Доколкото архитектите размишляват върху
своята работа и мястото на своята специалност, те дефинират
нейното призвание чрез изброяването на функциите, които
трябва да изпълнява.
В Атинската харта от 1933 година, в чието формулиране
активно участва Льо Корбюзие, на града се приписват четири
елементарни функции: жилище, работно място, място за отдих,
като тези три функции трябва да бъдат отделени в три
различни области. Транспортът като четвърта елементарна
функция свързва трите отделени зони. Тъй като хората живеят
на едно място, работят на друго и търсят развлечения и
забавления на трето, то на транспорта се пада извънредно важна
задача – да бъде нерв, който прави възможно функционирането на
града като съвкупност от три пространствено разграничени
функции. През 1925 година Льо Корбюзие проектира за центъра на
своя Град на съвремието (Ville Contemporaine) седем етажа (нива)
за транспорта: най-дълбоко е гарата за транспорта на дълги
разстояния, после местните междуградски влакове, после
метрото, после пространството за пешеходците, на
предпоследния етаж е околовръстният бърз влак и на
последното, най-високо ниво, е разположено летището. На
транспорта се пада ключова функция: без него градът престава да
функционира.
Преводът е направен по: Karel Kosík. Vítězství metody nad architektonikou, in:
Karel Kosík. Předpotopní úvahy, Torst, Praha, 1997, s. 52-61.
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Даровете на нощта
Еразим Кохак
Нежно се спуска нощта, далеч от електрическите стълбове
и асфалтовите шосета, където забравеният черен път се
губи сред младите дръвчета. Тук нощта бавно измества
съпротивяващия се ден. Време е за смяна. Ясната светлина
на летния ден, хладната зеленина и ярката синева
постепенно отстъпват пред дълбоката девствена нощ.
Мракът тихо прораства в гората, процежда се на
просеката и прониква в душата, усмирява всичко, изцелява
всичко, подготвя света за новия ден. Ако тъмнината я
няма за обнова на душата, запасът от сънища и блянове на
хората бързо ще се изчерпи. Без помирение, без отдих, те
ще вехнат и ще се трошат като дъбови клони, изсъхнали
от кръговрата на сезоните. Безмилостният жар на
електрическото осветление успява да изтласка
всепомиряващия мрак, но часовете, които прибавя към
деня, ми се струват съмнителна печалба. Далеч от
електрическата мрежа, нощта все още идва да обнови
душата, сред въгленчетата на тлеещия огън и звездния
небосклон над главите ни пада дълбока девствена тъмнина.
Нощта се спуска нежно, почти незабележимо. Мракът се
спотаява крадешком в храсталаците, под провисналите
клони на елхите и между камъните на порутената дига;
бавно се процежда и обгръща земята. Над върховете на
дърветата е още светло, но по земята лягат клиновете на
сенките – отчетливи и ясни на дневна светлина, сега те се
сливат с обелените кори около пъновете. Време е да се
остави брадвата, да се изправи тялото, изгърбено от
целодневните усилия, и да се погледне от тъмнеещата земя
към светлото небе. Настава часът на блестящите явори.
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Слънцето още не е залязло. Лъчите му просветляват върховете
на дърветата, но вече не могат да достигнат до земята.
Позволяват на сенките да израснат от дърветата и да изпълнят
долината. Здрачът не пада на земята, макар това да се казва на
всички езици, които знам. Точно обратното: сенките се издигат
от гъсталаците нагоре към слънцето, което все още озарява
короните на дърветата. Само най-високите явори надхвърлят
сенките и не след дълго улавят последните лъчи на деня. Това е
мигът на тяхната слава. По цял ден се сливат с богатата
зеленина на останалите дървета. Сега гребените им греят в
искрящото вечерно слънце над потъмнялата гора. Време е да се
вдигне глава и да се благодари за чудото на блестящите явори.
След миг сенките ще се покачат по-нагоре и ще угасят пламъка на
яворите. Дърветата около сечището постепенно ще потъмнеят
и стволовете им ще се слеят в единната завеса на гората.
Светлината все още плува във въздуха, разпръсната в частици
прах и капчици влага над каменистата рекичка. Все още има
светлина, но човешкото око вече не я долавя. Не успяват да я
уловят нито дънерите на дърветата, нито гладката кора на
яворите, нито грубата кора на дъбовете, нито люспестата кора
на дивите череши, нито прастарите камъни, покрити с лишеи.
Те стоят, отдадени на сгъстяващия се мрак. Само брезите,
бляскавите бели брези, все още привличат светлината. Тяхната
тебеширенобяла кора просветва и изплува от сгъстяващата се
тъмнина – бяла, сияйна, великолепна. И брезите имат своя миг,
който заслужава безмерно възхищение. Напълно разбирам защо
добрите хора от Шелбърн, в северната част на щата, са
посадили тебеширенобели брези в памет на онези, които не са се
завърнали от войната, вместо да им поставят мраморни
паметници. Никой паметник не може да изрази скръбта по тези
момчета така, както брезите, когато заблестят на свечеряване.
После и брезите се сливат с горската завеса. Наоколо цари мрак,
само бледото небе над главите кара да изпъкне черната дантела на
дърветата и приканва очите, по цял ден вперени в земята, да се
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обърнат към небесата. Напразно се опитвах да уловя как изгряват
звездите. Не изгряват никак. Просто ги няма – и после изведнъж
ги има, сякаш някой е пробил с карфица небесния свод. Много пъти
съм наблюдавал небето и знаех точно къде се появява първата
звезда. При все това, така и не успях да зърна точно как. Може би
за миг вниманието ми е отслабнало, или пък клепачите ми са
трепнали. Знам само, че до определен момент над главата ми се
издига тъмнеещото ненарушено небе, а после без преход на него се
явява звезда, внезапна, светла и ясна. След нея друга, и друга,
докато целият чуден небосклон заблести от звезди.
И това е мигът на изумлението, толкова рядко в наше време.
Звездите не настояват. Може да ги подплаши както белият
пламък на спиртната лампа, така и отразената неонова светлина.
Само там, където хората са в състояние да почетат нощта, те
могат да съзрат чудото на звездното небе така, както го е видял
авторът на деветнайсетия псалм „Небесата разказват славата
Божия, и просторът известява делото на ръцете Му”. Нощта
има и други светлини. Светулките в лятна нощ бележат
траекторията на полета си над просеката с хладна зелена
светлина. У дома, през моята младост, светеха непрекъснато. Тук
така проблясват гъбите по разпадащите се пънове. Светлините
на човешкото присъствие са топли – пламъчето на кибритената
клечка между дърветата, тлеещата цигара, блясъкът на фенера. За
разлика от тях, светлините на нощта са хладни, като самата
нощ, на която принадлежат. Светулките, гъбите, сините
светлинки над блатото, а освен тях – сребристобелите
светлини, които се появяват между дърветата.
Една такава светлинка наблюдавах в продължение на цял един
август. Появяваше се всяка вечер, веднага щом изчезнеха
последните следи на яркия ден, винаги на едно и също място, край
дигата – хладен, светещ кръг, голям колкото длан. Дали това бе
отражението на луната върху някой влажен лист? Или слюдеста
люспа върху някой камък? Или просто консерва, захвърлена от
някой дървосекач?
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Не знам. Неколкократно се запътвах към тази светлинка, взирах
се внимателно в нея. Винаги изчезваше от погледа ми, преди да я
достигна. Една нощ си я замерих с колчета, за да мога да разгледам
мястото на дневна светлина. Не намерих нищо и се отказах.
Има неща, при които обяснението е без значение. По-важното е
да им се насладим – да се порадваме на горските светлинки и да
благодарим, че украсяват тъмната нощ. Да обясним, да овладеем –
всичко това са интересите на деня, които само закриват света
около нас. По здрач на горската просека е важно друго. Трябва да
се започне от уважението към своеобразието на нещата. Чак след
това трябва да се разбира и да се обяснява, макар че това вече не
е толкова важно.
Нощта обгръща човека и се разтваря около него, макар и не в
ролята му на действащ човек, Нomo faber. Нощта не принадлежи
на човека. Тя принадлежи на светлините, светулките,
блуждаещите пламъчета между дърветата, звездите, луната във
всичките є фази. Луната изгрява бавно. Големият сребърен диск
първо проблясва през клоните на дърветата на отсрещния бряг
на реката. После изскача над стената от дънери и залива
просеката с течно сребро. Нейната светлина всъщност не е
светлина. Тя е по-скоро тъмнина, която е станала видима и
разкрива пред погледа ни притихналия нощен свят на
тайнствените отношения. Светлината разпръсква този свят.
Той може да изплува само през нощта.
В зимните нощи настъпва часът на сребърните букове. Денем
тяхната сива, петнистозелена кора се слива незабележимо с
гората. Едва течният лунен мрак я кара да изпъкне. После в
сумрака заблестява ясният филигран на буковите клонки. Този миг
приканва към разходка по замръзналия сняг, по пътеката, озарена
от луната, към порутената барачка горе в градината. Всичко,
което при дневната светлина е изпъквало ясно и настойчиво, сега
меко се потапя във всепримиряващия мрак. Беше ден, вече е здрач.
Време е да се спусне нощта.
64

   !

Казват, че здрачът е времето на философията. Днвената
светлина, при която отчетливо се открояват отделните неща
и настойчивите потребности, ги запазва за времето на разума, за
времето на techné. На дневна светлина всичко съществуващо на
тоя свят се представя в своята индивидуалност. Сякаш и
гората не е съвкупност от отделни дървета, а човешкият
живот – съвкупност от отделни действия. Сложното
преплитане на същностите, дълбокото им съзвучие, смисълът на
съществуването им се изплъзва от погледа така, както звездите
избледняват до невидимост на дневното небе. Светът на
разединените неща сам в своето многообразие призовава techné, за
да преодолее многообразието чрез действие и мисъл, чрез
целенасоченост и причинни връзки. При дневна светлина нищо не
свързва две бели, гладко рендосани дъски, или може би само един
гвоздей или едно понятие, каквото е „дървен материал”,
старогръцката hýlé, днес – материя. При ясната дневна светлина
и философията се превръща в техника, която замества яснотата
на философското съзерцание и верността на израза с точен
словесен разбор и разумност на наименованията.
За разлика от това, нощта е време на поезията. Меката тъмнина
прониква в думата и споява всичко в поверително единство.
Стволовете на дърветата край просеката, видими и изразителни
на дневна светлина, се разтапят в цялостната кулиса на гората.
Само най-високите им клони се открояват на фона на нощния
небосвод. После помръква и той, и под вселенския звезден
балдахин се слива със земята. Многообразието, така настойчиво
на дневна светлина, изпада в незначителност пред стряскащата
безкрайност на Единственото. На човек не му остава нищо
друго, освен да притихне в дълбока благодарност и безмълвно
изумление пред безкрайното чудо на Всичкото. Нощта е времето
на поезията, стиховете са по-уместни от размислите. Нощта е
времето на бляна.
Философията, рожба на бедността и изобилието, не е родена
нито в едното, нито в другото време. В най-дълбоката си
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същност тя е изкуството на съзерцанието в прехода между
дневната светлина и мрака, когато угасването на деня смекчава
настойчивостта на отделните неща, преди нощната тъма да ги
спои в едно. Ако не иска да се превърне в делничност,
философията, подобно на поезията, трябва да признае чудото на
битието. Ако не иска да се разтвори в непонятност, тя трябва
да приеме с подобаваща сериозност различната индивидуалност
на нещата. Философ, който не е в състояние да оцени поетичния
надглед на Хайдегер или строгата критика на Куайн, рискува да се
обрече на безсилие. Но и самата философия е взискателна: вярна на
своя произход, тя трябва да оразличава единството, което
свързва многообразието чрез смисъла, и многообразието, което
разчленява смисъла чрез понятността. Нейният собствен
предмет не е нито чистият смисъл, нито проявленията на
съществуващото, а съществуващото, което е изпълнено и
оживено от смисъла, и смисълът, въплътен в съществуващото.
Домена на философията е ничията земя между поезията и
техниката, нейна отправна точка и предпоставка за
познавателната є сила е способността да се съзре и схване
смисълът на това, което съществува. Това е онази първа крачка,
при която философията опознава моралния смисъл на живота
между два полюса, между полюса на нямото изумление пред
чудото на битието и полюса на емпрично схванатите неща.
Затова здрачът е най-плодоносното време за философията. При
дневната светлина techné може да ни научи каква е фактическата
разлика между живота и смъртта в хода на времето и да ни
поучи как да браним живота и да се пазим от смъртта. Поезията
може да ни убеди, че животът и смъртта имат своето място
във вечността и че е мъдро да се примирим и с двете. На
философията се пада най-трудната задача – да разпознае
предназначението на времето, на времето да се живее и времето
да се мре. Ако изборът между живеенето и умирането не бива да
бъде случаен, а заедно с него и всички останали избори, между
правилно и неправилно, между добро и зло, то трябва да
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разграничим не само емпирическото различие и поетическото
преплитане на живота и смъртта. Необходимо е да разберем
тяхната правилност, моралния им смисъл. А той се проявява
едва тогава, когато гаснещата светлина на деня вече не ни
ослепява толкова, че да не долавяме дълбинната връзка между
нещата, а тъмнината все още не е забулила техните различия. По
здрач, между светлината и тъмнината, пред нас се разгръща
правилността на времето и моралният смисъл на живота.
В глобалното урбанистично застрояване на нашата
цивилизация нощта е пропъдена, а здрачът е отменен.
Неумолимото сияние на електрическото осветление удължава
напрегнатата работа на деня до дълбока нощ. После изключваме
лампите и внезапно, без здрачаване, настъпва тъмнината, в
която продължават да бучат машини и да блести нечовешкото
зарево на неона. Ако не се замисляме над това, привидно
изглежда, че сме спечелили. Та нали сме преди всичко дневни
създания и в нашия свят се ориентираме предимно чрез
зрението. Понякога си мислим, че да виждаш и да знаеш е едно и
също. Светлината и мракът ни служат като основна метафора
за добро и зло. Хората си представят тъмнината като
наметало, което прикрива злодеянията. От зората на
историята хората са се борили със светлина срещу тъмнината;
светлината е огрявала делото на необходимостта и
щедростта. Светлините на нашата общинска болница, които
цяла нощ озаряват върховете на боровете на склона, са сякаш
маяк на победата на човека над тъмнината.
В тези светлини има нещо дълбоко добро, също както и в труда
на всички, които бдят в тяхното сияние. При все това, да ги
смятаме за символ на „победата над тъмнината” ми се струва
проблематично. Хората са разсъждавали в този дух толкова
дълго, че нощта е започнала да им се вижда чужда и заплашителна.
От място, в което пребиваваме, тя се е превърнала във враг,
който трябва да бъде прогонен. Но независмо дали ни е приятно
или не, ние прекарваме половината от своето пребиваване на
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този свят през нощта. Не е ли по-добре да се опитаме да
приемем светлините, които запалваме, като начин на мирно
съжителство с нощта?
Във времената, когато да се запали светлина е означавало просто
да се предизвика искра, да се запали факла – или най-много газена
лампа, един такъв въпрос би прозвучал невероятно. Тогава нощта
все още е имала надмощие; в сравнение с нея човешките светлини
са били пренебрежими. Никой не е трябвало да се тревожи за
интегритета на нощта. Газената лампа – това невиждано за
времето си нововъведение – не насилва нощта. Златният
светлинен кръг на масата обозначава мястото на човешкото
действие, всички останали кътчета на дома остават загърнати в
мрак и в мир с нощта. Светлините на нашето време имат други
качества. Електрическата крушка залива със светлина цялото
помещение до последното ъгълче. И после човек си въобразява, че
има божествената власт да прогонва нощта. Обаче му липсва
божествената мъдрост при прилагането є. Ние вече не
използваме светлината, за да осветим едно кътче за нощната си
дейност. Ние заливаме със светлина и помещенията, където няма
никой, обкръжаваме с водопад от светлини и околностите на
домовете си. Пропъждаме нощта и се опитваме да създадем
илюзия за безкраен ден, за да няма никъде мрак, за да няма граници
животът на светлината.
Но ние сме сътворени не само за дневната светлина. Ние сме
създания както на деня, така и на нощта; тяхното редуване е
ритъмът на нашия живот. Нощта също е място на нашето
пребиваване. Тъмнината не ограничава, тъмнината обогатява
дните ни. Ярката светлина без нюанси ни ослепява. Цялата наша
способност да виждаме произлиза от различаването на
контрастите, от съчетанието на светлина и тъмнина. Ако
нямаше сенки, светлината би ни ослепила. Ако го нямаше
редуването на деня и нощта, редуването на труда и отдиха,
животът би се свел до едно плоско измерение, а философията – до
логика на науката.
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Добре е, че умеем да запалим светлина в мрака, но не против него,
а за живот с него и в него. Нощта заслужава защита. А
философията има нужда да преоткрива тъмнината, която
спохожда човека – не чужда и страшна, а близка и позната, като
време на отдиха, време на познанието, време на философията.
Сиянието е дар на деня. Помирението и разбирането са даровете
на нощта.
Преводът е направен по: Erazim Kohák. Dary noci, in: Erazim Kohák.
Orbis Bene Vivendi, Junák, Praha, 2001, s. 29-33.
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Светлинният лес
Михал Айваз
Далечината като пространство на защитата и като
обещание на идеята
Зрението прави възможна срещата с това, което е далече, с
това, което не е тук. Погледът е непрестанно убягване от
кръга на близкото и проникване към далечното. Фактът, че
зрението обитава територията на далечината, може да
бъде интерпретиран инструментално (прагматично или
биологично): пребиваването в далечината служи за
потискане на съпротивата, за интегриране на онова, което
е различно, в целенасочената програма, чрез която
съществуването или животът надмогват настоящето.
Отдалечеността на вижданото дава възможност в
момента, когато съзнанието се среща със светлинните
знаци на бъдещото съпротивление, да се разгърнат онези
синтаксиси на действието, в които съпротивлението
може да бъде интегрирано, включено в програмата,
освободено от другостта, и така да бъде предотвратен
или поне смекчен сблъсъкът, до който се стига, когато
обектът встъпи в зоната на актуалното въздействие.
Пребиваването на погледа в далечината може да бъде
интерпретирано и като първа крачка на съществуването
по пътя към идеалния свят: в света на виждането
предметът се отдръпва от близкия кръг, където се
сблъскват актуалните въздействия, към простора на
далечината, където се превръща в светлинен знак, тоест в
нещо, което, подобно на понятието, събира всички свои
проявления и ги пресажда в царството на
70

   !

потенциалността, което е устойчиво спрямо посегателствата
на другото и новото. Царството на визуалната далечина е
първата спирка по пътя към идеалния свят, негово загатване и
символ, първи щрихи на духовния свят в света на сетивността.
Прагматичното или биологизиращото и идеалистичното
тълкуване си приличат. В прагматичната интерпретация
виждането е просто средство за изпълнение на целенасочени
програми; тези програми привнасят в него отвън единство и
телеология. Движението, чрез което съществуването излиза от
самото себе си – така, че чрез своите програми прониква в
сферата на сетивните материи, – се насочва обратно и се
завръща като приемане на визуалната констелация, която
програмата е изградила в светлинната материя. И в тези
завръщания, в тези монотонно повтарящи се вълни, програмите
на смисъла не са белязани и променени от визуалния посредник,
през който са преминали и който са овладели; визуалният свят
само предоставя материя, която изпълва програмите, изграждащи
смисъла, без той самият да се отпечата в характера на тези
програми и без да участва в пораждането и характера на смисъла.
Според идеалистичната интерпретация в света на виждането
просветват идеални същини или значения. Но и тук визуалното е
прозрачен посредник, който посочва пътя към целта, намираща се
извън него; по несъвършен начин загатва нейния характер и
обещава появата є, като той самият не є влияе, не излъчва
собствена светлина, а отразява и символизира единството на
идеалния свят. Идеалистичната интерпретация на визуалната
далечина също прелива в напразно кръжене: съществуването излиза
от самото себе си, за да намери знака на идеалната програма; ако
иска да опознае идеалната програма в нейната първична форма,
трябва да се завърне към самото себе си и да развие способности,
различни от зрителното възприятие съществуването излиза от
самото себе си само за да се срещне със знака, който маркира
необходимостта от завръщане. Както в прагматичната, така и
в идеалистичната версия виждането не носи нищо същностно
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ново, не участва в изграждането на същинския смисъл.
При това всяка една от тези концепции улавя някакъв същностен
момент от виждането, но всяка една го дезинтерпретира и
банализира. Идеализмът предчувства, че визуалният смисъл е
свързан с откъсването от телеологичните мрежи на
практическите програми, че в него се разкрива нещо, което
надхвърля тези програми и ги обосновава и в което изчезва
непрестанният дефицит, характерен за прагматичния свят;
идеализмът обаче отъждествява тази изплъзваща се основа с
царството на неизменните идеални същности. В момента,
когато при вглеждането в далечината стихва практическата
дейност, това царство се пробужда и реактивира, но не се
изгражда и не се мени, още по-малко пък с посредничеството на
сетивната материя от визуалния свят. Прагматичната
концепция пък предчувства, че виждането участва в справянето
с другостта, което обаче редуцира до изпълването на
нерпоменливи целенасочени мрежи, които служат за ликвидиране
на другостта и за потвърждаване на съществуващите програми
на смисъла.
Какъв е действителният характер на виждането? Светът на
виждането е толкова обширен и многообразен, че нашият
отговор неминуемо ще бъде фрагментарен и недостатъчен.
С оглед на прагматичната и идеалистичната концепция за
визуалния свят тук само предварително ще кажем, че виждането
се осъществява като прекрачване на съществуването към
територията на другото, към пространството на сетивните
материи, като това прекрачване не цели ликвидирането на
другото и включването му в наличните програми, визуаланата
материя не е инструментализирана; програмите на съзнанието
нямат идентичен характер, потапяйки се в смисловите материи,
те се променят и тази промяна ги връща към самите тях; целта
на това случване е то самото в целия му обем, неговите фази не
са просто инструментални и преходни; във визуалния свят се
проявяват програмите на смисъла, които надхвърлят
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практическите програми, но не са нещо външно спрямо
визуалната област, нямат характера на мрежата на идеалните
същности. Погледът към далечината е път другаде и завръщане
обратно, но завръщането на съвеществуването от визуалната
далечина към самото себе си не е напразно кържене, повторение на
едно и също: то е среща с другото и пораждане на смисъл в
областта на визуалното; и тъй като съществуването не си
запазва нито едно кътче, недокоснато от тази пулсация,
завръщанията означават промяна на самото съществуване.

Заплахата на хоризонта
Отдалечените неща, които са се изплъзнали от нашия свят,
сякаш си спомнят за своето гордо, неукротимо естество, сякаш
маските им падат. Нещата изведнъж изглеждат другояче, имат
различна форма, понеже формата, откъсната от смисъла, е чиста
абстракция; формата се променя чрез смисъла, който обитава
виртуалната материя и изгражда формата. При това промяната
засяга не само нещото, предмета, който ни се явява, променя се и
самото явяване на предмета. Нещата ни се представят другояче
и ние се обръщаме към тях по различен начин, разиграва се друга
игра, в която се активира различен пласт от нашето
съществуване. Встъпваме в един свят, където смисълът се
изгражда по друг начин, и самите ние започваме да наподобяваме
отдалечените неща, леки и обгърнати от трептяща мараня;
рушат се прагматичната телеология и идейният порядък, които
са били скелет на нашето съществуване; съществуването намира
в самото себе си прозрачност, незакотвена лекота и
подвижност; готовите, рязко очертани форми се завръщат към
маранята на възможностите; стабилните структури, в които е
вградено нашето съществуване, се разплитат – започва да ни
обгръща свободният паратаксис на нещата и събитията, в
които се появява възможността за неочаквани връзки, както и
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възможността да не обвързваме нищо, да оставим нещата на
самите тях. Разбира се, не всяка среща с хоризонта означава
навлизане в друг свят. Промяната на света се съдържа във
визуалната далечина като зародишна възможност, която в
повечето случаи не успява да се развие.
Когато повдигнем поглед към хоризонта, виждаме не само, че
битието на нещата не се изчерпва с тяхната вчлененост в света
на нашите цели и синтаксиси, но и че те не се поддават на
опитомяване и че дори присъствайки в нашия свят, те запазват
дивия си и плах характер, както и своите копнения.
Отдръпването на нещата от нашия свят белязва полето на
вижданото с меланхолия, тъй като ни явява безразличното
битие в далечината, битие, което не черпи смисъла си от
изворите на нашите програми, но въпреки това излъчва
своеобразен живот. Тихият живот на отдалеченото ни явява, че
съществуват и други източници на смисъла, различни от
установената мрежа на практическите зависимости и идейния
ред; той поставя под съмнение изключителността на тези
програми и проблематизира техните корени. Но разкриването на
арбитрарността на езика, който изгражда нашия свят, за нас е
вече равносилно на сриването на света, на пропадането му в
безформения хаос; в дъното на нашите действия и възприятия се
таи вярата, че нашият свят може да дарява смисъл само ако е
единственият възможен свят на смисъла. Да бъдем обитатели на
един свят, който е възникнал случайно като игра на някакво
капризно божество, е непоносимо за нас. Размитите контури на
далечината са вече такова разтваряне на формите и границите,
определени от смисъла, и разказват за завръщането на смисъла в
царството на не-смисъла, което е породило смисъла и вероятно
бди над неговите тайни.
При това просторът на далечното не е просто неовладяема
периферия отвъд границите на нашия свят, територия на
варварите, разпростряла се отвъд здравата крепост на езика и
целевите взаимовръзки, от което вее неопределената заплаха на
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сънищата. Нещата, които ни служат, знаят добре за наличието
на свободни неща извън укрепленията на нашия свят, и това се
проявява в тяхното поведение. Те откликват на далечните
гласове, които се донасят от това пространство, с тихо и
упорито мърморене, с ироничните погледи, с които ни гледат, и с
това, че привидно послушно изпълняват нашите заповеди, като
при това лукаво влагат в действията си друг смисъл,
превръщайки нашите собствени действия в чудновати ритуали.
Заплахата на далечното ни застига в най-непосредствената
близост, в самото ядро на нашия свят, като го руши отвътре.
Нещата носят своята отдалеченост в самите себе си и зрението
само освобождава от тях отровата на далечината. Близките
неща също се отдръпват от нас в мига, когато погледът се спре
върху тях, и се разтварят в субстанцията на хладното,
нечовешко визуално битие, което ги оставя да се вкочанят в
ледено поле, в огромен айсберг, простиращ се чак до хоризонта.
Далечните хоризонти на вижданото отварят бездънни и
безформени дълбини, от които могат да се надигнат множество
езици на смисъла, множество различни светове, и очертанията на
тези незнайни и немислими светове вече трептят в маранята
им. Поясът на далечината, обгръщащ света на безпроблемните
граници и привичния смисъл на нещата, ни явява, че нашият свят
не е нищо повече от един от многото припламващи и угасващи
светове, и че кристалите на нещата биха могли да се подредят
другояче – и че дори биха могли да възникнат новообразувания,
различни от нещата, – че светът на привичния смисъл е само
незначително островче на близкото, заобиколено от хоризонта
на безразличната, иронична, хладна и бляскава далечина, която
обитава и в самите неща, просветлява смисъла им, като
същевременно ги разяжда и изяжда. Погледът сякаш ни дава
възможност да се срещнем в далечината с праокеана, от който се
раждат световете, твърдта на нещата, и който заплашва някой
ден отново да ги залее. Виждането показва, че този праокеан не е
пресъхнал, само се е оттеглил към краищата на нашето
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пространство, като едновременно с това работи във
вътрешността на близките неща, тихо звучи в тях и разтваря
очертанията им отвътре. Процесът на промяна на нещата все
още действа; част от него е изплуването на светове, както и
тяхното разпадане и потъване в безформеното.

Странният дом
Визуалната далечина предизвиква у нас тревога, тъй като разяжда
света на привичния смисъл, но същевременно непреодолимо ни
привлича. Зоната на бялата смърт на нещата е също така зона на
възраждането, нечовешкото пространство прави възможна
срещата с другия човек, студът на виждането пробужда в
нещата живия дъх на смисъла и победата на безразличната
далечина донася една нова парадоксална близост. Иронията на
далечината смъква от нашия свят маската на безпроблемния
смисъл, бездънната основа, от която избликват и отново
потъват светове, поставя под съмнение езиците на световете,
унищожавайки производството на смисъл, но заникът на смисъла
е същевременно негово обновяване, смисълът може да бъде самият
себе си само в процес на непрестанен заник и възобновяване. При
това смисълът на нещата се възобновява винаги заедно с
възобновяването на целия свят: така че чрез смисъла, натрупан
от минали срещи, който превръща визуалната материя в неща,
блясва – при срещата с уникалната същност на материята и
нейната среда – една нова черта на битието, която се превръща
в ново решение на проблема за света, нова сила, градяща нови
взаимозависимости в света, и, видени по нов начин, изплуват
като част от този новороден свят. За да може при виждането
да се възобнови смисълът, трябва да се спуснем към
безформеното, трябва да се състои срещата на две
безформености, които взаимно се интерпретират, като всяка
една чрез своите предизвикателства очертава предназначението
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и гранциите на другата: срещата на безграничната дълбина, от
която се издигат синтаксисите на световете, и все още
безформените плата на цветните петна. Безформеното е
стихията на заника и рождението на смисъла.
Вече казахме, че далечината руши света на нашия дом. Но дали
светът на замръзналите синтаксиси и телеологията, която ги
удържа заедно, са действително наш дом? А може би в този свят
без приключения, без загадки и без действителен смисъл –
смисълът се явява само в приключението, в риска, в срещата с
неочакваното и новото, – се чувства у дома си само една част
от нашето Аз? Когато изследваме движението на погледа,
осъзнаваме, че далечните простори като свят на заника и
несигурното зараждане на синтаксисите на света в известна
степен са ни по-близки от пространството на близостта.
Копнежният свят на далнините, в който гаснат целите на
действията и предназначенията на нещата и който наподобява
видение, в своята деликатна, но последователна съпротива
спрямо установените синтаксиси на смисъла е парадоксално подействителен от света на практическите цели, който страда
от постоянен дефицит на действителност, тъй като
действителността на нещата изчезва зад техните функции.
Здравата мрежа на смисъла предоставя сигурност, но е и затвор –
докато меланхоличната територия на далечното, което отваря
погледа, не само предоставя моментно изплъзване от мрежите на
досегашния свят на смисъла, но е и земя на надеждата и тихата
радост, от която повява обещание за трайно освобождение,
обещание, че не сме длъжни да бъдем затворници на своя свят и
своя език, че може би дори вече не сме затворници, понеже
синтаксисът на езика и светът като мрежа от
взаимозависимости са само зараждане, заник и промяна, в тях
тлеят стари езици и светове и се зачеват нови; силите, които ги
изграждат, и, едновременно с това, ги надхвърлят, присъстват
във всеки един момент в техните синтаксиси, а заедно с тях – и
зародишите на много неродени светове и езици.
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Може би отвъд тотализиращите и диференциращи синтаксиси
не съществува нищо, може би безформената и бездънна дълбина,
от която се издигат синтаксисите, присъства само като техен
отдалечаващ се хоризонт, но мрежите на валидните синтаксиси
напомнят за себе си с шума на виртуалните синтактични форми,
потръпват сили, които помнят отдавнашни езици и които вече
копнеят за нови езици, и започват да подготвят тяхното
рождение. Дори там, където функционалните зависимости и
синтактичните правила привидно не се променят,
напреженията, които разпъват формите, се променят и
незабелязано им въздействат, изпробват нови фигури в
периферията на реда; един ден тяхното действие ще избликне в
една голяма промяна на формите. Не сме ли у дома си именно в
това трептене, от което изплуват контурите на световете, в
царството на не-смисъла, където се ражда смисълът, не е ли
нашият дом на вълните на силите, които творят, изменят и
рушат светове, в огромния океан на метаморфозата, не сме ли
преди всичко обитатели на далнините?
Това радостно сърфиране по вълните на променящите се
светове, езици, неща и думи, към което ни открива достъп
далечният видим хоризонт, не е идентично на фриволното
превключване на кодове и на ироничните игри с различни готови
езици, които са по-скоро допълнение на принадлежността към
един-единствен свят, плитка мечта за другост на уседналия
обитател на света. И именно светът на виждането ни предпазва
от скуката на неизменния свят и от корелативната скука на
евтиния плурализъм, с това, че хвърля срещу нас поток от
цветове и форми, потоп от менящи се фантастични петна,
който разбива досегашния синтаксис, нашепва звуците на
множество магически езици, обажда се в шумове, от които заедно
с вижданите неща ще се роди новият език на смисъла, новият
свят – и при раждането на новия свят ще се обнови и прояви
вселената на безкрайните метаморфози на формите, езиците и
смисъла.
И така, зрението има нещо общо с дрогите: в случването на
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погледа настъпва изтръгване от света на функционалните
зависимости, разбиване на финалността, освобождаване на
елементите от йерархичната им подредба, която внася
негативност в света (отрицанието като нещо, което не се
подчинява на дадена подребда) и която погасва смисъла,
променяйки го в скучна, идентично повтаряща се форма. При
обновеното виждане, също както при изменението на съзнанието
под действието на наркотици, се проявява един друг начин на
изграждане на смисъла: смисълът се ражда в гъвкавата и
променлива подредба, която изплува от диханието на материята
и не е възможно да бъде разграничена от това дихание, в което
действат силите на градивни и унищожителни синтаксиси,
което копнее за заник и подчертава своята пределност, което в
своите извори и ритми остава еднакво за възприемащото
съзнание и за възприеманата вещ, което се вслушва в копненията
на материята и ги превръща в магически синтаксис, което не
познава нищото, което е способно да приеме като свой израз
всичко и да се промени във всеки израз, и което така обновява
полето на съществуващото без празноти.
Преводът е направен по: Michal Ajvaz. Světelný prales, OIKOYMENН,
Praha, 2003, s. 13-15, 21-26.
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Ценностите и парите
Ян Сокол
Човешкото поведение не е нито строго детерминирано
от необходими причини като движението на топките
върху билярдната маса, нито напълно случайно като
Брауновото движение на молекулите. Полето на
възможното действие е винаги ограничено от дадени
условия, в чиито рамки обаче се ръководи от съвкупност
от сили, които отблъскват и оттласкват човека от едно
нещо и го притеглят и привличат към нещо друго. Има
неща, които предизвикват нежелание и опасения и които
човек се опитва да избегне, каквито са гладът, опасността,
несигурността, докато други успяват да го омагьосат от
разстояние и той е готов да премине през планини и
трупове, за да ги достигне. Към силно привлекателните и
желани неща спадат собствеността и властта, славата и
честта, но също така и красотата и чистотата. Разбира
се, това не са предмети, но пък могат да придадат на
предметите онази привлекателност, която иначе им
липсва. И най-сетне, има и ценности, които са чисто
човешки, каквито са искреността или любовта. Човек
възприема тези ценности, положителни и отрицателни,
избира измежду тях, комбинира ги: това е конкретната
форма на човешката свобода. Именно поради това
влиянието на ценностите започва да се проявява видимо
едва тогава и само там, където хората са свободни (...)
Онова, което хората с радост и желание преследват сами,
което прави нещата (а може би и хората) желани,
привлекателни, ценни и скъпи, наричаме ценности. Платон
би казал, че ценността е това, с което нещата участват в
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идеята за доброто. От посоченото очевидно произтича, че
ценността е винаги ценност за някого, и само в редки случаи – за
всички. Така например малкото дете не го интересуват акциите
на някаква просперираща фирма, а мотоциклетистката каска едва
ли ще предизвика ентусиазъм у някой стар човек. Но когато човек
„се хваща” на определена ценност, за него тя се превръща в могъща
сила, на която трудно може да устои. Щом я съзре, той тръгва
след нея. Естествено, най-напред трябва да знае как да стигне до
нея, откъде да започне, за да я достигне или поне да се доближи до
нея. Затова човек обикновено не говори и не мисли за ценностите
като такива. Той ги вижда свързани с някакъв предмет или с
някой човек – което ги прави лесен обект на употреба или
злоупотреба (...)
Никой не разбира по-добре от рекламните агенции начина, по
който въздействат ценностите. Те никога няма да ви го
разкрият, защото от това си вадят хляба, но пък могат да ви
го демонстрират нагледно. Който иска да научи нещо повече за
ценностите, трябва добре да се вглежда в дейността им.
Рекламните агенции много добре знаят, че ценностите
въздействат от пръв поглед, без съзнателна рефлексия, чрез
предмети, хора, лица. Тъй като заявяват за себе си по този
начин, те могат произволно да се асоциират с каквото и да
било, например с марка цигари. Не е задължително тази връзка да
има рационална основа, понеже тя действа извън рационалната
критика. Човекът, който „се хваща” на рекламата, никога не си
задава въпроса „защо”. Той я е видял. И му е харесала. Затова
сръчният автор на реклами може да си избере каквато си иска
ценност. Той я избира не според това, дали е свързана с
рекламирания предмет, а според това, дали на нея „ще се хване”
групата хора, към които се обръща. Неговата реклама помага
продаваният предмет да се снабди с ценности, които са му
липсвали. Така например всевъзможните шоколадови вафли найвероятно са предназначени за лакоми деца или за възрастни дами
и определно не съдържат нищо мъжествено. Затова на плаката
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трябва да се появи мускулест мъжага с копие, макар връзката с
вафлата да е незабележима. Това, разбира се, по никакъв начин не
променя вафлата, тя си остава това, което е била, но лакомите
хора престават да се срамуват да си я купуват. И точно за
това става дума. Известно е, че от бирата се дебелее и тя
категорично не е афродизиак. Затова е уместно биропийците да
бъдат освободени от комплекса за малоценност и бирата да се
свърже с подходящо поднесена еротична тема. Възмущението
на еманципираните дами е без значение: производителят не
държи на тях.
Скептичните философи понякога изразяват съмнение дали изобщо
съществува нещо като ценност. Бихевиористите се опитват да
докажат, че човек действа по условен рефлекс. Според тях хората
се стремят към онова, от което имат нужда, а не към някакви си
„ценности”. Рекламните агенции се подсмихват под мустак,
понеже много добре знаят как стоят нещата. Ако хората се
стремяха към онова, от което действително имат нужда,
рекламата би била непотребна и изобщо нямаше да я има.
Гладният човек има нужда от хляб, който не може да се замести с
нищо, а пък за ситите хора той не е интересен. Именно човекът,
който се е наспал и нахранил, на когото не му е студено, започва
да се оглежда и да се пита „А сега какво?” Той търси това, което
няма и което му липсва. Той търси някакви ценности (...)
В новото време мнозина са се замисляли за ценностите. Хората
най-често са си ги представяли като облеклото: като красива
вещ, която се намира някъде и чака да я открием. Но винаги се
оказвало, че когато човек достигне „там”, там наистина имало
нещо, но то не било ценност. Оказвало се, че цеността отново е
„някъде” далеч пред нас. Представата за ценността като вещ,
която се намира някъде готова и дадена, води към още по-лоши
последствия. Послушанието например е ценно качество. Обаче
зависи кога и къде, кого и защо човек слуша. Послушанието е
ценност, ако коства нещо на човека. Ако всички са кротки и
послушни, може да се окаже, че ценност е по-скоро
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непослушанието. Затова Ницше казва, че трябва „да изграждаме”
ценностите. Означава ли това, че мога да направя ценност от
каквото и да било? Съвсем не. Но трябва да я съзра, да се отправя
към нея и да проявя упоритост – всичко това сам. Човекът,
който е бил изгорен на клада заради истината, строго
погледнато, не е доказал какво е истина, но със сигурност е
потвърдил, че за него истината е ценност. Можем да изпитваме
уважение само към такива ценности: не към онези, които не
струват нищо, или онези, на които никой не държи.
Когато човек е свободен, тоест живее така, че никой за нищо не
го преследва и принуждава, започва да възприема ценностите поинтензивно. Но ценности има много – пъстри и разнообразни,
привидни, мимолетни и действителни – и човек трябва да
избира. Ценностите се отлагат в нещата и нещата ги
представят пред очите ни. Всеки човек на съзиданието, творец,
учен, писател, политик, учител работи с ценности и по своему ги
представя на света, за да могат по-лесно да ги видят и
останалите хора. Всеки добър техник и занаятчия, който създава
нещо, се грижи да ги има, по възможност – наблизо и на
разположение за всички. Така възниква действителното
богатство на обществото. Далеч не всеки умее да направи нещо,
в което присъства истинска ценност, а дори и онзи, който го
умее, обикновено не го прави само за себе си. Хората трябва да
обменят помежду си това, което умеят, и добре организираното
общество се грижи всеки да прави онова, което му се отдава найдобре. Как обаче да определим какво за какво да се обменя? Кой
кого е ощетил и кой на кого е дал нещо гратис? Засега
обществата са решили този многовековен човешки проблем чрез
две гениални институции на свободата, които са взаимосвързани:
пазара и парите.
Винаги когато се обменя нещо за нещо, се сблъскват две различни
оценки: на този, който е направил и предлага нещото, и на този,
който го иска. Кой може да отсъди? Дали чифт обувки струват
едно яйце или една кокошка? Струва ли една лекция за древния
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Египет кило месо? Дали къщата в града струва една, две или
десет крави? Кой може да знае, още повече, че видяхме, че цената
на нещата не е еднаква за двама души: гладният ще предпочете
месото, ситият може да избере концерта. Когато двама души си
разменят нещо за нещо, предимството е на страната на онзи,
който разбира, който е опитен, самоуверен и умее да говори
убедително. Той може да похвали своята стока и да охули
чуждата, да разкаже на колко хора вече я е продал и за колко, после
да се усмихне и „да направи специална оферта”. Ако наистина умее
всичко това, ще го смятате за най-големия благодетел на света,
макар че ви е обрал посредд бял ден. Може да си го позволи само
защото е сам срещу вас, неопитните новаци. Отбраната срещу
такава непочтеност е много проста: достатъчно е всички,
които искат да продадат нещо, да застанат един до друг, да
изложат своята стока и да кажат какво искат за нея. Ако се
гарантира сигурност, публичност и равни условия за всички, ще
имаме един от най-хубавите примери за конкретна свобода,
тоест пазар.
За някои хора „пазарът” е все още синоним на нещо сурово,
материалистично, варварско. При това именно пазарът се
основава на редица граждански добродетели и – както вече
видяхме – представлява ефективна защита на слабите, тоест
неопитните, пред закоравелите мошеници. И то толкова
съвършена защита, че и едрите, и дребните мошеници не могат
да се примирят с нея и правят всичко възможно да избегнат
пазара. Дребните се опитват да ограничат действието на
пазара: уговарят си цени и не желаят да допуснат помежду си
никой, който би продавал под тези цени; специализираният
термин е „картел”. Едрите правят всичко възможно да продават
там, където не продава конкуренцията, да ни убедят чрез
рекламата – накратко, да избегнат действителната конкуренция.
А пък най-едрите се опитват да унищожат конкуренцията и да
си осигурят монопол. Това, разбира се, е диаметрално
противоположно на пазара.
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Размяната между хората е била значително облекчена с
въвеждането на едно абстрактно и символично, но същевременно
дълготрайно и всеобщо мерило на ценностите. Изглежда,
първоначално са били употребявани редки неща, които не
подлежат на разваляне и могат да се броят, а евентуално и да се
делят. Смята се, че славянското „плащане” произлиза от думата
„платно”, защото именно с него се е плащало: имало е някаква
цена, не гниело, не вехнело, а можело и да се дели. Другаде вървели
в обращение редки раковини или камъчета, най-често обаче
успявали да се наложат ценните метали. Те са редки и красиви, в
джобовете могат да се поберат цели шепи и е достатъчно само
да се претеглят. За да не се шмекерува, владетелите започнали
върху капките сребро да дълбаят различни знаци като гаранция и
така се появили първите монети. С течение на времето се
оказало, че ако владетелят и държавата са надеждни, не е важно
металът да е скъпоценен, достатъчна е гаранцията. По време на
революциите преди двеста години държавите нямали
достатъчно сребро, но им трябвали пари за войската, затова
наложили парите да са само хартийки. Когато войните
свършили, разбрали, че хората могат да се задоволят с
хартийките, при условие, че с тях може наистина да се плаща, и
така започнала валутната политика. Въпреки че върху парите се
споменава, че имат златно покритие и прочие, днес те са
предмет чисто символичен и договорен, опиращ се на (повече или
по-малко доброволно) доверие в банката и държавата.
Парите са се появили като средство за улесняване на размяната.
Много скоро обаче са намерили приложение и други техни
предимства. За разлика от повечето вещи, парите не се развалят,
могат да издържат произволно дълго, лесно се пренасят от едно
място на друго и удобно се складират. За разлика от хляба, който
може само да се яде, с парите можем да си купим освен храна, също
и бира, обувки или мотоциклет. При нормални обстоятелства,
когато размяната функционира, като цяло е по-изгодно да имаме
пари, отколкото други запаси. Този факт стимулира
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тенденцията към отлагане на потреблението, с други думи – към
спестяване на непосредствените текущи разходи и към
дългосрочни инвестиции. Това, от своя страна, стимулира
дългосрочната стабилност на икономиката, а заедно с нея – и
политическата стабилност. Така постепенно парите са се
превърнали от разменно средство в масов обект на собственост,
в универсално мерило на ценността и, в крайна сметка, в
чудодеен успешен двигател на икономическото развитие, за
който всъщност изобщо не знаем защо и как точно функционира.
Със сигурност това се дължи както на вече споменатата
универсалност на парите, така и на тяхната подвижност, която
банкерите назовават с много точния термин „ликвидност”.
Казахме, че ценностите в днешните общества се измерват с пари:
ценността, изразена в пари, се нарича цена. Така размяната като
цяло много се опростява, но в многообразния свят на ценностите
очевидно се извършва насилие. Защото, както знаем, ценността е
винаги ценност за някого, докато „ценността”, изразена в пари, е
абстрактна усреднена величина, която не изразява нищо друго,
освен относителната рядкост на даден предмет или услуга,
съотношението между това, доколко са желани и доколко са
достъпни: колкото по-желани – толква по-скъпи, колкото подостъпни – толкова по-евтини. Незнайният народен икономически
мислител още преди векове е забелязал, че „солта е по-скъпа от
златото”, иначе казано, полезността не е задължително свързана с
ценността в смисъл на рядкост. Солта е жизненонеобходима, но не
е рядко срещана; затова е много по-евтина от златото, без което
можем да преживеем. Изобщо най-необходимите за живота неща,
ако не се рядко срещани, дори нямат никаква цена, каквито
например са, или поне до неотдавна бяха, чистият въздух и
чистата вода: те винаги са били безплатни. Едва днес, когато
започва да се среща все по-рядко, купуваме бутилирана вода: нещо,
което нашите баби не биха повярвали.
В обществата, където размяната играе съществена роля,
успешният механизъм на цените и парите се е наложил и
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продължава да се разпространява. Все повече и повече предмети
и дейности могат да се превръщат в стока, която може да се
купи и има своята цена. Така например плащаме не само за музеи,
концерти и лекции, плащаме също така за добър (а понякога и за
лош) съвет, плащаме за това, че някой ни забавлява и т.н. Но и
ние самите продаваме „работната си сила”, тоест своето време –
а това не е нищо друго, освен късче от нашия живот, от нас
самите. Един час от моя труд струва, да речем, сто крони,
следователно аз самият бих могъл – с оглед на известна
износеност – да струвам някой и друг милион. Колкото повече
от своето време, от своя живот продам, толкова повече пари
ще спечеля. Но ако продам целия си живот, за какво са ми
спечелените пари? Въпреки това, човешката потребност да се
опростява животът с това, че се съсредоточаваме върху
единствената „главна” цел, продължава да принуждава много
хора да продават все по-голяма част от своя живот, тоест да
вършат работа, която не обичат и не им носи
удовлетворение. Английският писател Честъртън е написал
някъде, че да имаш роб е евтино, а още по-евтино е да се
превърнеш в роб ти самият.
Универсалното измерване на ценностите чрез пари неминуемо ги
опростява и усреднява, сравнява несравними неща и в крайна
сметка води до абсурдни последствия. Така например трудът на
майката, която отглежда дете, няма „цена” в парично изражение.
Има редица други важни и необходими дейности, които
извършваме във „вътрешния кръг” на семейството, за които не
плащаме и не получаваме заплащане: мнозина икономисти смятат,
че тези дейности са много повече от онези, които се продават на
пазара. Парите като универсално мерило на ценностите правят
възможно функционирането на модерните общества, но ако тези
общества искат да оцелеят, те трябва да поставят някакви
ограничения пред тази тенденция. Ако всеки би могъл да
произвежда банкноти, да ги купува и продава, парите ще
престанат да функционират. Ако човек би могъл да подкупи
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полицията или да си купи съдебно решение, обществото ще се
разпадне. Ние, хората, трябва да можем да кажем какво не желаем
да измерваме в пари и кои ценности ценим толкова високо, че
предпочитаме да ги раздаваме даром. Прочее нищо от това,
което най-много ценим в живота – самия живот, здравето,
щастието, любовта, децата – не сме си купили и никога няма да
си купим, защото те нямат цена.
В свободното общество, което постига необходимата
координация на дейностите на своите членове не чрез насилие, а
чрез привлекателността на ценностите, парите означават
определена власт. Особено големите пари. Богатият човек има
някакво влияние, всеки гледа да му се хареса, от него зависят много
хора. На пръв поглед това изглежда неморално. Но преди да
започнем да се възмущаваме, би трябвало да знаем какви други
възможности съществуват. Парите означават власт – но това
същевременно ще рече, че властта може да се дели и да се отмерва
и че всеки човек може да получи поне частица от нея. Разбира се,
някой повече, друг – по-малко, но ако ги нямаше парите, нещата
щяха да изглеждат така, както в някогашните авторитарни
общества: всичко или нищо. Владетелят или племенният вожд би
решавал: ще ти дам – няма да ти дам, ще получиш – няма да
получиш. Вместо това – благодарение на парите – се разпределя и
квантифицира кой от нас какво може и какво не може да има.
Парите последователно отмерват нашата власт. Но за да
могат изобщо да функционират, в обществото трябва да има
власт, която не може да се купи с пари и която гарантира за
парите. Ако политическата власт в държавата се превърне в
продаваема стока, то тогава никой не би могъл да гарантира
парите и никой няма да им вярва. Ако човек би могъл да подкупва
полицията или съда, да си купи кмет или министър, цялото
общество би отишло по дяволите, а заедно с него – и парите.
Затова всяко общество трабва да полага усилия парите и
политическата власт да бъдат отделени – ако това изобщо е
възможно. Най-опасните места, където те биха могли да се
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пресекат, са наричат „конфликт на интереси”, и това е нещо,
което законите и съдилищата трябва да строго да надзирават
(...) Всеобщото избирателно право, независимият и критичен
печат, гарантирането на гражданските права и на някакво
минимално ниво на живот – всичко това служи като защита на
обществото пред властта на имота и парите. Тъй като от
надеждната власт, справедливото управление и обществения
мир зависи и самото съществуване или по-точно –
ефективността на парите. Защото магията на свободата,
пазара и парите се крепи върху толкова крехки непродаваеми
неща, каквото е доверието на хората помежду им и в света, в
който живеем.
Преводът е направен по: Jan Sokol. Hodnoty a peníze, in: Jan Sokol. Malá
filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů, Vyšehrad, Praha, 2007,
s.179-188.

Откриване на Международната научна конференция на тема „Ролята на чешката
интелигенция в обществения живот на следосвобожденска България”
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Наследството на
шейсетте години –
„От изобилието теглят”
Вацлав Белохрадски
В средата на петдесетте години социолозите започнаха да
възвестяват настъпването на дълбоки промени в
структурата на капиталистическото общество –
например революцията на мениджърите на Джеймс Бърнам,
обществото на изобилието на Джон Гълбрайт,
обществото на дисконтинуитета на Питър Дракър,
технотронното общество на Збигнев Бжежински,
постматериалистичното общество на Роналд Ингълхарт
или – най-известното и най-всеобхватното
постиндустриално общество на Даниел Бел.
Този прелом може да се обобщи така: технологичното
развитие донесе „преврат” в положението на човека в
промишлената цивилизация. Тя вече не може да се описва с
отживели понятия като класи, пролетариат,
експлоатация, частна собственост, пазар. В новото
постиндустриално общество на знанието човекът
изпълнява съвършено различна роля: системата го оценява
според човешките му „качества”, като изобретателност,
интелигентност, независимост... От желязната клетка на
стандартизацията, конвейерното производство и
отчуждението той е успял да избяга в един свят, чиято
цел е „самоосъществяването на човека”.
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Оттук произтича един важен извод за историята на опозицията
срещу капитализма: не работническата класа, а носителите на
знанието – учените, студентите, различните видове „символни
аналитици”, – ще бъдат действащите лица на
„постиндустриалната революция”, която ще превърне
пролетариата в средна класа и така ще преодолее класовата борба
и комунизма. „Нашето общество вече е посткапиталистическо”,
написа Питър Дракър, защото претърпява естествен развой по
посока към хуманизация на цялата система, към превъзмогване на
„отчуждението на човека в процеса на производство”.
Промените в „материалната база”, предизвикани от
кибернетичната революция, надхвърлят „възможностите на
индустриалната система на капитализма” – провъзгласиха група
учени през 1964 в манифеста „Тройната революция” (The Triple
Revolution). В 1968 година Радован Рихта в книгата си
„Цивилизацията на кръстопът” (Civilizace na rozcestí) приложи
теорията за „постиндустриалната революция” към социализма:
Ако в постиндустриалната ера „най-ефективният начин за
увеличаване на производителните сили е развитието на самия
човек”, то развитото социалистическо общество, гарантиращо
на своите граждани безплатно здравеопазване и образование,
безспорно превъзхожда капиталистическото.
На политическата сцена нахлу един нов субект –
представителите на знанието, за които теоретиците на
постиндустриалното общество твърдяха, че занапред ще бъдат
решаващият фактор на икономическия растеж. Броят на
студентите рязко се увеличи, настана епохата на „културната
промишленост” и на масовото образование. Страхът от
нищетата, от материалния недоимък бе изместен от страха от
липсата на смисъл, който характеризира усещането за изобилие.
Студентите – действащите лица на новото време – се
разбунтуваха срещу изобилието, лишено от смисъл; майските
барикади в Париж през 1968-ма се превърнаха в универсален символ
на този бунт.
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***
Политическите програми, които тогава циркулираха в ред
списания еднодневки на радикалната левица бяха толкова гръмки,
колкото бяха недомислени заглавията на самите списания –
например „Работническа власт”, „Борбата продължава”, „Червена
първа помощ”. Те само замъгляват наследството на шейсетте
години, тъй като между политическите водачи на движенията на
шейсетте и промените, които тези движения внесоха в
обществото, зееше пропаст.
Според френския социолог Ален Турен дълбинният мотив на
всички движения през шейсетте години се вписва във формулата
„борба за собствена историчност”, тоест за определен подход
към начина, по който обществото репродуцира самото себе си.
Казано по-просто, през шейсетте години се породи една нова
„радикална потребност” – търсенето на смисъл. Радикални са
тези потребности, които не могат да бъдат задоволени без
качествена промяна на обществото, като например
потребността от свободна комуникация, равенство, признаване
на личното достойнство, автономност. От шейсетте години
насам търсенето на смисъл е най-голямата тема на
промишленото общество, именно това го прави „постмодерно
общество”. В модерното общество въпросът за смисъла е
приглушен от борбата с бедността, и едва постпромишленото
изобилие го превръща в ключов въпрос.
На страниците на списание „Респект” (Respekt 31/2008)
социологът Иво Можни разсъждава върху способността на
постпромишленото общество да овладее последствията от
увеличаването на средната възраст на населението, което е едно
от проявленията на изобилието. Не след дълго в Чехия ще има
около един милион хора на възраст над осемдесет години, като
половината от населението ще бъде на повече от 65 години.
Голяма част от тези стари хора ще бъде в състояние на тотална
деменция, поради което въпросът за евтаназията трябва да се
измести от правото на човека да избегне мъчителни болки към
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правото чрез доброволна смърт да се избегне загубата на човешко
достойнство, загубата на смисъла на съществуването.
„Спадам към хората, които споделят убеждението, че
преимущество на фенотипа на Homo sapiens е дарбата да мисли и
изживява понятия като достойнство и съзнание... На въпроса
какво мисля за легализирането на евтаназията, ще отговоря: „Не
знам”. Знам обаче, че трябва да търсим отговор... Отлагането
няма да ни помогне”, пише Иво Можни.
Така радикално се поставя въпросът за смисъла в обществото на
изобилието. Не можем да го избегнем, а не можем да отговорим,
без да се промени начинът, по който обществото репродуцира
самото себе си – без радикална критика на историчността на
обществото.
Американският социолог Роналд Ингълхарт смята „обръщането
към постматериалните ценности в постпромишлените
общества на изобилието” за тиха революция, която изцяло
променя ценностната ни ориентация (The Silent Revolution е
названието на неговата преломна студия от началото на
седемдесетте години). В изследванията си той доказва, че „когато
обществото премине определена точка в своето развитие, понататъшният икономически растеж не само че носи само
минимална полза”, но и губи смисъл. След една определена „точка
на достатъчност” хората започват по-скоро да търсят „смисъла
на живота”, отколкото „сляпо да преследват икономическия
ръст”. Понятия като достойнство, автономия, автентичност
обозначават различните форми на борбата за смисъл, и точно те
сега излизат на преден план. Обществото на шейсетте години
обаче е било изненадано, тъй като в него все още всичко е било
подчинено на идеологията на недоимъка и на религията на
икономическия растеж. В очите на разбунтуваните студенти
масовата „телевизионна” култура на онова време е изглеждала
коварна форма на политическата власт, чиято цел е била да
обяви за подривен въпроса за смисъла и да не го допусне в
обществото.
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Най-превратната форма на изобилие в обществото през
шейсетте години е изобилието на комуникацията, предзивикано
от експанзията на електронните медии. Тя внезапно изважда на
дневна светлина противоречията на промишлената модерност,
с което разлага нейната политическа и морална легитимност.
Дестабилизиращата роля на медиите през шейсетте години е
изразена най-ярко от Маршал Маклуън в преломната формула
„Медиите са посланието” (The Medium is the Message). В ерата на
комуникационното изобилие медиите и посланията се
преплитат неделимо в една (хипер)реалност. Така например
космонавтите от една от експедициите на „Аполо” инсталират
телевизионна камера и я насочват към нашата планета. В този
момент хората пред телевизионните екрани се оказват
„едновременно вътре и вън, на Земята и в космоса”.
Планетаризацията на човешкото съществуване е ключов апект
на комуникационното изобилие: в историята на човечеството
се появява едно ново масово изживяване – за първи път се
виждаме във и от космоса.
Новите медии разширяват нашите сетива, правят споделимо
несподелимото, не само ни казват какво предствлява светът, но и
ни предлагат алтернативни светове, не само ни казват кои сме, но
и ни дават възможност да бъдем някой друг. „Медиите и
технологиите са послания в такъв смисъл, че променят
пропорциите, ритъма, формите на човешките отношения в
света”, казва Маршал Маклуън. Посланието на електрическата
енергия например е, че способността на времето и
пространството да създават различия в човешкото общество, да
издигат граници, да диктуват отлагания или да пораждат
неравенство е спаднала рязко. Новите медии дестабилизираха
обществата на ХХ век – фотографията, киното, радиото,
телеграфът, телефонът, телевизията, а днес преди всичко
интернет намалиха способността на времето и пространството
да ограничават и отделят историческите светове.
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Мишел Фуко формулира политико-моралните спорове, които
компресията на времето и пространството предизвика в края на
хилядолетието като „схватка между набожните потомци на
времето и пламенните обитатели на пространството”. Той
имаше предвид, че голямата страст на промишлената модерност
беше историята, развитието във времето, растежът и
намаляването, революцията и реставрацията, закономерните
фази в развоя на човечеството – за тях питат набожните
потомци на времето.
В постмодерните общества на изобилието владеят по-скоро
пламенните обитатели на пространството. Те са обсебени от
възможности, които не произтичат една от друга, не следват
една след друга, а изплуват в непрегледни множества като на
интернет, за миг блясват и после изчезват от нашия хоризонт.
Пламенните обитатели на пространството трябва
непрекъснато да избират, страдат от стреса пред
необходимостта да си изберат собствен път сред безбройните
множества, поредици, вариации, които се предлагат
едновременно на едно неограничено място – като Земята и
Луната, погледнати от космоса, или мултирасовите и
мултикултурни метрополии, където „коренното население” вече
няма власт над своя „автентичен” свят – „произходът” е свещен
девиз на набожните потомци на времето.
***
Между рекламите на коли, хладилници и диети за отслабване през
шейсетте години видяхме по телевизията голите виетнамски деца
под бомбите с напалм, в думата „комунизъм” Солженицин вписа
неизличимия зловещ акроним ГУЛАГ. През шейсетте години никой
не можеше да остане безразличен към безсмислието и лицемерието
както на капиталистическото изобилие, така и на развития
социализъм във всичките му форми. Нахлуването на електронните
медии разкри противоречията в обществата, компресира
времепространството, бяхме едновременно извън и във Виетнам,
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извън и във ГУЛАГ; това, от което преди ни деляха граници, се
втурна към нас, онова, което бяхме отлагали за „по-късно”,
настъпи „сега”, онова, което беше далече, се приближи. В ерата,
когато времето и пространството вече не отделят събитията
едно от друго и не скриват в далечината техните последствия,
рязко се покачва търсенето на „способността да защитиш”
своите действия с аргументи в дискусия, т.е. търсенето на
легитимност. До нас достигнаха ужасяващите картини на
мръсната война, която Първият свят водеше с Втория на
територията на Третия. Тези картини делигитимираха
„системата като такава” – казано с тромавия език на онова време.
Новата прозрачност предизвика огромно търсене на смисъл и
легитимност, което не можеше да бъде задоволено в рамките на
статуквото на системите, които твърдяха за себе си, че са
демократични или социалистически; в никоя публична дискусия
не можеха да бъдат защитени универсалността и
рационалността, за които претендираха системите, брутално
окупирали нашата планета.
Днес вече сме свикнали с комуникационното изобилие. Гледаме
безразлично планетарното сметище, което израства навсякъде
около нас, гледаме безразлично новините за наближаващите
климатични промени, гледаме безразлично как финансовите
олигархии „владеят правителствата”.
През шейсетте години новата прозрачност на света беше все
още шокираща. Тя стресна новата генерация и пробуди
съзнанието у нея. Това съзнание беше объркано – като всичко,
което се пробужда внезапно.
***
Мисля, че в обществата на изобилието има пет възлови
противоречия; в бъркотията на шейсетте години не само
започнахме да ги виждаме, но и да се борим против лъжите,
които се опитваха да ги замаскират. Първо, все по-крещящото
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противоречие между „пазарната” цена на продуктите и
действителните (за цялото общество) разходи за тяхното
производство и потребление. Държавата например предоставя
на промишлените олигархиии скрити дотации, покривайки
разходите за огромното подценяване на природните ресурси в
процеса на „пазарно ценообразуване”. Ако към „пазарната” цена на
автомобила добавим разходите, необходими за финасиране на
експлоататорските войни за контрол над петролните находища,
обществените и екологичните щети, дължащи се на масовата
употреба на автомобили, то неговата пазарна цена се превръща в
чисто политическа: държавата все по-видимо се превръща в
инструмент за колективизация (тоест пренасяне върху цялото
общество) на разходите и за приватизация на печалбите в полза
на олигархиите на автомобилните концерни. В още по-голяма
степен това важи за ядрената енергия.
Второто противоречие е между това, което знаем, и това, как
живеем. Все по-пълноводният поток от убедителни информации
и документи ни приканва като рационални актьори „бързо и
ефективно” да ограничим промишления ръст, но ключовите
стойности на демокрацията като „благосъстояние за всички”,
„равенство за всички”, „неограничена мобилност за всички”,
„социална еманципация и работа за всички”, „възможности за
реализация за всички”, върху които се базира политическият
консенус в промишлените системи, изискват все по-нататъшен и
по-нататъшен растеж. Растежът е религия, трябва да бъдем
атеисти.
Третото противоречие произтича от това, че в пренаселената
постиндустриална система полезността на предметите, закупени
на пазара, зависи във все по-голяма степен от способността ни да
координираме тяхното използване с други хора; но пазарът,
основаващ се на конкуренцията между актьорите, не е ефективна
институция за осигуряването на такава координация.
Необходимостта от солидарност и сътрудничество е радикална
потребност в обществото на изобилието, тя не може да бъде
97

задоволена без дълбока промяна в нейната историчност, в начина,
по който се репродуцира като цяло.
Американският социолог Джереми Рифкин нарече четвъртото
противоречие „край на труда”. Процесът на технологична
глобализация в постпромишленото общество бързо обезценява
човешкия труд и човешкия капитал, пазарът на труда се
„флексибилизира”, работещите имат все по-малко права. Това е в
рязко противоречие с културната и политическата дефиниция на
труда, която доминираше през „столетието на социални борби”,
от които демокрацията черпи своята легитимност: там
трудът бе основен източник за смисъла на живота и ключово
условие за интеграцията на индивида в обществото на „равни и
свободни граждани”.
„Извор на интелектуално безпокойство, което повечето днешни
либерални мислители възприемат като скандал, е не толкова
липсата на работа, колкото фактът, че моралните и
културните авторитети отказват да дадат смисъл на този
процес, да предоставят средства, които да позволят да се
използва човешки и творчески времето, освободено от
капитализма. Западноевропеецът, роден в средата на ХХ век,
прекарва на платената си месторабота приблизително с
половината по-малко време, отколкото човек, роден в
предходното столетие. Човек, роден в наше време, прекарва на
платената си месторабота една десета от живота си. Въпреки
това, обществото влага значителни средства, за да ни подготви
за работа за цял живот. Не бива да се учудваме, че младите хора
не уважават преподавателите си и бягат от училище: в
образователната система все още цари идеологията на труда,
идеята, че упоритата работа се изплаща и че добрият успех
означава добра работа, което не отговаря на света, който
виждат около себе си...”, написа през 1999 година британският
социолог Фин Браунинг.
Петото противоречие е формулирано от Мартин Хайдегер в
едно интервю, публикувано посмъртно под заглавието „Вече само
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бог може да ни спаси”: „За мен днес решаващият въпрос е как този
технически век може изобщо да бъде успореден с някаква
политическа система – и с каква. Не знам отговора на този
въпрос. Не съм убеден, че това е демокрацията.” Може ли
човешкият полис да създаде от собствените си източници
политическа система, способна да придаде смисъл на техническия
развой, на техническата „свръхцивилизация”? Между „техниката с
планетарно предназначение” и „националните” политически
системи на Запада има противоречие, което трябва да бъде
решено. Ние всички сме отговорни за и имаме право на
съхраняването на тънкия слой живот на нашата планета, но в
името на какви „ценности” може в публичното пространство на
промишлените демокрации да се легитимират „границите на
растежа”?
***
От тези пет противоречия смятам за най-парадоксална
неспособността на постпромишлената цивилазация да даде
„човешки” смисъл на тенденцията, която я характеризира като
постпромишлена, а именно – намаляването на работата – job
scarcity. Та нали става дума за позитивно развитие –
освобождението на човека от труда беше същностната цел на
техническия прогрес, историческото условие за „по-човешко”
общество, в което трудът няма да бъде задължителен. Защо
тогава се смята за катастрофа, ако някое правителство от ЕС
се опитва да отхвърли недалновидната политика „за растежа”?
Тази стратегия – без изключение основаваща се на обещанието да
се осигури ново „изобилие от работа”, разбира се, при условие, че
гражданите се примирят с това, че в условията на глобализация
понятието труд ще бъде „по-флексибилно” – е в противоречие с
неоспоримата тенденция на глобализиращата се
капиталистическа икономика, с бързото нарастване на
производителността на труда и намаляването на разходите за
делокализация на прозиводството.
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Неспособността да се придаде позитивен смисъл на
намаляването на труда показва, че демократичното общество
като цяло не е способно да промени своята историчност, тоест
„системата от идеи, символи и институции, които правят
възможно обществото да действа спрямо самото себе си и да
променя начина, по който се репродуцира като цяло”. Найголямата заплаха на нашето конформистко време е, че борбите за
смисъла, които са истинското наследство на шейсетте години,
ще бъдет изтикани в переферията на системата под някакъв
застрашителен медиален етикет.

Преводът е направен по: Václav Bělohradský. Dědictví let šedesátých – Hoře z
hojnosti, in: http://www.multiweb.cz/hawkmoon/default.htm

Момент от Международната научна конференция на тема „Ролята на чешката
интелигенция в обществения живот на следосвобожденска България”
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Мрежата
или тялото без органи
Мирослав Петршичек
Ако трябва да размишляваме за информационните
технологии от фукоянска перспектива (което е стратегия,
отпращаща ни към „геофилософията” на Жил Дельоз и
Феликс Гатари), би трябвало да кажем, че компютризацията
на информацията започва още в предкомпютърната ера:
първата крачка към развитието на операционния софтуер,
необходим за обработка, акумулация и пренасяне на
информация, е усилието конкретните човешки дейности
или операции да бъдат разложени на елементарни единици
или стъпки и да бъдат подчинени на контрола на определен
алгоритъм. Изобретателят на примитивния компютър,
така наречения Analytical Engine, Чарлз Бабидж, е бил
вдъхновен от тъкачния стан на Жакард. Тази
алгоритмизация впоследствие се превръща в момент от
един много по-обширен процес: пренасянето на контрола
върху целенасоченото поведение от мощта на човешкото
тяло върху машината, което е процесът, описван от Фуко
като „дисциплинарна субективация”. На другия край на този
процес се намират стратегическите „игри”, с помощта на
които се моделират евентуални глобални конфликти:
тяхната най-ярка черта се изразява в това, че решенията за
вероятното продължение в различните „сценарии” се
намират не в ръцете на политиците или генералните
щабове, а в експертните компютърни програми (те са
структурно идентични на програмите, с чиято помощ се
осъществяват повечето операции на глобалните финансови
пазари).
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Тази “фукоянска” перспектива се подкрепя от известните
факти. Началото на интернет се свързва със създадената
през 1958 година Advanced Research Programs Agency (ARPA), в
чиито рамки цивилни изследователи се занимават със
задачи, поставени от Министерството на отбраната на
САЩ. С течение на времето се оказва, че главният проблем
е откриването на функционален начин за пряко
взаимодействие между човека и компютъра. След цяла
поредица експерименти, свързани с решението на тази
задача, се появява не само „мишката“, но и Apple LISA
(Locally Integrated Software Architecture), тоест графичните
потребителски граници като например познатите
Windows. Едновременно с това възниква и първата
информационна мрежа – ARPAnet. Мониторът на
компютъра за първи път се превръща в интерактивна
граница между човека и машината, а заедно с това и в
място за контакт между отделните потребители
(първата форма на електронната поща, общият достъп до
базите данни)1. Но още тогава сравнително ясната
тенденция започва да се усложнява и да придобива друг
смисъл. Новата технология съществено модифицира
принципа на „пощата”: адрес на съобщението става
самото му съдържание. С други думи: въвеждането на
съобщението в базата данни (и в Мрежата) не е
предназначено за конкретен получател, но може да бъде
„доставено” на всеки, който прояви интерес към него.
Което означава, че представата за какъвто и да било
контрол чрез алгоритмизация на решаващите програми е
всъщност илюзорна. Напротив,
1 С историята на информационния
възниква напълно
анализ и трансфера на когнитивни
структури от човека върху
децентрализирана система, която
машината в перспективата,
(като интернет, респ. World Wide
инспирирана от Фуко и Дельоз, се
Web) придобива глобални
занимава подробно Мануел де Ланда
в книгата War in the Age of Intelligent измерения. “Географията престана
да бъде релевантна – тук не
Machines, Swerve Editions 1991.
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съществуват нито застоялите води на цивилизацията,
нито провинциите, изтласквани в периферията от
метрополиите. Престана да бъде релевантна и йерархията,
защото всички имат еднакъв достъп до Мрежата и всеки
може да комуникира с произволен брой участници”2.
Нещо, което е може би още по-важно: „реалност”
постепенно става нещо напълно „иреално” –
информационната сфера, виртуалното пространство,
виртуалният свят, „dataspace” или „датасферата”, накратко
това, което много по-късно, сиреч днес се означава като
Cyberspace. В романите на Уилиъм Гибсън това се нарича
consensual hallucination или Матрица: „Матрицата се корени
в примитивните електронни игри (…), в ранните графични
програми и във военните експерименти за взаимно
свързване на мозъци (…) Киберпространство. Всеобща
халюцинация, изживявана всеки ден от милиарди
упълномощени оператори от всички нации, от децата,
които учат основите на математиката. (…) Графична
репрезентация на данни, абстрахирани от базите на всички
компютри в човешката система. Невъобразима
комплексност. Линии от светлина, подредени в
непространството на мисълта, струпвания и съзвездия от
данни. Отстъпващи като светлините на града…”3
Както се вижда, датасферата е нова същност. Вероятно до
известна степен има все още структурен характер или поне
в такава насока ни ориентира станалото вече класическо
тълкуване на медиите на Маршал Маклуън (The medium is the
message, властта като производство на информация и
контрол над нейното разпространение; информацията
престана да бъде инструмент за
2 Woolley, B. Virtual Worlds. A Journey
производство и се превърна в
in Hype and Hyperreality, Penguin
стока), което се базира върху
Books 1993, p. 125.
тезата за технологиите като
3 Gibson, W. Neuromancer, London,
екстензии на човешкото тяло:
Grafton 1986, p. 67.
следователно информационната
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сфера би трябвало да бъде екстензия на централната нервна
система (или евентуално на невронната мрежа). Въпреки
това структурираността на структурата, набелязана в
анализите на Маклуън, се разпада пред очите ни: тъкмо
обратното, универсумът на медиите бързо става
неконтролируем, тяхната глобализация означава плурализация
на кодовете, тъй като (и това е може би едно нежелано
значение на Маклуъновия термин „глобално село”), за разлика
от универсализацията, глобализацията засяга преди всичко
„локалните” кодове. Както отбелязва и Умберто Еко,
константен закон на масовата комуникация е
вариабилността на интерпретациите, тъй като всеки
получател на „съобщенията”, разпространявани от
всевъзможни медии, включително и електронните, има
свободата да ги чете (декодира) по свой, различен, сериозен
или пренебрежителен начин.
Очевидно е, че датасферата е определена форма на знанието,
следователно и тя трябва да бъде някак „структурирана”,
тъй като знанието в най-широк смисъл (тоест не в
противопоставяне на техниката или науката, понеже те
двете са негова съставна част) се състои по-скоро в това,
което Мишел Фуко нарича отстъпление от първичните
кодове и което се характеризира като “…това, което е
дадено в нещата като техен вътрешен закон, като тайна
мрежа, в която те се оглеждат по някакъв начин едни в
други, и това, което съществува само през призмата на
даден поглед, на дадено внимание, на даден език“4.
Ако още опростим нещата, за да достигнем до най-общите
„структури”, можем да констатираме, че знанието е преди
всичко начин на организиране на явленията или, погледнато
от обратната перспектива, едно
4 Foucault, M. Les mots et les choses,
явление е “информация” само
Gallimard 1966, p. 11. Цитирано по
тогава, когато е част от
българския превод на Веселин
Цветков, „Думите и нещата”, Наука конкретно организираното знание
или дискурса („неорганизираното”
и изкуство, 1992, с. 31.
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явление е не информация, а разхвърляни данни). От това
произтича, че терминът „информационна технология” може
да бъде изтълкуван чрез израза технология на знанието. В найобщ план технологията на знанието би била процес на
организиране на информацията (независимо от какъв
източник: емоции, възприятия, практически опит, научен
експеримент и т.н.), при което функция на организацията на
информация би било а) трансформирането на данни в
информация и б) съхраняването на информация, което да
включва както нейната акумулация (натрупване), така и
комуникацията (предаването) є. Казано с езика на
семиотиката: информационната технология принадлежи към
нивото на онези „вторични системи”, които всяка култура
надгражда над своите естествени езици като организирани
знакови системи. В тези рамки продължава да е валидна
дефиницията на Лотман, който казва, че „информацията не
е факултативен знак, а една от основните предпоставки на
човешкото съществуване”.5
Константа, от която можем да изхождаме, е фактът, че
неструктурираните данни не са информация, те се намират
под прага на това, което може да се обозначи като знание
(неструктурираните данни не се възприемат като единици
на определен дискурс или като изречение, което има смисъл в
определен дискурс). От тази константа произлиза
възможността за някаква елементарна типология, която
описва отношението между информацията и порядъка,
между организацията и „мястото”, която позволява
данните да бъдат разглеждани като информация.
Класически тип технология на знанието е системата
(системното знание). Понятието система обозначава не
само системното представяне на знанието, то имплицира
5 Lotman, J. M. Kunst als Sprache.
гаранцията за това знание,
Untersuchungen zum Zeichencharakter защото само възможността за
von Literatur und Kunst, Leipzig, Verlag системна организация обосновава
Philipp Reclam jun. 1981, p. 26.
пълнотата; пълнотата е първична
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предпоставка за системната форма на знанието.
И второ: знам, тоест мога да определя значението на
някаква даденост благодарение на това, че съм в състояние
да локализирам мястото є в системата. Системната
организация на знанието гарантира, че потенциално мога да
знам всичко. Следователно системата не е някакъв (макар и
пълен) каталог, системата е изчерпателна, защото познаваме
принципа на нейното изграждане, но именно поради тази
причина всяка система е принципно затворена и вътрешно
неизменна. Значението (информативността на системно
организираната информаци) е идентично с мястото в системата.
Една библиотека без систематичен каталог не е библиотека,
а склад за печатана хартия.
Исторически по-нов тип технология на знанието е
структурата. Локализацията в структурата има вторично
предназначение, защото тук първични са отношенията:
значението е поле, което възниква при пресичането на
отношенията към други полета, въпреки това неговите
граници са променливи, тъй като структурата е в
състояние да интегрира в себе си възможности за нови
отношения. Когато една същност бъде въвлечена в
отношение към другите, тя се трансформира в
информация: приблизително така може да се предаде
основната структуралистка теза за взаимната
солидарност на всички термини в структурата, така че
стойността на всеки един от тях се обуславя от
едновременното присъствие на всички останали.
За разлика от системата, чиято идентичност е зададена
от градивните є принципи, идентичността на
структурата има процесуален характер: тя е способна на
вътрешни трансформации. От гледна точка на
информационната технология на електронния век обаче
структурата е само преходен тип организация между
системата и това, което се нарича Мрежа.
Мрежата е тип „ред”, коренно различен от системата и
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структурата: тя е виртуален ред, открит към
непредвидими варианти. Виртуалният характер на
датасферата означава, че отделните є сектори стават
реални едва тогава, когато бъдат актуализирани чрез четене,
т.е. интерпретация, при което интерпретацията е
моментната конфигурация на дадена област, благодарение на
която акумулираните данни се трансформират в
информация: значението е в ръцете на потребителя, а не на
„собственика” на мрежата (информацията възниква там,
където в определен момент и за определено време облакът
от данни кристализира чрез намесата на потребителя като
актуализация на определено свързване на тези данни). В
сравнение със системата и структурата понятието за
значение е радикално де-локализирано. Мрежата не е обект:
тя е комплексност, чиито конфигурация и връзки
непрекъснато се променят. Значение придобиват не
същностите, а техните (актуални) релации.
Делокализацията на понятието „значение” в Мрежата е
абсолютно радикална: базата данни не съществува сама по
себе си, тъй като за датасфера може да се говори едва
тогава, когато е налице свързването на паметта на
компютрите в глобален мащаб. В глобалната мрежа, с оглед
скоростта на пренасяне на данни разстоянията почти не
съществуват: датасферата акумулира информация по силата
на факта, че свързва. Заличава се разликата между
потребителя на персонален компютър и Мрежата. Когато
„чета” информация в датасферата, това означава, че
пътищата са се пресекли, станали са точки, hotspot:
„мястото” на информацията е свързването на всички
елементи.
В книгата на Гибсън „Невромансър” се описва интериорът, в
който живее екстравагантният Джулиъс Дийн: прах от
неоацтекска библиотека, масичка а la Кандински, лампи в
стил Дисни, часовник на Дали на стената до библиотеката,
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сплескано квадратче от изкуствен мускул, което лежи върху
объл постамент от фалшив нефрит. Тази конфигурация носи
името „Джулиъс Дийн”. Сама по себе си обаче не съществува
в датасферата. Мрежата сама по себе си е дельозовското
тяло без органи.
Големият и изненадващ парадокс на „мрежата” е, че в крайна
сметка тя насочва вниманието ни към двузначността на
тялото. Cyber-bodies, които изглеждат съвършено
осъществяване на Декартовата res cogitans, посредством
обратната връзка продуцират на „границата” своето
огледално съответствие в машината, което също става
тяло: „…системата на киберпространството, която
първоначално не би могла да възникне без физическото
съществуване на човешкото тяло, сега възнамерява да
подкопае автономното съществуване на човешките тела,
които я правят зависима и вторична. Последното
отмъщение на информационната система се състои в
абсорбирането на самата идентичност на човешката
личност, в абсорбирането на непроницаемостта на тялото,
в смилането на плътта в информация и в превръщането на
еротичния живот в прозрачна игра на марионетки. В
онтологичния обрат компютърът наподобява тялото, от
което се е породила мисълта. В своята компютризирана
версия Платоновият ерос става владетел на изкуствения
интелект, КИБЕР, контрольор, Невромансър”6.
Преводът е направен по: Miroslav Petříček. Síť čili tělo bez orgánů,
in: Filosofický časopis, roč. 46, 1/1998, s. 67-71

6

Heim, M. The Metaphysics of Virtual
Reality, Oxford University Press 1991,
p. 91.
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KAЛИН ДОНКОВ

МАКОВЕ
Цъфтял в поеми и в сонети,
и поомръзнал от това,
внезапен мак покрай шосетата
люлей отчаяна глава.
Той никне всякоя година
и ти си казваш неведнъж,
че не в кръвта е тук причината,
а просто в пролетния дъжд.
И лесна ироничност светва.
Насилва устните смехът.
Но и у теб след всяка жертва
спокойни макове цъфтят.
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KALIN DONKOV

MÁKY
Mák kvetl v poemáchch a v písních,
až už byl lidem na obtíž,
dneska se u příkopu tísní
a sklání hlavu níž a níž.
Mák kvete letos jako vloni
v zelené luční peřině
a neříkejte: Krví voní...
Jen déšť je tomu na vině.
Tvá ironie vstříc mu letí,
mák provokuje soustrast tvou.
Ale i v tobě po oběti
poklidné máky rozkvetou.......
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БАВНО ЛЯТО
Скучае пред нощта площадът,
загледан във отблясък слаб;
там потните хлебари вадят
последния за днеска хляб.
Далечното трамвайче трака.
Далечен мотопед снове.
Прозорците пресрещат мрака
с неподчинени цветове.
Все тъй далече от успеха,
без твърдост да се променя,
навлизам с разкопчана дреха
в предградията на съня.
И кратка зрелост ме връхлита
разполовявайки духа:
на въпросителна в очите
и въпросителна в стиха.
От нея сигурно, без нужда
и аз, с любов и със злина,
разполових света на чужди
и дружелюбни имена.
И в трудни вечери се питам
зад потъмнялата врата:
на кой приятел да разчитам,
на кой подлец да изкрещя?
Срещу кого ли ще въстана
с душа, сърце и сетива?
Щом имаш кръв за още рани,
какво ще мислиш за това!
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POMALÉ LÉTO
Za šera náměstí se tváří
znuděně; v šeru svitl lék v pekárně mužští v potu tváře
dopekli chleba na zítřek.
Tam někde v dálce tramvaj kvílí
a řidič v dálce přidal plyn.
V oknech se barvy rozsvítily,
úporně odhánějí stín.
Tak jako kdysi, neúspěšný
a bez vyhlídky na změnu,
v kabátě rozepjatém, pěšky
jdu zvolna předměstími snu.
Kratičká zralost přepadla mě,
ducha mi stihla rozeklát otazník tkví mi v očích hlavně,
veršem se také budu ptát.
To ona jistě způsobila,
že jsem hned ve dví rozťal svět –
tu jména přátel mých jsou milá,
ta druhá raděj neslyšet.
Za těžkých večerů svá slova
za dveřmi kryji, přemítám:
komupak mohu důvěřovat
a s kýmpak si to vyříkám?
Koho se duše bude stranit,
koho mé srdce vyhostí?
Zbývá ti krev pro nové rány?
Tak co si děláš starosti!
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МАТЕРИЯ
На чувствата в отчаяния лов,
догдето ги преследва и тълкува,
душата се лекува от любов.
Макар че от любов не се лекува.
И винаги, изпратена на съд,
наивно брани слабото си право.
Очаква от любов да є простят.
Макар че от любов не се прощава.
В света, от реализъм опростен,
единствено контрастите избира.
И от любов умира всеки ден.
Макар че от любов не се умира.
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LÁTKA
Na lovu, při němž denně stíháš cit
- je třeba štvát, nehledět zpovzdálečí -,
svou duši musíš z lásky vyléčit.
Ačkoliv z lásky, z té se nevyléčíš.
A tak ji soudí; ona beze lsti
do obhajoby svatých práv se pouští.
Řekl bys, že jí z lásky odpustí.
Ačkoliv z lásky, z té se neodpouští.
Ve světě, realismu zproštěném,.
jinde než z kontrastů si nevybírá.
A láskou zmírá stále, den co den.
Ačkoliv na lásku se neumírá.
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ПОЕМА
Любовта ни посочва с тревожни очи.
Любовта ни избира. Любобта ни закриля.
И добавя в прегръдката нервно усилие –
сякаш края така ще отдалечи.
Любовта в непресметнати думи гърми.
За душите ни смешно и мъдро се грижи.
Заковава ни кратко в живота подвижен
и помага в тълпата да бъдем сами.
Любовта под огромен часовник върви.
Боязливо разтяга на ласките срока.
Някой ден остарява – като всичко наоколо.
И тогава извръщаме хладно глави.
А когато избяга в случайно такси,
разпилейте писмата, изгорете портретите.
Оставете във стаите една роза да свети.
Любовта ще се върне – да я угаси...
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POEMA
Láska nás vybírá. Láska v nás vzbouzí cit.
Láska je ochráncem. Svého vždy docílí.
V objetí vkládá však nervózní úsilí:
jako by konec svůj mohla tak oddálit.
Zbrklých slov láska se použít nezdráhá.
Dojemně, směšně nám pečuje o duši.
Že jsme tu na chvíli, snad ani netuší,
být sami se sebou v davu nám pomáhá.
Lásce jdou nad hlavou obrovské hodiny.
Bázlivě snaží se prodloužit svoje dny.
Jednou však, jako vše, zestárne, zevšední.
Zády se lhostejně točíme k sobě, k ní.
Láska pak chytne si taxíka. Zběsilá...
Dopisy, snímky je nejlépe roztrhat.
Jedinou růži v svém pokoji nechte plát.
Láska se vrátí zpět – aby ji zhasila...
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ЗИМНА КЪЩА
Ако в чая въздъхнат горчиви треви
и потръпне червената риза на клена –
иде време за горест, иде мраз несъмнено.
А сърцето на ляттото още кърви.
По кръга на студените мокри скали
гъвкав размисъл слиза. Жадуван. Дочакан.
И ръцете му нежни свършват с нокти на дракон.
А сърцето на лятото още боли.
С изяснени във мъчна усмивка черти
всеки стъкмя огнището и потърсва кибрита.
Синьо светва слана. Скрежът влиза в горите.
А сърцето на лятото още тупти.
На мъглите през мрачното млечно море
завърни се отнякъде. Излъжи ме: навеки...
Една ябълка матова донеси отдалеко.
И сърцето на лятото няма да спре.
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ZIMNÍ DŮM
Habry když začnou se červeně oblékat,
natrpklé trávy když v čaji si povzdechnou,
víme – jde úzkostná doba a mrazy jdou.
Ze srdce léta krev pramínkem vytéká.
Váhavě z hřebenů studených, mokrých skal
myšlenka slézá. Je moudrá, je košatá.
Má hebké paže, však s dračími pařáty.
Ze srdce léta se pramínkem řine žal.
S rysy, jež jasní se v zapřeném úsměvu,
rovnáme polínka, škrtáme zápalkou.
Sníh jiskří na stromech, běl svítí noční tmou.
Srdce, to bije, ač není mu do zpěvu.
Syrovým mořem mlh, nečasem musíš jít,
aby ses vrátila... Zalži mi: Navěky...
Matové jablko přines mi zdaleka.
A srdce léta se nemúže zastavit.
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МЕЛОДИЯ ДЕКЕМВРИ
Есента ни ограби. Есента ни остави без нищо.
Календарът предлага единствено здрач занапред.
И една самота – като облачно пусто летище.
Без да носим багаж. Без да имаме в джоба билет.
Безопасната жажда за музика тежко възкръсва.
Хоризонтът издишва презрителен сив неуют.
А в света, преизпълнен от близкото наше отсъствие,
равномерните перки на времето скърцат от студ.
От забравени лампи потича снегът вертикално.
Градовете примигват на хляба под погледа мек.
А една самота! Като нощна безлюдна чакалня.
И от всяко търпение сам се отрича човек.
На съдбата във подгъва няма зашита монета.
И щастливият случай отстъпва по свойте следи.
Да затегнем колана, душа – и да вървим на небето,
откъдето през лятото скочиха всички звезди...
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PROSINCOVÁ MELODIE
Podzim nás okradl. Důkladně. Vůbec nic nenechal na příště.
Kalendář štědře nám nabízí vánice, vleklou tmu.
A také samotu – rozlehlé, zšeřelé letiště.
Přišli jsme bez kufrů. Po kapsách nadarmo hledáme letenku.
Nevinné dychtění po hudbě ztěžka se probouzí k životu.
Z obzoru dýchá nám do tváří odporný, sivý led.
Ve světě, který nás s předstihem odčítá, ač jsme tu,
ručičky hodin se za mrazů skřípavě sunou vpřed.
Chléb hladí města svou dlaní, jež nikoho nešidí
Z lamp, které nezhasly, proud sněhu do noci vytéká.
A přece – taková samota! Jak noční čekárna bez lidí
Čekání bez konce nakonec omrzí člověka.
V podšívce osudu zašitá mince, ta nečeká na tebe,
.tvá šťastná náhoda couvá zpět k jistému zázemí.
Duše má! Utáhni opasek – a vzhůru na nebe,
tam, odkud za léta hvězdný roj vrhl se na Zemi...
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ВАРНА
На зимата запуснатият храм
скриптящите си порти не затваря.
И жадната душа на януари
като последна свещ блещука там.
Следобедът отстъпва, размножен
в безбройните значения на здрача.
Градът е общество от минувачи.
Животът е почистен и снишен.
Животът е подслон необходим.
За малко сме и в него приютени,
разпънати от смешно двоумение –
да седнем ли, или да постоим...
Студът под пепеливите палта
ни изтезава грубо и пристрастно.
На този свят смъртта е безопасна.
Но строго забранена е смъртта.
На този свят все още предстоим.
И учим същината му лукава:
каквото сме загубили – остава,
каквото припечелваме е дим.
А утре ужас ще ни възвиси.
Или крушение ще ни разпали.
И само силна като цианкалий
прашинката любов ще ни спаси.
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VARNA
Zpustlý chrám zimy dveře otvírá
příchozím... Veřej žalostivě zpívá.
Žíznivá duše ledna dohořívá,
jak svíce poslední v něm skomírá.
Podvečer ustupuje, v bezpočet
významů násobí se stíny šera.
Ulice s chodci náhle zdůvěrněla.
Čistý a útulný je noční svět.
Život je útočiště potřebné,
na chvíli jsme v něm vítanými hosty.
Trápí nás ale problém směšně prostý:
zdali tu pobýt – nebo raděj ne...
Studenou rukou, rukou jako led
se pod zimníky dere zima dravá.
Na tomto světě smrt nás očekává.
Na smrt je zakázáno pomýšlet.
Tak žijeme tu přes nástrahy zim
a šprýmař život úskočně nás šálí:
hle, žije dál, co jsme už oplakali,
co získali jsme, rozplývá se v dým.
A hrůza vzburcuje v nás cit,
pohroma vzbudí síly, které spaly.
Vždyť jenom láska, silná jako cyankáli,
ta jediná nás může zachránit.
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АД
Или градът на друг ще се престори
или свещта ще ни опитоми.
Трамваят влачи вехтите си шпори
ей тъй, да не замръкваме сами.
Угасват черно-белите програми
и мъртвите дочакват своя ред.
Какъв ли смешен ангел е баща ми!
Абсурден ангел – татко на поет.
Смъртта е най-последната чужбина.
А аз съм чужденецът изигран.
Защото ме боли като на кино.
Защото плаках като над роман.
Сега, смален под скучните ни драми,
в измените ни бързи раздробен
един изплашен ангел е баща ми.
Но само той ще ви спаси от мен.
Разсеян ангел, неприспан, небръснат,
веднъж непренощувал в своя рай
той нощем телефоните прекъсва,
когато искам да ви кресна: край!
Смъртта е най-достъпната чужбина.
Каретите є сиви чакат вън.
Добре, че нямам вкъщи капка вино
и свършиха таблетките за сън!
Съдба, като отмерваш свойте грамове,
наглеждай неспокойните везни:
такъв несръчен ангел е баща ми,
че без да иска, ще ги наклони...
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PEKLO
Buď nás to město klamným vzhledem zmámí,
anebo si nás svíce ochočí.
en tramvaj kdesi cinkne ostruhami,
když samota se vbíjí do očí.
Skončilo černobílé vysílání,
teď mrtví znovu navrátí se sem.
Absurdní anděl nade mnou se sklání básníkův otec stal se andělem!
Smrt cizina je nejzazší, to známe,
jenomže mě smrt pěkně podvedla.
Plakal jsem jako dítě nad románem,
jak ve filmu jsem vzlykal, že je zlá.
Zlekaný anděl, tatínek, je s námi,
když odvíjí se nudných dramat nit,
on klesá pod našimi nevěrami.
A jenom on vás může zachránit.
Ten anděl neholený, chaotický,
jenž dobře ví, co je to nespavost,
hovory přerušuje v noci vždycky
ve chvíli, kdy mám na jazyku: Dost!
Smrt cizina je dostupná, to víme,
nikdy ji neomrzí čekání.
Dobře, že nemohu se opít vínem,
že nezbyl žádný prášek pro spaní.
Osude, dobře hlídej svoje váhy,
když kladeš do misek svá závaží.
Můj otec, anděl neobratný, drahý,
aniž by chtěl, je k sobě převáží...
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БЯГ
Сбогом, сбогом... Аз бързах! Автостради. Мочури.
Пустини.
Сполучливо живях. Според други: живях неизгодно.
Но дотичах. И трябва незабавно от вас да замина.
В някой свят. В някой век. В преизподнята.
Скоростта на нещата от стъпките тежко нараства.
Възрастта ни разпръсква: безпогрешно, обмислено, рязко.
Само вярност горчи под кората на късните бягства.
И сълзата дълбае бетона на нашите маски.
Есента има нужда от пътник. А съшо и зимата.
И насън ни боде на секундата острият лакът.
Сбогом, сбогом! Поезията е излечима
само толкова, колкото е излечим ракът.
А над всяка раздяла размахват кометите бичове.
Парят всички шосета, посипани щедро със въглен.
И дори да се срещнем, то ще бъде, защото сме тичали,
без да знаем, че земята е толкова кръгла.
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BĚH
Sohem, sbohem..... Nemám stání. Cesty, pouště, močály.
Doběhl jsem až k vám. A už abych zase šel.
Krásný život jsem měl. Jiní by nad ním prý zplakali.
Světu běžím vstříc, vstříc času. Běžím do pekel.
Rychlost roste s kroky, dočkáme se jenom nevděku:
smrt nám zbilancuje každý dosavadní hřích.
A jen věrnost hořkne pod povrchem směšných útěků,
slza rozhlodává beton masek na tvářích.
Podzim potřebuje poutníka. A lží je zimní klid.
Vteřina mě dloubá loktem: Vstávej, už je čas..
Sbohem, sbohem! Poezie? Z té se můžeš vyléčit
asi tak, jak z drobných rakovinných metastáz..
Biče komet vztekle sviští nad každičkým z rozchodů,
silnice nám hoří pod nohama od bláta...
Jestli setkáme se, tedy z jediného důvodu:
v běhu ušlo nám, jak je ta země kulatá.
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LA BOHÈME
Земята като гроб да се пропука –
и в гроба ще се лъжем вероятно,
че ще намерим изхода наслуки
и ще се върнем някой ден обратно.
Небето с черно слънце да ни светне –
ний пак ще се опиваме, повлечени
от радост, че плътта е мимолетна,
от ужас, че изкуството е вечно.
Небрежната ръка на битието
във унеса си тих тако се плъзне,
ще ни смири сред чаши и монети,
облъчени от щастие и мързел.
И както се надхитряхме в неясни,
но смъртни грехове заподозрени:
детето на предателя порасна,
сестрата на палача се ожени.
Догдето крихме нокти като рисове,
залъгвайки гнева за всеки случай:
перото на доносника написа,
юмрукът на негодника улучи.
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LA BOHÈME
Kdyby se země náhle otevřela,
i v hrobě budem na životě lpět
a věřit, že jsme nezemřeli zcela,
že jednoho dne vrátíme se zpět.
Nad námi vyjde slunce černé, lživé
a my si budem tvrdočíjně lhát:
tělo se rozpadne, je pomíjivé,
však umění, to musí přetrvat.
Lhostejnou rukou zpropadené bytí
nám nepřestává oči zaclánět.
Peníze, sklenky. Uvízl jsi v síti,
teď musíš líně k blahobytu spět.
A zatímco se zvědavců dav pase
na výčtu našich „neslýchaných“ vin,
katova sestra šťastně provdala se,
vyrostl, dospěl v muže zrádcův syn.
A zatímco jen proklínáme tiše
(nechceme padnout do osidel zla),
udavač píše, ve dne v noci píše,
pěst darebákova už dopadla.
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Подлецът за адресите разпитва.
Тършува под възглавето открито.
И ако е безспорно, че сме читави –
дали е вярно, че не сме убити?
Дали не е отвъдна всяка музика?
Не са ли сън прегръдката, конякът?
Единствено стихът е без илюзии
и знае, че зад ъгъла го чакат.
С какво така жестоко ги обиди?
Какво им толкова стори, сиромахът?
А може би стихът е очевидец!
И само затова ще го премахнат...
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Mizera vyptává se na adresy,
v příhodné chvíli prohledá ti byt.
V horečných nocích myšlenka tě děsí:
Vždyť už tě zabili. A pak chtěj žít...
Je pravdou hudba, kterou slyšíš zdáli?
Objetí, koňak není pouhým snem?
Jen verš, ten nikdo ničím neošálí,
verš dobře ví: vrah čeká za rohem.
Čím, chudák, ranil povznesené city,
čím asi rozbil bezstarostný klid?
Verš zřejmě může leccos dosvědčiti.
A tak jej nutně musí utratit.

131

НЕИЗБЕЖЕН ЧОВЕК
Премръзнал град. Редовни влакове.
Квартали с горестни бои.
Човекът нищо не очаква.
А нещо все пак предстои.
А нещо вече се чертае
и предусетил, пребледнял,
той блъска виното и чая
и грабва дългия си шал.
Той страда в мокрите градини
под еднорогата луна.
Любов – достатъчна причина.
Любов – достатъчна вина.
Каквато мъка да изпита,
какъвто смут да претърпи –
не му изтривайте очите,
не го отвеждайте да спи.

Той скита тих, но неизбежен.
Той ще осъди. Ще прости.
Разтворен в съмването. В скрежа.
Разтворен в себе си почти.
В луминисцентните пустини
ще носи слаби семена.
Живот – достатъчна причина.
Живот – достатъчна вина.
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NUTNÝ ČLOVĚK
Zkřehlé město. Vlaky. Nádraží..
Čtvrtě jako ztuhlá láva.
Člověka to nutně zaráží.
A přece něco očekává.
Tuší: něco visí ve vzduchu,
něco rýsuje se v dáli.
Člověk honí svoji předtuchu vstává, do šály se halí.
Mrzne v parku. Ona jediná.
Co chvíli ho úzkost jímá.
Láska – dostatečná příčina.
Láska – dostatečná vina.
Rána po hoři se zacelí,
nepokoj se zklidní brzy..
Nechtějte ho léčit v posteli,
neutírejte mu slzy.

Ranním šerem půjde, musí jít.
Nutný člověk. Co mu zbývá?
Musí soudit, musí odpustit.
V patách se mu rozednívá...
Městským poučtím klade do klína
sémě, jež se neujímá.
Život – dostatečná příčina.
Život – dostatečná vina.
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Той за дъжда ще се разкае
И някой сняг ще ускори.
Далеч от виното. Далеч от чая.
Далеч от огъня дори.
Пълзял. Съвземал се. Излитал.
Мъжествен. Смъртен. Наскърбен.
Един почти спокоен жител
на своя бесен континент.
А утре може да загине.
И без дуел. И без война.
Човек – достатъчна причина.
Човек – достатъчна вина.
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Nějaký sníh zřejmě urychlil,
deště pro změnu zas zkrátí.
Nemá, čím by oheň zapálil,
nemá víno pro zahřátí.
Smrtelný je. Mužný. Zničený.
Padá. Vstává. Znovu vzlétá.
Téměř klidně žije na Zemi
člověk zběsilého světa.
Zítra třeba náhle zahyne.
Nejen válka hlavy stíná.
Člověk – dostatečná příčina.
Člověk – dostatečná vina.
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ЕТО Я НОЩТА
Колко много безсъница, мила,
полунощи, петли и печал
есента е до нас приютила
във пустинния краен квартал.
Колко късни въздишки се гонят.
Колко братство и колко вражда!
И над всичко поскърцва бетонът
на еднаквите наши гнезда.
От невежа съдба запокитени,
вкаменени един срещу друг,
на живота самото отлитане
нощем ясно долавяме тук.
Всеки в бавната възпаст ще стъпи –
като в гибелна сладка смола.
Ала колко безсъница, скъпа!
Колко горести, колко жила...

А за всичко съдържа утеха
този свят, преди нас подреден:
да наметнем работната дреха,
да се вкопчим в работния ден.
Да си върнем телата усърдни.
Да обтегнем духа-тетива.
И, разбира се, ний сме безсмъртни!
Но не бива да знаем това...
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A JE TU NOC
Kolik nocí bezesných, má milá,
kolik svítání a jaký žal
do duší nám pozdní chvíle vlila toho by se člověk nenadál.
Kolik vzdechů ve tmě noci bloudí,
kolik lásky, jaká nenávist!
Do zvuků se neúprosně loudí
betonový skřípot našich hnízd.
Omezenec osud na předměstí
jako loutky dvě nás pohodil,
máš to maré, marně svíráš pěsti ničím nezastavíš úprk chvil.
Každý v letech, byť se třeba zdráhal,
utone jak v medu lesních včel.
Kolik nocí bezesných, má drahá!
Kolik žalu, kolik žihadel!

Tento svět však se vším si ví rady,
nenechá nás vzdychat bezradně:
Pracuj, jestli nechceš umřít hlady,
rázně vykroč do všedního dne.
Znovu napni všechny svoje síly!
Duše-tětiva se bude chvět.
Sudičky ti věčnost přislíbily.
Jen se o tom nesmíš dovědět...
Превод от български: Людмила Кроужилова
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Впечатления от едно научно събитие

Любомила Соленкова,
Красимира Мархолева
2008 е „осмичкова”/„osmičková” година – термин, въведен
от чехите, тъй като много от значимите събития в
тяхната история са се случили именно в години, които
завършват на осем. Такива години има и в българската
история. Още нещо, което свързва българи и чехи! Та през
тази изпълнена с юбилейни чествания „осмичкова” година
на 6 и 7 октомври в Прага бяхме едни от 22-мата
участници в Международната научна конференция на тема
„Ролята на чешката интелигенция в обществения живот на
следосвобожденска България”, финансирана чрез програмата за
комуникационна стратегия на България за Европейския съюз.
Това събитие бе организирано от посолството на
Република България в Чехия и Българския културен
институт в Прага със съдействието на Института по
славянски и източноевропейски изследвания към
Философския факултет на Карловия университет в Прага,
Славянския институт при Академията на науките на
Чешката република и Историческия факултет при СУ „Св.
Климент Охридски”. В приветствените си изказвания към
участниците българският посланик в Чешката република
Здравко Попов и директорът на Българския културен
институт в Прага Боян Панчев очертаха като основни
цели на форума стимулиране на академичните връзки между
учените от двете страни и разширяване изследванията в
тази област, както и отдаване на дължимото уважение към
делото на значимата група чешки интелектуалци и
предприемачи, които след освобождението на България се
отправят към нашата страна, за да подпомогнат пряко
създаването на новата държавна администрация,
зараждащата се местна промишленост и организирането на
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новите културни и просветни институции.
На конференцията взеха участие изследователи от различни
клонове на хуманитаристиката (историци, езиковеди,
литератори, журналисти, математици, културолози,
художествени критици и пр.), занимаващи се с проблемите на
чешко-българските политически, икономически и културни
връзки. Още тук трябва да се отбележи умението на
организаторите, което те са проявили при подредбата на
програмата. Последователността при докладите, както това ще
се види в следващите редове, беше съобразена с разглежданите в
тях проблеми.
Изнесените през първия ден на конференцията доклади бяха
групирани в няколко тематични блока. На първо място
политическите измерения на контактите между двата народа
бяха застъпени в докладите на чешкият историк проф. д-р Ян
Рихлик – „Чешкият фактор в борбата между Русия и Австро-Унгария
за влияние в България след Освобождението” и ст.н.с. II ст. д-р
Теодоричка Готовска-Хенце – „Неославизмът и чешко-българските
връзки от началото на XX в. – две лични съдби”. Проф. Ян Рихлик
разгледа чешко-българските връзки през призмата на
геополитическите интереси на Австро-Унгария и Русия на
Балканите. Той лансира идеята, че чешкият интерес към
българите върви в унисон с външната политика на Хабсбургите,
оставяйки на втори план русофилските чувства на редица чешки
политици. На свой ред д-р Готовска-Хенце се спря на малко
известни аспекти от дейността и ролята на двама политически
последователи на К. Крамарж – Б. Павлу и В. Сис, в контекста на
българо-чешките връзки в началото на XX в.
Следващ проблемен кръг се формира около проблема за
„цивилизаторската роля” на чехите, участвали в модернизацията
на България непосредствено след нейното освобождение от
османско иго. Доклади на тази тема изнесоха доц. д-р Искра
Баева – „Чешкият принос в модернизацията на нова и съвременна
България”, д-р Ружена Хавранкова – „Пътищата на чешката
интелигенция към България след 1878 г.” и ст.н.с. II ст. д-р
Владимир Пенчев – „Типология на чешката инвазия в България след
Освобождението”. В своето изследване доц. Баева акцентира върху
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чешкия принос в областта на индустрията и културата. От
своя страна, д-р Хавранкова разгледа чешкия интерес към
българите през призмата на чешкия политически живот и отдели
специално място на културните аспекти в контактите между
двата народа. На свой ред В. Пенчев разгледа ролята на чешките
интелектуалци в следосвобожденска България от етноложка
перспектива, т.е. представяйки чешкото проникване в
българските земи като поредица миграционни вълни, предлагайки
типология на отделните групи чешки заселници.
В своя доклад „Народни“ институции след Освобождението и
„национални“ в края на ХХ век” доц. д-р Маргарита Младенова
предложи интересен съпоставителен анализ при използването на
понятията „народни” и „национални” в български и чешки
лингвистичен контекст.
Следобедните доклади на конференцията бяха посветени на
ролята и влиянието на отделни чешки интелектуалци при
популяризирането и развитието на българската култура. В
съвместния си доклад „Журналистът Емил Чермак и неговата
България” проф. Кина Вачкова и Веселин Вачков представиха
неизследван аспект от чешко-българските културни връзки, а
именно силния интелектуален отпечатък върху развитието на
българската журналистика, който оставя първият редактор на
„Lidovй noviny” – Емил Чермак-Козак. Докладът на доц. д-р Ружа
Маринска „В памет на Анета Ходина (1878-1941)” се оказа
своеобразно продължение на предишния доклад, тъй като в него
тя представи личността на съпругата на Е. Чермак, чешката
художничка А. Ходина, свързала своята творческа съдба с
България. Своето изложение българската изкуствоведка завърши с
прожекцията на документален филм, посветен на чешката
художничка – „Художници в българското небе”. Ст.н.с. I ст. д-р
Елисавета Вълчинова-Чендова представи чешката роля в
развитието на българските музикални институции „Чешките
музикални дейци и българската музикална култура”, окачествявайки я
метафорично като „мост между Европа и Азия”. В своя доклад
„Българската литература и етнография в трудовете на Йозеф
Антонин Ворачек” чешката българистка д-р Дана Хронкова
разгледа ролята на чешкия литератор и етнограф Йозеф Ворачек
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за развитието на българското образование след Освобождението
на България и за популяризирането на българската литература
сред чешката общественост. Темата за българо-чешките
литературни връзки беше представена от доц. д-р Жоржета
Чолакова в доклада є „Пенчо Славейков и Чехия – pro et contra”. В
него авторката постави въпроса за трансфера на идеи между
ранния български модернизъм и чешката литература,
анализирайки контактите на видния български поет с чешката
литература.
Вторият ден от работата на конференцията започна с доклада
на проф. Хана Гладкова, която представи „Чешко-българския
дискурс на Александър Теодоров-Балан”. Като основни акценти тя
постави усвояването на чешката интелектуална мисъл при Балан
в сферата на езикознанието и развитието на езиковедските му
възгледи върху основните граматически характеристики на
българския език по отношение на граматиките от онова време. С
доклада си „От участието към реминисценцията. Рефлексиите на
българската социо-културна реалност на страниците на в. „Народни
листи” д-р Мирослав Коуба пренесе участниците на
конференцията във времето на Освобождението на България и
първата година от изграждане на новата държава. Следващият
доклад на д-р Красимира Мархолева беше своеобразно
продължение на предходния – „Съединението на Княжество България
с Източна Румелия на страниците на чешкия периодичен печат”.
Изследователката представи интерпретацията в „Nбrodnн politika”, „Praћskэ dennнk” и „Nбrodnн listy” на това събитие в
българската история, както и на последвалата го Сръбскобългарска война. След това д-р Любомила Соленкова разгледа
„Дейността на Българо-чехословашката взаимност (1918-1951)”,
прехвърляйки ни към проблема за гражданските инициативи за
осъществяване на организиран културен обмен между двете
страни в различните политически ситуации през първата
половина на ХХ в. Последният доклад от сутрешното заседание
беше на д-р Ярослав Отченашек – „България през погледа на
чешката етнография / етнология”. Той проследи как се променя и
от какво се повлиява интересът към българите и България в
различните исторически времена от началото на Х Х в. та до
наши дни в този клон на хуманитаристиката.
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Следобедната част, както и в първия ден, бе посветена на онези
чехи, изиграли значителна роля за изграждането и
утвърждаването на българите и на българската държава пред
Европа и света. Проф. Панайот Карагьозов представи
„Българската литература в историографиите на Ян Махал и Франк
Волман”. Изследователят изтъкна тяхната роля за
положителната рецепция на българската литература в Чехия,
славянския свят и Европа. След него доц. Мартина Бечваржова
припомни за „Франтишек Витезслав Сплитек (1855-1943) –
забравеният учител, математик, етнограф и писател” и за огромното
му влияние върху развитието на българското средно образование,
превода на учебници по геометрия, написването на нови такива,
организирането на матури, библиотеки и т.н. Следващият
бележит чех бе представен от Анка Златева – „Владимир Сис и
българо-чешките културни отношения от началото на ХХ век”. На
базата на непубликувани документи, неговите статии и книгата
„Нов Балкан” тя изтъкна ролята му за изграждането на нов
имидж на Балканите след Първата световна война. Докладът на
д-р Марцел Черни, бе посветен на един „Математик с поетична
душа. Българистичните трудове на Владислав Шак”, на неговата роля
за създаването на дружеството „Българска седянка”, на работата
му като директор на просвещението на Източна Румелия, на
неговото познаване и пропагандиране на българския език и
литература. Последните два доклада на конференцията са
продукт на съвместната работа на д-р Ивана Сръбкова и Диана
Маринова. Въз основа на непубликувани или слабо познати у нас
материали, намерени във фондовете на Славянската библиотека
в Прага д-р Сръбкова представи „Чехите в Русе и чехите за Русе
(1878-1939)”. Диана Маринова, от своя страна, представи
„Мястото на чешката колония в Русе след Освобождението в контекста
на чехословашката колония в България”. Изследователките показаха,
че малката, но значима чешка колония в Русе, която много често е
проводник на новаторски идеи, оставя дълбока диря в културния
и икономическия живот на града.
След ползотворната двудневна работа участниците в
конференцията се обединихме около идеята, че въпросът за
ролята на чешката интелигенция в изграждането и живота на
нова и съвременна България е все още е жив и непроучен докрай.
142

%&"

Дори в сегашното време на интеграция в Европа той добива още
по-голяма актуалност. Надеждите са, че тази „осмичкова” 2008 г.
ще сложи начало на още по-усилени и задълбочени проучвания на
българо-чешките културни връзки.
Като част от този научен форум в края на втория ден в
галерията на Българския културен институт в Прага се откри
изложбата „Братя Херменегилд и Вацлав Шкорпил –
основоположници на българската археология”. Направена бе и
предпремиера на пътуващата изложба на стари карти „Европа за
България”. Връчени бяха и две награди за българската култура.
Чешкият външен министър Карл Шварценберг присъди
посмъртно на преводача и дипломата Вътьо Раковски наградата
за работата му за доброто име на Чехия в България. А
юбилейната десета награда на фондацията на президента Вацлав
Хавел `97 за принос към развитието на европейската култура и
мисъл отиде за пръв път при жена – Юлия Кръстева.
Трябва да се отбележи, че през двата дни конференцията бе във
фокуса на вниманието на чешките и българските медии.
Специални съобщения за нея публикуваха телеграфните агенции на
Чехия и България и агенция „Фокус”. Имаше директни включвания
по Чешкото национално и Българското национално радио.
Двукратно изтече обширна информация по 24-часовата
информационна програма на чешката телевизия ЧТ24 с
участието на участници в конференцията. Бяха публикувани
материали и в едни от най-тиражните вестници „Lidové noviny“,
„Банкер”, сп. „Българи”, както и на електронните сайтове на
министерствата на културата и на външните работи, на
Община Русе, на Българския културен институт в Прага, на
I Literatura и още редица електронни новинарски сайтове.
И накрая, но не на последно място по значение, искаме още веднъж
да подчертаем перфектната организация, която беше създадена
от д-р Добромир Григоров, Боян Панчев, Володя Гоцев и още
редица хора, спомогнали за перфектното протичане на този
научен форум в Прага.
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