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ЗА АВТОРИТЕ:
Ирен Александрова е доцент по Теория на литературата в
еднои менната катедра на Софийския университет „Климент
Охридски“. Тя е едно от представителните имена на школата на
големия Никола Георгиев. Изследванията ѝ са посветени на
херменевтиката и структуралната семи- отика и методологията на
литературното изследване, както и културната антропология. Под
прицела на вниманието ѝ попадат автори като Яворов, Радичков,
Дебелянов, а теми като личността на автора, психология на Аза,
паметта, проекцията на митологеми в литературната тъкан, предмет
на литературознанието и др. Книгата ѝ „Да влезе авторът" (УИ, 2001)
е в ракурса на психологията на литературното творчество и в
стилистичния ключ на реториката и литературната полемика, целяща
осмислянето и усъмняването в митовете и клишетата, поела риска да
говори за нещата по категоричен начин.
Ирен Александрова, доц. д-р
Софийски университет „Свети Климент Охридски“
Kaтедра по теория на литературата
alexanderova@gmail.com
Владимир Сабоурин е професор по антични и
западноевропейски литератури във Великотърновския университет
„Свети Свети Кирил и Методий“. Доктор на филологическите науки.
Ето някои от заглавията на научните му монографии: „Увод в
метаезика на Хумболтовата философия на езика“, „Произход на
испанския пикаресков роман: към генеалогията на реализма“,
„Мистика и Модерност. Испанската католическа мистика през
Златния век“. Научните му интереси са в следните области: испанска
литература на ранната модерност (ХV-ХVІІ в.); португалска
литература (Ф. Песоа); австрийска литература (Фр. Кафка, Е. Канети,
Р. Музил); художествен превод; Франкфуртска школа (В. Бенямин, Т.
В. Адорно); начала на социологията (Георг Зимел). Бил е гост-лектор
на Университета на Федерална провинция Саар, Саарбрюкен
(Германия), на Калифорнийския университет, Бъркли и Виенския
университет. Стипендиант на Гьоте Общество във Ваймар.
Интересите му са в областта на сравнителното литературознание,
херменевтиката, новия историзъм. Ерудит, полиглот и естетически

8

За авторите

провокатор, той очертава една антитрадиционалистка линия в
съвременното родно литературознание. Сабоурин е известен
български поет и активна, нерядко скандална фигура в литературните
общества. Основател е на движението „Нова социална поезия“.
Последните му лирически стихосбирки „Троянски поети“ (преводи) и
„Сънища“. Превежда от руски, испански, френски, немски.
Публикува в Грозни пеликани, Литературен вестник, Литернет.
Владимир Сабоурин, професор дфн
Великотърновски университет „Свети Свети Кирил и
Методий“
Катедра Романистика vsabourin@abv.bg
Евдокия Борисова е професор по теория и история на
литературата и доцент по журналистика в Шуменския университет
„Еп. Константин Преславски“. Автор е на няколко монографии в
областта на жанрологията, медийните и литературните жанрове,
публицистиката и специа- лизираните печатни медии, творческото
писане, поетиката и практиката на телевизионната мелодрама,
поетика на българската драма в началото на ХХ век. Научните ѝ
интереси са в областта на сравнителното литературознание,
културологията, интердисциплинарните изследвания. Автор е на
първото монографично изследване върху творчеството на турския
литературен нобелист Орхан Памук – „На ръба на изтока и запада. Романите на Орхан Памук“. Хабилитационната ѝ кнога е със заглавие
„Литературите ни. Романът на изтока със запада в балканските
литератури“. Била е два пъти гост лектор в турски университети – в
Анкара и в Истанбул. Публикува в сайтовете Литернет и Либерален
преглед. Член на редакционната колегия на електронно списание
„Медиите на 21 век“ и българо-турското литературно двуезично
списание „Небеттепе“. Литературните ѝ изкушения са в областта на
пътеписа и фийчъра. Има две художествено-публицистични книги:
„Пътеписаници“ и „Попътни етюди“.
Евдокия Борисова, професор д-р
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
Факултет по хуманитарни науки
Катедра по журналистика и масови комуникации
evdokiyaborisova@abv.bg

За авторите

9

Петър Стоянович е български историк, възпитаник на
Университета във Виена, Австрия. Работи в Института за исторически
изследвания на БАН. Преподавател в Шуменския и в Софийския
университет. Сферите на неговия интерес са „дългият 19 век“,
българска династическа история, дипломация и отношения БалканиАвстро-Унгария.
Член на борда на настоятелите на Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“
Петър Стоянович, проф. д.и.н.
Институт за исторически изследвания на БАН
pstoyanovich@gmail.com
Добромир Добрев е професор по философия в Шуменския
университет. Последната му книга носи недвусмисленото заглавие
„Поли- тически размисли за Европа“. Научните му интереси са в
посоките на класическата философия и история, социалната
антропология и хуманитарните и социално-правни науки, а
публикациите му се фиксират върху теми като: Свободата и руската
етическа парадигма, Философия на западната система за сигурност и
нейните основни опоненти, Френската революция и новите идейни
парадигми на модерността, човешката социалност и нравственост в
творчеството на Бердяев и Владимир Соловьов. Добромир Добрев е
практически изкушен и от методиката на преподаването,
философската насока на творческите му търсения включва и
практическия опит – преподавателски и управленчески. Бил е учител
по философия, директор на Хуманитарната гимназия в Шумен и
Началник на Регионалния инспекторат по образование в Шумен.
Добромир Добрев, професор д-р
Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет
Катедра по журналистика и масови комуникации
d.dobrev@shu.bg
Дияна Боева преподава български език и литература в Добрич,
редактира класическа и съвременна европейска проза. Публикува
текстове в различни всекидневници, както и в литературни издания и
сборници. Автор е на два романа "Писма за оригами" (2016) и "Невинни"
(2020). Нейният проект "The Literature Blog: Зона за четене и писане"
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получава първа награда на Осмото издание на конкурса (2011) на
Департамента за усъвършенстване на учители - София (СУ "Св. Климент
Охридски"), за иновации в образованието. През 2013 г. получава
наградата на Столичната библиотека за курса си за творческо писане,
както и награда от МОН за практики, които обвързват литературата с
гражданското образование. Един от водещите на рубриката "Нещо за
четене" (2012-2013) по "Дарик" радио. Води курсове по творческо
писане, включително и във виртуални платформи. През 2020 г. нейният
проект Творческа лаборатория: "Текстът Георги Марков" печели Първа
награда в конкурс на УчИ-БАН и МОН.
Дияна Боева, учител по Български език и литература
Езикова гимназия „Гео Милев“ – Добрич
diyanaboeva2018@gmail.com
Десислава Иванова e доцент по журналистика в Шуменския
университет. Научните ѝ интереси са в областта на медиевистиката,
старата българска литература и книжнина, славянската старопечатна
книга, маргиналните текстове, както и в посоките на медиазнанието,
масовите комуникации и журналистиката, класическите медии и
социологията на медиите. Автор е на монографията „Буктрейлъри и
книги“, с която се хабилитира – първото българско изследване на
медийно-литературния жанра буктрейлър, посветено на техниките и
технологиите, но и на философията и социологията на четенето и
рецепцията (нови форми на рецепция) на литературната
творба.Приоритетни са заниманията ѝ със старобългаристика и
старославянски артефакти, а гледната точка на тър- сенията ѝ често се
докосва до компаративистиката, документалистиката, изворознанието и
новия историзъм. Сред авторите под прицел на вниманието ѝ попадат
Франциск Скорина, Яков Крайков, Георги Раковски, Димитър
Подвързачов. Десислава Иванова е член на Научно-изследователския
център „Преславска книжовна школа“ към Шуменския университет и
участва в ежегодното организиране и провеждане на авторитетните
международни симпозиуми по медиевистика в Шумен. Публикува в
литературния сайт Литернет.
Десислава Иванова, доцент д-р
Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет
Катедра по журналистика и масови комуникации
desinda@abv.bg
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Юрий Проданов е доцент по журналистика в Шуменския
университет. Научните му интереси са в сферата на социалните и
обществени науки, като той съчетава изследователската и
преподавателската си работа с ангажиментите си на журналист на свободна
практика. Бил е главен редактор и издател на регионален вестник
„Шуменски показател“; работи за вестниците „24 часа“, „Новинар“;
колумнист в списание „Europeo“, известно име в сайтовете Редута,
Либерален преглед и Литернет. Юрий Проданов изследва теми, автори и
проблематика от българската възрожденска литература, хабилитацията му
е отново в тази времева посока, но вече – свързана със съдбата на
българския емигрантски печат. Занимава го феноменът нови медии,
интересува се от теорията на масовата комуникация и ПР стратегиите,
медийното съдържание и добри прак- тики. Филологическите му
изкушения се простират от П.Р.Славейков и Раковски до Монтен; изкушен
е от компаративистиката, антропологията и социологията на изкуството и
медиите. Юрий Проданов е основател на университетския иформационен
портал Унимедия. Той е главен организатор и модератор на Националния
студентски литературен конкурс „Боян Пенев“ в Шумен, който е найстарият и авторитетен форум за студентско творчество в страната.
Юрий Проданов, доцент д-р
Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет
Катедра по журналистика и масови комуникации
u_prodanov@abv.bg
Ася Асенова е доктор по журналистика и преподавател в
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Защитава
дисертационен труд, озаглавен „Икономическа журналистика и нови
медии“. В него развива основната теза, че икономическата
журналистика, поставена в контекста на новите медии, е от съществено
значение за правилното тълкуване на икономическите процеси, които се
случват в едно демократично общество в условия на пазарна икономика
и ускорена дигитализация. Научните ѝ интереси са в областта на
теорията на масовите комуникации, икономическата журналистика,
медийната грамотност, въпроса за постистината и онлайн медиите.
Ася Асенова, д-р
Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет
Катедра по журналистика и масови комуникации
a.asenova@shu.bg
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Павлина Лозанова работи като международен чиновник към
Комитета по правни и политически въпроси на Парламентарната
асамблея за Черноморско икономическо сътрудничество от 2015 г.
Преди това заема позицията на главен експерт в дирекция
“Международни връзки и протокол” към Народно събрание на
Република България. Завършила е Икономическия университет в
София, има магистърска степен по "Икономика и Финанси". Тя е
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ТИХИТЕ СКАНДАЛИ
Ирен Александрова
THE QUIET SCANDALS
Iren Alexandrova
Abstract: The study examines scandal as a cultural phenomenon and is
relied on Lotman’s article over the shame and fear in the cultural mechanisms.
The nature of the so called quiet scandals here is presented in different areas of
the culture: science, literature, history, everyday life. As human acts there is a
great quiet scandal between Aristotle and Plato, passed over silence or excused
by cursory arguments all the time, which has hard consequences until now.
Key words: Scandal, Culture, Aristotle, Plato, Mimesis, Achilles.

Социалната компетентност на всеки от нас отличава и разчита
относително адекватно скандала. Разбирането е относително, защото
то се мени в различните исторически конкретни норми на търпимост
към явленията, но е адекватно в своята основа, свързана с
определението на понятието скандал.
Около понятието. Скандалът е ярко обществено явление,
възмутителна и срамна постъпка, към която обществото реагира. В
тълкуването на употребата на понятието „скандал“ или, както би
определил Цветан Тодоров прагматиката с „функционалния концепт
на употребата“, според езиковата норма у нас: скандалът е
„1.Неприлична постъпка, която дразни и възмущава околните.
2.Изобщо срамна работа.“ (BTR 1976 : 881).
Това, че е постъпка, го извежда като действителност и
актуалност, като проверим факт, вписан в обществената тъкан, от
който остават следи. Тихите скандали, едно противоречие в
атрибуцията на понятието, са тези, останали незабелязани или
неозвучени, но с реални следи и потенциална енергия. Всъщност
всеки скандал има и тази тенденция в желанието на извършителя
скандалът да заглъхне или да се приглуши да бъде избегнат, потушен,
изместен.
Неприличието на скандала също има обществен характер – в
грубото погазване на обществените норми, на реда, на хармонията и
така – на стабилността, на която разчитат и обикновеният човек, и
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социалното поле. Противопоставят се хаос срещу космос, дълбок
антропологичен конфликт, представен в митологичното съзнание;
скандалът провокира ентропията, която всяка почтена човешка
дейност се опитва да преодолее; причинява се психическа травма,
защото човешката психика непрекъснато се опитва да организира
дисхармонията. Скандалът не е безобидно и временно явление,
отнасящо се само до замесените в него – отзвукът, а той е
задължителен по определение, рефлектира върху всички, разтърсва
вярата в защитеността, заради която изобщо съществува обществото.
Неприличието има отношение и към поведенческите норми, така
необходими не само като подреденост на живота, но и като икономия
на психическа енергия, която може да бъде насочена продуктивно
другаде. Човек би трябвало във всеки момент да е внимателен,
адекватен и чувствителен за доброто и злото, но е тежко доброто и
злото непрекъснато да бъдат преучредявани. Е, скандалът се опитва
да представи собствени и различни представи за допустимото зло.
Определението „срамотна работа“, колкото и да е странно, също
включва скандала в основополагането на обществото и по-точно, на
обществото като културна общност. Срамът е онази културна спойка,
която създава обществото; той е атрибут на достойнството и
приобщеността към ценности; той е мостът между личността и
общността като санкция за пригодност. В „Епопея на забравените“,
национално-поетическия мит, Вазов активно полага мрежата от
антитези „срам и страх“, пише в „Братя Миладинови“: „те първи
изпитаха срам/ туй велико чувство“ – едно гениално прозрение за
създаването основите на общността. Деветдесет години по-късно това
прозрение ще намери научен прочит в статията на Юрий Лотман „За
семиотиката на понятията „срам“ и „страх“ в механизма на
културата“, където срамът е знак за принадлежност към културна
общност.
Лотман надгражда възприетата от всички идея на Клод-Леви
Строс за културата като система от допълнителни ограничения с
психологическата гледна точка, в която тези ограничения се
регулират от срама и страха. Срамът е този, който създава общността,
различавана като „ние“, страхът регулира отношенията с „другите“.
Можем да добавим, че това е дълбока архаична основа на
отношенията, митологичното мислене, в което тази основа е най-ясна,
предполага ясно разграничаване на „свое“ и „чуждо“, като своето
винаги е космос и хармония, а чуждото е хаос и по статут враждебно.
Нормите вътре в „нашето“, които са форми на честта и срама, не се
прилагат върху „другото“, с него е позволено да се справяме всякак.
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Етапите на развитие на социалната организация са сведени от
Лотман до три – този, който на най-ранното ниво ни отличава от
животните с културни забрани върху реализацията на
физиологичните нужди чрез срама; следва държавната организация с
основен механизъм на културата – страха, като „срамът регулира
общото за всички хора, а страхът определя отношението им към
държавата“ (Lotman 1990 : 328); в третия етап в държавата вече има
по-частни групи на самоорганизиране в държавата (от класи до
роднински, съседски, съсловни и др.), в които регулирането чрез
срама се счита за „висша организация“ (Lotman 1990 : 328). „На третия
етап сферите на срама и страха влизат в отношение на
допълнителност. Предполага се, че който изпитва срам, не изпитва
страх, и обратното.“(Lotman 1990 : 328) Изводът е, че: „Особено
културно значение добиват описанията на поведения, възприемани
като „безстрашни“ или „безсрамни“. В последния случай трябва да
обособим „безсрамното“ поведение от чужда гледна точка (например
руските нихилисти от средата на ХІХ век, утвърждавайки
исторически нов тип морал, се възприемат като нарушители на
нормите на срама) или пък собствена, т.е. от гледна точка на
представителите на дадена група (циниците, хипитата).“(Lotman 1990
: 329). Така можем да обосновем особеното културно значение на
скандала с неговата „срамотна работа“.
Тезисната организация на тези понятия е допълнена от
уточнението, че тя е с логико-евристичен характер, а сложността на
процесите е с по-голямо многообразие. Можем да използваме като
опора класификацията на Лотман, за да очертаем природата на
скандала, да се вгледаме в механизма на проявите му.
Като начало, скандалът може да съществува само в културна
общност, тази, която е регулирана от общото понятие „срам“ и
съдържа ограничаващи норми, които могат да бъдат престъпени.
Друга особеност е, че не всяко престъпване на нормите и обичайното
може да бъде наречено „скандал“, всяко научно откритие, промяна в
обществената регулация, в законите обикновено се мисли позитивно
като развитие или прогрес. Скандалът е свързан определено с
човешкото поведение, с недопустимото не само от обичая, но и от
дълбоката връзка с доброто и злото, с чувството за дълг и отговорност
на отделния човек. Ограниченията са потребни на човека, за да се
ориентира по-безболезнено в света, да се чувства защитен, но също
така стремежът към свобода провокира у всеки несъгласие с
ограниченията, желание да разшири хоризонтите, да престъпи
правилата. Скандално е не желанието, а постъпката – тя дори може и
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да не е желана. Това, което е скандално за една общност, може да
изглежда достойно за друга в противопоставянето „свое – чуждо“, в
различните културни езици. Който не е престъпвал никакви правила,
нека пръв хвърли камък. Но също така нека да запази и усета за
мярата, отвъд която вече стои скандалното като неприемливо не само
за общността, а и за всички.
Приложения на скандала.
Културата и скандалът. Щом „срамът“ като дълг и
достойнство е белег за консолидацията в културна общност, опора на
създаването на общество, то именно в етажите на културата може да
се проследят по-отчетливо проблематизираните граници на
неприемливото поведение, което по определение е скандалът.
Прави впечатление, че дори първият етап на ограничения,
които според Лотман създават културна общност, а именно срамът от
физиологичното, периодично е атакуван. Най-ясно следите в
античността са в комедията, абсолютно неприемлива според
„Държавата“ на Платон, въпреки че той отхвърля и трагедията в
нейната неразумност и невъздържаност. Народната смехова култура,
за която пише Бахтин, често включва „човешката долница“, Рабле
създава пищен празник от физиологията на човека... Днес онова, което
може да се нарече по този принцип некултурно, се превръща в масова
култура. Натрапчивите платени реклами по телевизията са почти
винаги за стоки, свързани с физиологията и особено с по-ниските
етажи на човешкото тяло. Новите изисквания за ценности в
изкуството акцентират върху потиснатите като раса и сексуална
ориентация, цветът на кожата и какво се случва в гащите, които все
по-често липсват, се превръща не само в значим, а и в централен
обществен проблем. Кулинарни предавания и състезания, множество
кулинарни канали по телевизията ни карат несъзнателно да се
приемаме значимо като ядящи същества. Да си припомним как в „Бай
Ганьо“ на Алеко Константинов смешното разчита на контраста
природа – цивилизация, какво „зрелище“, какъв спектакъл е бай
Ганьо, когато е на гости при Бодков и се примъква да готви в кухнята,
колко много „човещинка“ представя на трапезата у Иречек.
Явно днес културата преосмисля отношението си към
повърхностния слой на видимото, където най-значим е цветът на
кожата и знаците за особено различие в сексуалната идентичност,
деформациите в човека като болести, физически и психически, но все
така с физиологична основа. Интересът към физиологията се
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аргументира с дискриминацията на различните в обществото, която,
разбира се е възмутителна, но е дълбоко залегнала във всички култури
като ограничаване на показа на физиологичното. Това може да
изглежда примитивно, но е различавало човека от животното,
насърчавало е хората да бъдат нещо повече, да бъдат социални и
духовни същества. Друг въпрос е, че и духовното различие създава
напрежения, социалната организация винаги се стреми към
стабилност, културата бавно премества своите ограничители. Дали
може да ги отмести и на първото си ниво, свързано с физиологията?
В момента прави решителни опити. Дали в робовладелския строй
робът не се наричаше говорещо животно?
Пандемията е последният глобален натиск, който ни превърна
предимно в страдащо или просто незащитено тяло. Професор Никола
Георгиев преди години не ни разрешаваше да го поздравяваме на
празници с обичайното да е жив и здрав, работата върху поезията на
Ботев, прекрасният му анализ на Яворовото „На нивата“ го бяха
убедили, че това, просто да оцеляваш, те превръща в животно.
Допускам, че налаганата масова дигитализация на обществения
живот и все по-сложната юридическа система, напрегнатият начин на
живот прилагат натиск, на който като реакция културата се
противопоставя с безсрамно оголване на първичната физиология, с
демонстрация на природното. Скандалното се долавя тихо, защото
попада в постоянен информационен шум, слива се с него. Една крачка
- и можем да напуснем всяко съобразяване с общност, чувството за
срам е все по-рядко.
Второто ниво в обществените регламентации според Лотман е
равнището на вече възникналата държавна организация, която чрез
страха регулира отношенията. Допуска се негласно, че общността я
приема за нещо външно и чуждо, щом срамът, поведенческите модели
на редно и нередно, продължават да консолидират общността на
предишното ниво, а можем да допуснем и малко надградено над него.
Да мамиш държавата не се приема за срамно, но наказанието може да
бъде страшно. Законите регламентират, справедливо или не,
недопустимото и наказват, обществената реакция не е задължителна.
Подобно отчуждение от държавата може би е най-ясно, когато има
наличие на чужда държавност, както е у нас през турското робство, а
и не само на Балканите границите са подвижни и до днес.
Фейлетоните на Ботев „Примери от турското правосъдие“ ясно
задават пропастта и в културните, и в ценностните модели.
Възможността един народ да попадне в границите на чужда държава
или на чужд „цивилизационен модел“, регламентиран и в закона,
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винаги съществува. Страхът е психологическата реакция, която
регулира отношенията към външното и чуждото, а често и
безстрашието, когато срамът и вписването в културните ценности са
по-значимите.
Евристичният модел на Лотман е доста условен, макар да е не
само логически, а и свързан с опита. В третото ниво на организация
на културата вече отделните общности и тяхната ценностна система
се възприемат, вътре в тях, като по-значими в поведенческите си
модели от тези на обществото и държавата. Дали те не са
съществували винаги, е под въпрос, защото семейството, приятелите,
социалният кръг, в който се реализира човек са най-близките
ценностни полета. Примерът на Лотман е със забраната на дуелите в
държавата през ХІХ век, но на тях се гледа снизходително, защото
царят принадлежи на същата социална група, дворянството.
В доста разпасания политически живот у нас сме свидетели на
срамна грубост в речта, оправдана, когато е на „своите“ и
възмутителна у „другите“, нарушения често на закона, но все така
приемливо обясними за нашите и престъпни при другите.
Разрояването на политическото пространство, скандалната на пръв
поглед невъзможност да се състави мнозинство в Парламента и да се
излъчи правителство, са симптоми за загубата на обща ценностна и
културна основа в обществото. Не искаме да се ваксинираме, аз съм
ваксинирана, разбира се, не искаме да спазваме предписанията,
защото нямаме усещането за отговорност към другите, към народа и
обществото до ниво, в което оглавяваме световните класации. Затова
българското общество аргументирано може да представи днес онази
опасна фаза на разпад, в която не работят психологически нито
срамът, нито страхът. Това е резултат на процеси, които оправдават
отделния човек, симптомите са на отчуждение и отвращение от
обществения живот и съответно от доминиращата култура. Масовият
отказ от ваксинация, едно отчайващо и също така отчаяно безстрашие,
не може да се оправдае с невежество и да се реши с разяснителни
кампании, санкции и поощрения, не се отнася до определени групи,
защото недоверието към ваксините е само сигнал за общото
недоверие не само към държавата, а и към обществото. С риск за
здравето и живота си българите реагират така и това е сериозен макар
и тих скандал, който говори за нещо още по-значимо, оценка е на
действителността, която ни е наложена. Е, ваксинирани или не, можем
да разберем тази оценка.
Разклатено е доверието и в науката, религията на новото време.
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Науката и скандалът. Гилдията, съсловието са организирани в
защита на своите професионални интереси, съществува
професионална етика и като всяка етика тя се отнася до постъпките,
до ограниченията и в този смисъл до културата на поведение на
учените. Не науката сама по себе си, а въвеждането ѝ в света,
начините, по които се социализира, и обликът на хората, които правят
това, може да предизвика скандали. Вътре в себе си всяка наука в
своята критична основа е непрестанна полемика между известното и
неизвестното, между утвърденото и провокативно новото, това е
режимът ѝ на живот. Но тя има и своята външна страна, където тихите
скандали, защото често не излизат от границите на посветените,
внасят по-общите проблеми за лоялността и почтеността, за цената да
се занимаваш с наука, а тя винаги е тази на живота – живота на
учените и на техните идеи. И понеже почтеността в науката често се
нарича академичен дух, нека се върнем към началото му, към школата
на Платон, която се нарича Академия.
Именно в Академията на Платон се ражда и онзи значим
скандал, заглушаван старателно, от който се захранва вече
хилядолетия хуманитаристиката – разривът между Аристотел и
Платон. И двамата философи са толкова значителни, че и до днес, а
вярвам и в бъдеще, в основата на всяко разбиране правим всъщност
избор между тях двамата.
Всички знаем от обща култура, че Сократ е учител на Платон, а
Платон е учител на Аристотел, който, видите ли, само е задълбочил и
разширил Платоновите идеи. Не, разликите във възгледите на
Аристотел са фундаментални и съществени, някои следи могат да се
забележат още по времето, когато той е ученик и преподавател в
Академията в съчиненията му „За идеите“, „За благото“ и диалога „За
философията“ (Chanayshev 1981:24), известни противоречия вътре в
неговата „Метафизика“ могат да се обяснят с факта, че отделни части
са писани, докато е в Академията, а другите в свободата на
собствената му школа. Защото Аристотел е лоялен и към Платон, и
към Академията. Запазени са три негови стихотворни творби и едната
от тях е възхвала на Платон, на този който пръв е показал със своя
начин на живот, че да си добър и щастлив, са двете страни на един и
същ стремеж (Chanayshev 1981:14).
Как е организирана философската школа по времето на Платон
и Аристотел, какви са принципите? Великолепен разказ за това по
запазени сведения конструира Цочо Бояджиев (Boyadzhiev 2017:141 –
147). Пространството на школата е йерархически структурирано,
според качествата си учениците изучават различни неща и се ползват
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с различни свободи, „Нелепо би било да си представим
равнопоставеността – щом именно самото знание е и селектиращият,
и йерархизиращият принцип – на високообразования астроном,
геометър и историк Евдокс от Книд (който бил и схоларх на
Академията при едно от сицилийските пътувания на Платон –cf. T 6ab, Lassere) и начинаещия седемнадесетгодишен юноша от Стагира,
нито пък на надарените, способни да предложат собствени
теоретични варианти на Платоновото учение Спевсип и Ксенократ и
известните ни само по име Корсик, Тимолай или Евен“ (Boyadzhiev
2017:142). Да, и до днес на различните нива на достигнато знание се
преподава по различен начин, но от този регламентиран и начин на
живот с различни свободи и предимства разбираме дълбокото
убеждение на Аристотел, че хората не са равни, обучен е в това. В
този цитат също имплицитно се прикрива скандалът, защото
неслучайно са споменати имената сред цялото възхищение от
академичния дух, винаги едностранчиво се представя разривът между
Платон и Аристотел, с различни акценти. Създава се в случая
привидна ентимема : както се отнася Евдокс към Аристотел, така се
отнасят Спевсип и Ксенократ към най-случайни имена, следователно
в съпоставката Аристотел, все пак на 17 години, и другите неизявени
изобщо, са равни, а Севсип е във функцията на достоен също изобщо.
Логиката е добра, но обобщението е подло, защото се съпоставят
различни времена и проявления, на учител и начинаещ ученик с
общия принос извън времето. Защото големият скандал, приглушаван
винаги, следва.
Платон винаги е ценял много Аристотел, наричал го е „умът“,
но след смъртта си, след двадесет години, в които познава Аристотел
като ученик и колега, завещава Академията точно на Спевсип, негов
племенник, който не превъзхожда другите в йерархията на
способностите. Родство се изтъква само когато гледната точка е със
симпатия към Аристотел, иначе се премълчава, както е в горния
пример. Възмутен, Аристотел напуска Академията, при това той не
напуска сам, а заедно с Ксенократ, споменатия вече като способен,
подобно на Спевсип, но включен с името си след него. Така че
възхищението на Цочо Бояджиев от установената йерархия във
философската школа на Платон носи следите на апология и
отношение към скандала, съвсем легитимно от утвърденото с векове
надмощие – Аристотел е само ученик на Платон.
Не е възможно Платон да не е оценил правилно Аристотел, за
когото Хегел ще напише следното: „ той е бил един от най-богатите и
най-всеобхватни (най-дълбоки) научни гении, които са се появили
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някога – човек, до когото никоя епоха не може да постави равен
нему.“ (Hegel 1982:272); а също: „В действителност Аристотел
превъзхожда Платон по спекулативна дълбочина, тъй като той е
познавал най-основната спекулация, идеализма, а в тази спекулация
стои при най-широкото емпирично разпростиране.“ (Hegel 1982:273).
„Той е така всеобхватен и спекулативен, както никой друг“ (Hegel
1982:272). Обяснението, което се съдържа в ентимемата, имплицитно
вложена в цитата от Цочо Бояджиев, би трябвало да бъде
утвърждаване на ценностната йерархия в Академията и
справедливото присъждане в завещанието в полза на Спевсип и на
тези,които могат да „предложат собствени теоретични варианти на
Платоновото учение“. Платон се е погрижил школата му да се развива
като остава вярна и лоялна на завещаното от него. Така се и случва,
не съм чувала за загубени или изчезнали трудове на Платон, дори и
тайното му учение, което не е записано, се реконструира блестящо –
трябва да сме благодарни за последното на Цочо Бояджиев. „Платон
е много четен автор; Аристотел е почти неизвестен в по-ново време и
по отношение на него господстват най-фалшиви предразсъдъци.“
(Hegel 1982:273).
Това е резултатът. Аристотел би променил основите в дълбоките
учения на Академията или от лоялност би останал при завещаното от
Платон, но с цената на вътрешни противоречия, каквито се
наблюдават в ранните му творби при внимателен анализ. Хегел мъдро
отбелязва: „Ако продължаването на Платоновата школа е трябвало да
се изрази в това, неговата философия да се запази в нея точно в
Платоновия смисъл, то, разбира се, Платон не можел да назначи
Аристотел за свой приемник – най-подходящ за тази цел бил именно
Спевсип.“( Hegel 1982:274 –275). Обикновено се търсят и намират
други приемливи обяснения като това, че родом Аристотел не е от
Атина и няма политически и граждански права, че има връзка с
македонското влияние, баща му, Никомах, е бил лекар на бащата на
Филип Македонски, а те самите са се познавали от тогава. В Атина
Аристотел се връща след няколко години, когато вече е бил
възпитател на Александър Македонски и когато вече е готов със
самостоятелното си учение и създава своя школа в Лицей край Атина,
няма право да преподава вътре в града, защото е чужденец. След
смъртта на Александър веднага му е повдигнато обвинение от
върховния жрец на Елевзинските мистерии за богохулство и той
напуска бързо града, съвсем скоро и света. Трудовете му, предадени
за съхранение, изчезват укрити във влажно мазе за близо двеста
години. Хегел се оплаква по-късно от небрежните преводи и грешките

32

Ирен Александрова

в тях, знае се, че според описанията са се запазили до наши дни едва
една четвърт от тези трудове.
Стагира, родният град на Аристотел е гръцка колония, основана
в средата на VІІ век пр.н.е. сред тракийски и илирийски племена.
Отделен е пространствено от центъра и бързо попада по-късно под
македонско влияние. Александър Македонски всъщност е създателят
на общата държавност в Гърция, той завладява и обединява отделните
полиси, но гърците никога няма да му простят разрушената Тива,
няма да забравят, че са били подчинени. Дълбоко в делението на свои
и чужди попада и Аристотел, той винаги ще бъде леко чужд, различен,
към него има друга мяра на поведение. И понеже гръцката култура е
в основата на цивилизацията ни, такова е отношението на повечето от
нас и към неговите трудове, те векове наред могат да се превеждат
небрежно, да се четат доста свободно, да му се приписват неща, които
не е казал, а най-често да се игнорира това, което наистина е казал.
Имената имат значение.
По особен начин се разчита отношението към Аристотел с оглед
на благородството и справедливостта във философската школа на
Платон и в критериите на други времена. Всяка философска школа се
опитва да наложи като всеобщи своите понятия, клони към вселенска
експанзия и затова е отворена да приема в себе си все повече
последователи. Това многозначително за мен благородство в
конкретния скандал е представено от Цочо Бояджиев така: „Найсетне, границите на философската школа в древността са по правило
открити в една трета посока – към останалите философски сдружения.
Прехождането на идеи и личности от една школа в друга е ако не
правило, то във всеки случай не е изключение. Антистен, който вече
имал свои ученици, се прехвърлил при Сократ и приканил
собствените си слушатели да го последват(D.L. VI 2). Отдръпването
на Аристотел от Академията и основаването на собствена школа не
било последвано очевидно от никакви санкции, щом бившите му
съученици разглеждали напълно сериозно – двукратно –
кандидатурата му за схоларх (D.L. V 1,2).“ (Boyadzhiev 2017:146).
Вменява се някаква вина по отношение на лоялността, Аристотел
изглежда сам без причина е избрал да се отдръпне, за да си направи
школа, възможно е да премисли и великодушно не е бил
санкциониран. В предложените сведения разчитам и нещо повече, не
само Платон е направил избора с прогонването му, а, забележете,
двукратно съучениците на Аристотел също са го отхвърлили, него,
Аристотел, който няма равен на себе си в нито една епоха, според друг
от най-великите, Хегел.
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Аристотел е бил блестящ ученик на Платон и като възпитание,
знаем известната му реплика „Платон ми е скъп, но истината ми е поскъпа“, леко е парафразирана винаги, но задава напрежението между
лоялност и почтеност, между сърцето и разума. На това се е научил
точно от Платон, който пише срещу поетите в „Държавата“: „Макар
че някаква обич и почит към Омир още от детски години ме възпират
да говоря, все пак съм длъжен да кажа. Изглежда, че пръв учител и
водач на тия всички прекрасни трагически поети е именно той.
Наистина не трябва да се зачита човекът повече от истината; аз трябва
да говоря това, което вече казах.“( Platon 1981:Х,595 b-c). Приликата
в смисъла на двете изказвания не може обаче да се наложи и върху
поведението на Платон и Аристотел. Платон предпочита лоялността
към идеите на школата с избора на Спевсип пред почтеността да
отличи Аристотел като най-достойния, справедливостта е насочена
към собственото му учение с увереност или, може би, боязън от
истината,и така дава свободата на Аристотел да следва собствения си
път, да се възмути и по този начин да означи скандала, който винаги
опитваме да потушим, като намерим разбиране и оправдания. Ако
Платон е справедлив, а в това не може да има съмнение, то Аристотел
не е включен изобщо в школата, не е мислен като част от нея,
формалното и скандално напускане е само установяване на факта.
Двамата най-големи философи се разбират помежду си на едно друго
ниво. С избора си Платон осигурява приемственост и оцеляване на
своите идеи непрекъснато и до днес, тези идеи надделяват над
писаното от Аристотел, който не използва така активно
интелектуалното прелъстяване, разчита на блясъка на истината
повече отколкото на магията на словото, изяществото на елегантната
формулировка е предпочитана от него пред въздействащия образ. Да,
но ние, простосмъртните, помним повече в образи, отколкото в
понятия.
Така изключително тих е скандалът, срамът от нехайния прочит
на определението за изкуство, който дава Аристотел. Аз го споделям.
По липса на време и защото сме очаровани от Платон, който пръв
определя изкуството като подражание, мимесис, приемаме, че
Аристотел в своята „Поетика“ прави само допълнение по линия на
свободата,включвайки „възможното“ в това определение. Само тези,
които са запознати с „по-дълбокото учение“ на Аристотел, могат да
се досетят, че подражанието на възможното по вероятност или
необходимост, каквото е определението за поетическото изкуство,
всъщност е съвсем различна онтологична перспектива. Но тези, които
го знаят, най-често са философи и рядко се интересуват от природата
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на изкуството. А това определение на Аристотел може да обясни защо
литературата, която говори за възможното, всъщност има и статута на
възможното – да бъде между битие и небитие, да има „призрачни
образи“, както казва Платон и те да имат екзистенциални
характеристики, според Роман Ингарден, например. Изкуството
говори за възможното, от което произхожда всяко битие и в този
смисъл е нещо значимо.
Съществува обаче и една друга инерция, която привидно ни
оправдава, това е внушителната социализация на Платоновата
парадигма, изкуството е подражание, знаем ние, и на помощ ни идва
образът, въведен от Платон за подражателната поезия – „Ако желаеш,
вземи незабавно сега огледало и обикаляй с него навред: тутакси ти
ще създадеш слънце и другите небесни тела, също тутакси ще
създадеш земя, себе си и другите животни, вещи и растения, с една
дума всичко, за което ние сега говорихме.“ (Platon 1981 : Х, 596 d-e).
Това, което създава живописецът или поетът са „само образи, а не
действително съществуващи предмети“( Platon 1981 : Х, 596 е).
Изкуството е подражание в огледало на „само образи“, с елемент на
омаловажаване заради липсата на действителност и по много други
причини, разгърнати убедително. Е, този образ на огледалото
внушително присъства винаги в предметния план на нашите
представи, когато срещнем понятието подражание, мимесис.
Аристотел натоварва с друга понятийност мимесиса, използва
познатото назоваване, за да означи нещо друго, а това е механизмът
на преноса в метафората, често използван в опита да се каже нещо,
недостъпно за сетивата ни. За това той се уговаря в началото на своята
„Поетика“, изброява видове поезия и обобщава: „всички те, казано
общо, са подражание“( Aristotel 1975 : 67), „казано общо“ е
обобщение,но и сигнал за известно дистанциране от познатите
значения, както се разбира по-късно в изложението. Колкото и ясни
да са уговорките за различното разбиране на подражанието, на
природата на литературата, образът на огледалото, въведен от Платон,
ги надмогва със своята сетивност.
Академичният дух е силен както в дните на Платоновата
Академия и несъгласието с нередното, невярното и несправедливото
в него тихо се санкционира или се санкционира с тишина. Това е едно
от проявленията на тихите скандали, които в науката са нещо повече
от възмутително поведение, защото могат да поведат и знанието като
тип подвеждане.
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В зората и основите на литературата. Човешкото
поведение, постъпките, са в определението на онова, което се нарича
подражателно изкуство още от Платон и Аристотел, онагледено от
драматическите и епически видове, където героите действат.
Литературата възниква в нашата цивилизация с епопеята на Омир
през VІІІ век пр.н.е. и в началото ѝ е престъпването на правилата,
скандалното, гневът на Ахил, който се разбира като „хюбрис“,
изстъпление, гордост, преминаване на мярата. Обидата, която
Агамемнон нанася на Ахил, някак е приглушена като основание за
гнева, защото общият интерес е противопоставен като гледна точка.
А Ахил престъпва много правила, според Омир знае съдбата си и
прави своя избор на честта пред неминуемата смърт, избира
безсмъртната слава, но има и друго, което остава неизказано. Ахил е
различен от всички други по своята смелост и войнско умение,
неслучайно Омир в първия стих възпява чрез музата него, а не
Троянската война. Човекът е срещу правилата в утвърждаване на
собственото си достойнство. Винаги ни учат колко го превъзхожда по
благородство Хектор и е така, те живеят и действат в различни скали
на ценности.
По времето на Омир в Близкия Изток възниква Епосът на
Гилгамеш, в който централен образ е плачът на Гилгамеш,
невъзможността да приеме смъртта на любимия си приятел, смъртта
изобщо. Гилгамеш тръгва да търси тайната на безсмъртието, намира
я и я изгубва. Неприемането на човешката участ едновременно е
престъпване на обичайното и заедно с това е тайният копнеж на
хората от всички времена по безсмъртие.
Литературата се учредява чрез разказ за нарушаване на
правилата с постъпките на тези двамата герои и с темата за смъртта и
безсмъртието – дълбоко в основата на всяка бинарност, в
изграждането
на
парадигматични
опозиции
стои
това
противопоставяне, според Жозеф Курте. Правилата и тяхното
преодоляване, крайното и безкрайното са в динамиката на човешката
постъпка, но с мяра, съответстваща на универсалната човешка
природа. Възхищение, а не възмущение съпътстват през
хилядолетията образите на Ахил и Гилгамеш, с които започва
литературата на нашата цивилизация. Скандалите са други.
Най-старата история. Скандални са укриваните и
премълчаваните истини, съзнателно заличените следи на
праисторията. Ахил не е елин, а от тракийски род, родословието му е
добре представено от Овидий в неговите „Метаморфози“ особено в
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разказа за спора чие да бъде след смъртта на Ахил неговото оръжие
(Ovidiy 1974 : ХІІІ, 1–382). Но какъв е етнически, не се говори от
никого, явно по времето на Омир и на самия Ахил предците и
родовата принадлежност са водещи в идентификацията, а не етносът.
Особено когато боговете се включват като родители и предци. А може
и съзнателно да се премълчава, че най-славният войн на всички
времена, най-блестящото име в епопеята на древните елини, не е елин.
В по-късни времена етноцентризмът става все по-ясен, но все така се
мълчи за Ахил, тогава, а и сега, историята се пише от силните и
победителите. Ахил е наречен хемониец от Овидий, а в обяснителните
бележки пише, че Хемония е старото име на Тесалия, по името на
Хемон, баща на Тесал. Колко от нас знаят кой е родният град на Ахил?
А това е Фтия в Тесалия, като той е цар на родния си град (Ovidiy 1974
: 495) и затова е наречен от Овидий хемониец. Етническото население
на Тесалия по времето на Ахил е изцяло тракийско.
Това е проверимо и неслучайно във филма „Троя“, който е
съвременна интерпретация и на мита, и на „Илиада“, в началния
епизод, въвеждащ образа на Ахил, Ахил влиза в единоборство, което
трябва да реши на бойното поле чия е Тесалия. Тесалийците са се
изправили срещу войската на Агамемнон и за да няма жертви, двамата
най-силни войни от двете страни трябва да се бият един срещу друг,
Ахил е от страната на Агамемнон и на практика се изправя срещу
своите. Личи огромното му нежелание, но е убеден не от грубата
обида на Агамемнон, а от увещанието, че ще спаси много животи.
Самият епизод с боя е изключително въздействащ, Ахил наистина е
„лъвът Ахил“, класическа метафора, която не можем да избегнем,
когато говорим за метафори. След боя царят на Тесалия казва на Ахил,
че няма да го забрави, един семантичен маркер за по-общи смисли, и
му дава да отнесе царския жезъл на своя цар. „Той не ми е цар“, е
репликата на Ахил във филма. Явно някой е проучил за сценария на
филма откъде е родом Ахил и е представен точно с тесалийците като
фон и противопоставяне. Сложни са отношенията на Ахил със
„своите“ и в ахейския лагер по-късно, и с тракийската принадлежност
по-общо. В Троянската война всички тракийски племена се бият на
страната на Троя и Приам, Ахил с известно нежелание, но обяснено с
друго, се включва със своите мирмидонци на страната на ахейците.
Усещането за напрежение и различност е както в „Илиада“ на Омир,
така и в съчинената начална сцена от филма „Троя“, конфликтът е
налице. Но във войната отношението „ние – другите“ е ясно
регламентирано и никъде не е проблематизирано от Омир, не е
проблем и за Ахил.
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Мирмидонците на Ахил имат решителна заслуга за общите
успехи в боя, знаем, че са от Тесалия, населена почти изцяло с траки,
но какъв е пътят им после? В учебниците по история изведнъж
траките, които според Херодот са като море и най-многоброен народ,
изчезват подобно на динозаврите. Че мирмидонците по-късно се
наричат българи все по-често се говори и така и трябва. Йоан Малала
го пише през VІ век, а през ХІІ Йоан Цеца, могат да се намерят и други
потвърждения. През средновековието това не е тайна за никого, има
сведения, че така е отбелязано в първия превод на „Илиада“ на
старобългарски по времето на Симеон, че Калоян го споменава в
полемика с пратениците от Ватикана... В „Солунският чудотворец“ на
Фани Попова-Мутафова, любима книга от моето детство, думите на
Калоян са следните: „- Мисля, че знаем малко повече за древната
Троя... В превода на Малала, който монах Григорий е направил за цар
Симеон, сме чели за победата на Ахил над троянците... А там пише
също, че сред войските на Ахил воювали и мирмидоните, днес
наричани българи... Затова по-добре да не се връщаме към толкова
стари времена...“ (Popova-Mutafova 1969 : 325). Първото издание на
„Солунският чудотворец“ е от 1929 г., а посвещението на книгата,
началният епиграф е: „На проф. д-р В. Н. Златарски“ – при цялата
фикционалност на историческия роман Фани Попова-Мутафова
разчита и на добри проучвания, за които е благодарна в посвещението.
Майка ми, която беше завършила класическа гимназия в
последния випуск, преди да бъдат закрити тези гимназии за много
дълго време, беше учила тези неща в училище, днес ги знаят само
специалисти и хора с интерес към историята. Скандалът е в това, че
сме ги забравили или се срамуваме да ги знаем, или ни е страх да ги
знаем, защото веднага тръгват внушения, че не са верни, че на
изворите не може да се вярва, дори и откритите артефакти са
съмнителни. Средновековните ни царе са били всичките заблудени,
може би. Срамно е да си присвояваме чуждото, а в случая славата и
величието на предците, но още по-срамно е да се отказваме от дълга
на паметта за тях. Не сме много сигурни накъде вървим, но изглежда
и че не сме сигурни откъде идваме. Очакваме някой санкциониращо
да ни го каже. Дали някой по света знае или се интересува кой
всъщност е Ахил и неговият народ? Защо ли не съм чувала за някакви
национални претенции за неговата принадлежност? Подозрително и
оглушително мълчание, което е неудобно да нарушим, защото ни
убеждават, че принадлежим на вече глобална общност със
задължителна политическа коректност в говоренето, т.е. отказ от
определена проблематика – това е задължителното дискурсивно
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ограничаване, кой и за какво може да говори. Истината не е удобна и
някой, убеден в друго, може да се засегне. Както пишеше в един
афоризъм, скоро ще забранят на умните да говорят, за да не
накърняват чувствата на глупавите. Вероятно така може да стане със
знаещите и незнаещите.
Затова, естествено, пропускаме и думите на Плутарх, с които
започва животописът на Александър, няма нужда от пояснение в
заглавието кой е Александър, той е един и велик: „Напълно
достоверно е, че Александър по баща е потомък на Херакъл чрез
Каран, а по майка на Еак чрез Неоптолем“ (Plutarh 1969 : 11).
Неоптолем е синът на Ахил.
Изглежда, че ние трудно градим основите не само на
историческото си, но и на културното си съзнание чрез очертаване на
своето като ценностна общност. Тихите скандали, скандалите на
премълчаното нередно имат древна история, дълбоки корени и
разрастващи се във времето последствия.
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КЪМ СКАНДАЛА НА РАЖДАНЕТО НА ЛЕВИЯ
РАДИКАЛИЗЪМ
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(И НА КОНСЕРВАТИВНАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ
ЛЕВИЯ РАДИКАЛИЗЪМ)
Владимир Сабоурин
TOWARDS THE SCANDAL OF THE BIRTH OF LEFT
RADICALISM
FROM THE SPIRIT OF LIBERALISM
(AND THE CONSERVATIVE REVOLUTION BY LEFT
RADICALISM)
Vladimir Sabourin
Abstract: This article deals with the genealogy of the Radical Left
and the Conservative Revolution ideas in Dostoevsky’s work focusing on
his novel The Demons (1872). It shows the genesis of the radical left-wing
position of the young Dostoevsky and his mature and late conversion to
Conservative Revolution as a model for understanding what happens with
neoliberalism in the post-Trump era.
Keywords: Dostoevsky, Radical Left, Conservative Revolution,
conversion, neoliberalism
Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства…
Игнат Лебядкин∗
∗ Достоевский, Ф. М. Бесы[1872]. – В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание
сочинений в тридцати томах, Т. 10, Ленинград: „Наука“, 1974, с. 141: „Имало една
хлебарка,/ Хлебарка от самото детство,/ После паднала в буркана,/ Пълен с
мухоѣдство…“ (Прев. мой, В. С.). Цитирам Бесове по това издание по-нататък в
текста със сиглата БЫ, томовете с римски, страниците с арабски цифри. Срв.
превода на Венцел Райчев: „Имало една хлебарка,/ тя ударила на бягство./ И се
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На Първия конгрес на Съюза на съветските писатели през август
1934-а, изпълвайки с концептуално съдържание и диалектическа, в
конкретния случай ренегатско-авторепрезентативна, структура
непретенциозната опорка на М. Горки за Достоевски като злой гений
наш, Виктор Шкловски резюмира: „Ф. М. Достоевски не може да
бъде разбран извън революцията и не може да бъде разбран по друг
начин, освен като изменник“ 1. До началото на сталинските показни
процеси остават само две години и определението „изменник“ трябва
да се разбира буквално юридически. Осъденият на смърт чрез
разстрел – и „помилван“ в последния момент на каторга и последваща
безсрочна военна служба като редник в Сибир – млад симпатизант на
френския утопичен социализъм със сигурност би бил перфектната
„лявотроцкистка“ жертва още на първия показен процес, дълго преди
да е успял да извърви пътя на своята зряла консервативнореволюционна конверсия. Самият Шкловски дължи оцеляването си
по време на Големия терор както на принадлежността си към тесния
кръг на Маяковски, канонизиран от Сталин през 1935 г. 2, така и на
виртуозността си на конвертит със смъртоносна идентичност за
отричане. Конвертиралият към сталинската марксистко-ленинска
ортодоксия някогашен съосновател на формалната школа и
пъхнала във чаша,/ пълна с мухоядство…“ – Достоевски, Ф. М. Събрани съчинения
в дванадесет тома, Т. 7, София: „Народна култура“, 1983, с. 161. За Мая Горчева
стихотворението на Лебядкин тематизира „тревожната истина за неразличимостта
на реално, свръхсмисъл и глупост, която Достоевски сочи – без съмнение, удивен,
но навярно и изплашен.“ Вж. Горчева, М. „Новата класика на „Двойник“ на Ф. М.
Достоевски: машини, поети и насекоми“. – В: Литературата: Образи и контексти.
Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор Цветан Ракьовски, В.
Търново: „Фабер“, с. 450. Поезията на капитан Лебядкин ще послужи за
вдъхновение на обериутския абсурдизъм от 30-те, преди всичко при Николай
Олейников, вж. неговия Таракан (1934) – Олейников, Н. Число неизреченного,
Москва: ОГИ, 2016, с. 274-276; български превод на Олейниковската „Хлебарка“ в:
Сабоурин, Вл. Смъртта. Антология, София: Самиздат, 2021, с. 116-119.
1
„Речь В. Б. Шкловского. Заседание шестое“. – В: Первый Всесоюзный съезд
советских писателей. 1934. Стенографический отчет, Москва: ГИЗ
„Художественная литература“, 1934, с. 154.
2
Вж. Янгфельдт, Б. Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг, Москва:
„КоЛибри“, 2009, с. 602: „Въпреки всички нелепи страни на канонизацията на
Маяковски, те имат едно положително следствие: чистките на 30-те заобикалят
повечето хора от най-близкото му обкръжение.“ През същата 1935 г. по инициатива
на Лев Каменев се подготвя двутомно издание на Бесове с коментари на Леонид
Гросман. След излизането на първия том тиражът е иззет и унищожен. Година покъсно Каменев е осъден и разстрелян в рамките на първия показен процес срещу
лявотроцкистката вътрешнопартийна опозиция.
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войнстващ социалреволюционер определено има какво да каже по
въпроса за раждането на консервативната революция от духа на
детската болест на левичарството при Достоевски. Авторът на Бесове,
от своя страна, е първият, който в скандално-памфлетна форма
фикционализира и прогностицира политическия скандал 3 на
генеалогията на левия радикализъм, отглеждан и назряващ във все поожесточено обезопасяваните, все по-канселиращи и все повсеобхватни убежища и паник стаи на неолиберализма. Ако
Тургеневите архетипи на консервативните 4 бащи и радикалните деца
все повече остават в миналия век, все повече звучат като
сантиментална баналност от времената на един добре подреден и
комфортен свят от вчера, либералните бащи и майки от Бесове ще се
конфронтират сякаш в реално време с епохата на децата, които
доносничат за родителите си след щурма на Капитолия. Яростният
консервативно-революционен роман-памфлет ще е едновременно
„разкриване на провинциалния живот “на периферните прояви на
господстващия (нео)либерализъмна метрополията и „ясновидска
антиципация на съвременния ни radicalchic“. 5 Хегелово-марксовата
поредност на повторението в историята се обръща: фарсът на
либералните бащи се повтаря в трагедията на ляворадикалните
синове. Раждането на консервативната революция от конверсията на
левия радикализъм, на свой ред, има за парадигма неговото
„самопревъзмогване“ (самоодоление) 6 в рамките на един
катастрофично-апокалиптичен опит, преминал през конфронтацията
с абсолютния господар в лицето на инсценировките на
Игор Волгин определя скандала като „мерна единица“ на романите на Достоевски,
срв. Волгин, И. Родиться в России. Достоевский: начало начал, Москва:
„Академический проект“, 2018, с. 484.
4
За „консервативния“ баща – за разлика от консервативно-революционните деца –
е уточнено иронично в Идиот: „никога не е скривал, че е малко страхлив или, подобре казано, във висша степен консервативен“. – Достоевский, Ф. М. Идиот[1869].
– В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах, Т. 8, 1973,
с. 38. Същото е валидно и за (нео)либералния баща.
5
Вж. Frank, J. Dostoevsky: The Miraculous Years, 1865-1871, Vol. IV,
Princeton&Oxford: PrincetonUP, 1995, 473, 446. Достоевски: Чудодейните години е
четвъртият том на 5-томната биография на североамериканския русист Джозеф
Франк, излязла между 1976 и 2002 г., най-мащабното до този момент индивидуално
представяне на живота и творчеството на Достоевски. През 2010 г. е публикуван
синопсис на петте тома в едно книжно тяло, обхващащо близо 1000 стр., вж. Frank,
J.Dostoevsky: A Writer in His Time, Princeton & Oxford: Princeton UP, 2012.
6
„[Ц]ялата тайна на първата крачка“ е в самопревъзмогването –Достоевский, Ф. М.
„Русское решение вопроса“ (Дневник писателя 1877). В: Достоевский, Ф. М. Полное
собрание сочинений в тридцати томах, Т. 25, 1983, с. 63.
3
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абсолютистката власт– и в лицето на абсолютния господар сам по себе
си, смъртта.
1
Непосредствено преди началото на работата върху Бесове,
започната на Запад и завършена в Русия, е написана новелата Вечният
съпруг (1870), която заедно с Идиот е единственото произведение на
Достоевски, създадено изцяло в чужбина. Подобно на ранния Двойник
(1846), който ще послужи двадесет години по-късно за модел на
субектността в големите романи от Престъпление и наказание
насетне, предшестващата Бесове новела разработва в един пределно
изчистен план на формата друг съществен елемент на зрялата
концепция на Достоевски за субектността, допълващ двойничеството:
диалектиката на хищника и жертвата. От възникването си през
Ренесанса именно новелата е жанрът, в който се решават формалните
задачи, структурно подсигуряващи последващото тематичноперсонажно разгръщане и социалноисторическо уплътняване на
големите наративи. Въпреки обема си от над 100 стр., който по-скоро
се вписва в представата за „кратък роман“, както Двойник, така и
Вечният съпруг (определен жанрово като „разказ“) се характеризират
със схематична пестеливост на материала и настойчиво-повторително
проиграване на възможните повествователни вариации в рамките на
определена формална задача. Оголената схематичност при
значителен обем е особено силно изразена в Двойник, който през
първата половина на 60-те ще бъде подлаган както на (неуспешни)
опити за социално историческо актуализиране и уплътняване на
„похвата“, така и на опити за съкращения, редуциращи вариативната
повторителност, които в крайна сметка също не придобиват
каноничен статус. Късната новела ще е значително по-безшумна по
отношение на „празния“ ход на формата и по-успешна при
включването на актуалнополитически референции, без обаче да се
отказва от изходния принцип на изпробване в квазилабораторни
условия на определени формални елементи.
Приемствеността между двете новели, разделeни от четвърт век,
е маркирана в самото начало на Вечният съпруг: „фактът на
изменението и даже раздвоението на мислите и усещанията нощем
при безсъница, и изобщо нощно време, е общ за всички „силно
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мислещи и силно чувстващи“хора“ 7 . Unheimlich появата и
разпознаване на „гостите“-двойници в дома на субекта – който вече
не е господар в дома си –и в двата случая е нощем. Малко преди
ужасяващо „(не)домашната“поява на „госта“ у Велчанинов,
любовникът на жената на Вечния съпруг си дава сметка, че вече е
успял да „съчини поема от него“ (ВМ 16-17) – подзаглавието на
Двойник е „Петербургска поема“. Вечният любовник 8 си дава също
така сметка, че той е този, който поражда и извиква Вечния съпруг
като свой двойник. „А дали пък – помисли си той – дали пък не той за
мен, а, напротив, аз съм се лепнал за него и целият номер е именно в
това?“(ВМ 14) Вечният съпруг е двойник, породен и извикан от
вечния любовник, вечният любовник е гостоприемник на Вечния
съпруг. Кроткият тип на Вечния съпруг е двойник на хищния тип на
вечния любовник. „Изведнъж Велчанинов нервно и раздразнително
избухна в смях:/ – Пу да му се не види! Та вие сте направо някакъв
„хищен тип“! А аз си мислех, че вие сте само „вечен съпруг“ и нищо
повече.“ (ВМ 47) Двойникът на господин Голядкин от
едноименната новела демонстрираше на гостоприемника си, че не
е господар в дома си, изтласквайки го постепенно от света му и
пращайки го накрая в лудницата. „Кроткият тип“ на Вечния съпруг,
на свой ред, гостувайки у „хищния тип“ на вечния любовник,ще се
опита да го заколи в собствения му дом със собствения му
бръснач, докато хазяинът на дома спи. Диалектиката на хищника
и жертвата, изпробвана в камерните рамки на семейния
интериор, радикализира разработения в двойничеството модел
на субектността, подготвяйки го за екстраполация в сферата на
политическото. Бесове ще реализират това
политическо
екстраполиране
на
интериорно-семейната диалектика на
хищника и жертвата в разгърнатото повествователно справяне
с
екстериорно-публичната
социалнополитическа проблематика на
една лявохегелианска диалектика на господаря и роба. На прага
на
Бесове
19-годишен
либерален
(т.
е.
ляворадикален)конкурент на Вечния съпруг при поредния му опит
отново да се задоми умъдрено ще сподели с вечния любовник: „И
знаете ли, преди, отдавна вече, аз бях по убеждения чист славянофил,
но сега ние чакаме зората от запад…“ (ВМ 105). Имайки предвид
Достоевский, Ф. М. Вечный муж. – В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание
сочинений в тридцати томах, Т. 9, 1974, с. 7. Цитирам новелата по-нататък в текста
със сиглата ВМ.
8
„Theeternallover“е определението на Велчанинов, дадено от Франк, вж. Frank, J.
Dostoevsky: The Miraculous Years, 1865-1871, 385.
7
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възрастта му, младият либерал от Вечният съпруг явно е бил в самото
начало на тийнейджърските си години, от самото детство ако не
консервативен революционер, то поне във висша степен
консервативен.(Същото важи и за стария неолиберал, който е активен
неолиберален борец против комунизма и фашизма от самото детство.)
Семейно-интериорната диалектика на хищника и жертвата,
формализирана във Вечният съпруг, вече е на разположение за
прилагане към политически явления. И нота бене: Вечният съпруг е
хищен тип.
Преди да бъде приложен към политически (и семейни) явления,
моделът на демоничното, включващ като структуриращи елементи
двойничеството и диалектиката на хищника и жертвата, бива
изпробван в сферата на естетическото, олицетворено в абсолютната
(романтическа) фигура на музиката. В периода на най-активната си
въвлеченост в събитията около кръжеца на Петрашевски, която ще му
коства ареста на 23 април 1849 г., Достоевски създава в романа
Неточка Незванова (1849) – най-обемното му и амбициозно
(недовършено)произведение преди Сибир – персонажа на музикант,
сключил договор с дявола. Този предтеча на Адриан Леверкюн,
предхождащ го точно с един век и носещ селски звучащото име Егор
Ефимов, играе загадъчна и така и неизяснена в романа роля в сюжет,
съдържащ първата автобиографична препратка в творчеството на
Достоевски към смъртта на баща му, убит от крепостните си селяни
десет години по-рано. Като причина за смъртта на италианския
капелмайстор, учител на героя-музикант от Неточка Незванова,
следствието посочва „апоплектичен удар“ 9 – каквато е официалната
версия и при бащата на Достоевски. По-късно Ефимов ще бъде
обвинен в смъртта на учителя си и делото за смъртта на
капелмайстора ще бъде възобновено. В случая с убийството на
Михаил Андреевич Достовески това ще се случи по донос на съсед на
имението му в Даровое. Първоначалната версия за смъртта на
капелмайстора от апоплектичен удар, вследствие на „пиянство“ (срв.
НН 144), също препраща към макабрен детайл от убийството на
бащата: „Да са го били, не са го били, боели се да оставят следи.
Приготвили те бутилка спирт, разтворили устата на барина, излели
му целия спирт в глътката и му запушили устата с парцал“ 10 .
Достоевский, Ф. М. Неточка Незванова. – В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание
сочинений в тридцати томах, Т. 2, 1972, с. 143. Цитирам романа по-нататък в
текста със сиглата НН.
10
Волгин, И. Родиться в России. Достоевский: начало начал, с. 389.
9
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Неточка Незванова започва с отрицание, което на автобиографично
равнище имплицира утвърждение: „Не помня баща си“ (НН
142).Бащата на аз-повествователката Неточка – името, галено на
Анна, звучи като отрицание – е починал, когато тя е била на две
години (Ефимов е неин пастрок), началото на романа обаче е
автобиографично припомняне за смъртта на бащата на Достоевски. В
тази двупластова сюжетна тъкан, просмукана от травматични
автобиографични реминисценции, Достоевски въвежда АдрианЛеверкюновия мотив на музиканта, сключил договор с дявола.
Опитвайки се да обясни меко казано странното си поведение, Ефимов
заявява: „Дяволът (бес),види се, ме подучи! И сам не зная кой ме
натирва към всичко това! […] Самият дявол (дьявол) ми се е
лепнал!“ (НН 146). Разговорно-идиоматичното просторечно
тематизиране на демоничното придобива в по-нататъшните му
обяснения персоналистична плът. „Казвам ви, че дяволът ме сподиря!
Ще ви запаля къщата, ако остана при вас […]! Сега и за себе си не
мога да отговарям[…]. Всичко това е откак онзи дявол (дьявол) ми
стана побратим…“ (НН 147) Идиомът бес попутал(„дяволът ме
обърка“, „дяволът ме подучи“, „дяволът ме накара“) се превръща в
лице: учителя по музика, едновременно бащина и демонична фигура,
за когото възникват съмнения, че не е умрял от естествена смърт.
Наученото от демоничния капелмайстор е гибелно. „На много неща
ме научи за моя погибел.“(Пак там) Неясно и двусмислено остава дали
демоничният учител не е научил ученика си и на неща, довели до
смъртта му.
Пастрокът на Неточка, с когото осемгодишното дете има
страстна връзка дъщеря-баща, е обладан от демоните на Романтизма.
Доколкото музиката е парадигматичното въплъщение на
романтическия естетически абсолют, фигурата на бащата в Неточка
Незванова е екстремно въплъщение на романтическата митология на
артиста, подложена на пречупване през призмите на двойничеството
и „подземната“ диалектика на хищника и жертвата. В писмо до брат
си Михаил от зимата на 1847 г. Достоевски пише за Неточка
Незванова: „Това ще е изповед като Голядкин [т.е. Двойник, б. м, В.
С.], макар и в друг тон и вид.“ 11 Карайки дъщеря си да открадне пари
от майка си, за да купи билет за концерта на цигуларя-виртуоз, който
ще го съсипе, бащата и артистът двойник извършва престъпление от
категорията на Ставрогинското, грях на един Ставрогин от
11
Достоевский, Ф. М. Письма 1832-1857. – В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание
сочинений в тридцати томах, Т. 28, кн. 1, 1985, с. 139.
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подземието. Син на беден музикант от селски помешчически оркестър
и самият той посредствен кларнетист в него, Ефимов става артист в
романтическия смисъл на думата посредством „побратимяването“ с
демоничния капелмайстор. Селският кларнетист е двойник на
пропилия се вдън руската провинция италиански маестро, научил го
да свири на цигулка – Ефимов наследява инструмента му като фетиш
– и инфектирал го с романтическия естетически абсолют, който
двойникът не е в състояние да понесе. Романтическият абсолют,
въплътен в музиката, не може впрочем да бъде понесен по дефиниция,
по дифолт 12, но някогашният селски кларнетист дори не може да не
го понесе в съгласие с романтическия lege artis, т.е. в регистъра на по
необходимост провалящия се пред лицето на абсолюта романтически
артист. Той е само двойник на този артист, двойник от
провинциалното подземие. Подобно на Вечния съпруг от
едноименната новела, двойникът на романтическия артист е
боготворен от дете (и в двата случая са дъщери), което не е негово.
Аз-повествователката ретроспективно констатира: „меня испортила
фантастическая, исключительная любовь моя к отцу“ (НН
164).Двойникът пази цигулката на мъртвия романтически хазаин на
музиката като фетиш на абсолюта, епифанично-пародийно ваден от
калъфа и поднасян за целувка на детето. „Очите му се насълзиха и по
бузите му потекоха сълзи. Аз бях много развълнувана. Накрая той
целуна цигулката и ми я даде да я целуна.“ (НН 172) На прага на
лудостта бащата двойник ще посегне да убие детето с цигулката:
„очите му заподскачаха и засноваха на всички страни; той сякаш
търсеше нещо, изведнъж сграбчи цигулката, замахна с нея над мен…
още минута и той може би щеше ме убие на място.“ (НН 184)
Финалната лудост на двойника на романтическия артист е
формулирана като превърната във възклицание догма на
романтическата митология на артиста: „Най-сетне той беше сам,
нищо не го стесняваше: той бе накрая свободен!“ (НН 188). Лишен
от последното убежище на романтическата ирония вследствие на
самата реализация на романтическия естетически абсолют в
подземието на един човек от подземието, двойникът побягва, погнат
по зимните улици на Петербург от всички бесове на Романтизма.

12

Вж. Хайнрих фон КлайстСв. Цецилия или силата на музиката (1810).
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Екскурс І: Човекът от подземието пише до генерал Тотлебен
Записки от подземието (1864) е първата повествователно
разгърната сатира на левия радикализъм като автобиографичен опит,
видян от дистанцията на една вече формирала се консервативнореволюционна позиция. В този смисъл човекът от подземието е
праобразът както най-общо на всички последващи интелигентски
идеолози в зрялото творчество на Достовески, така и конкретно на
конспираторите от Бесове. „Достоевски най-сетне намира голямата
тема на по-късните си романи, които до един ще бъдат вдъхновени
от амбицията да се противопостави на морално-духовният
авторитет
на
идеологията
на
радикалната
руска
intelligentsia.“ 13 Във втората част на новелата 40-годишният азразказвач си спомня епизод от времето, когато е бил млад 24-годишен
чиновник в канцеларията, където работи господин Голядкин.
Събитията от преди шестнайсет години спрямо момента на разказване
през 1864-а ни отпращат в революционната 1848 година. По това
време 27-годишният Достоевски вече от една година е член на
кръжеца на Петрашевски, Юнското въстание в Париж и Пролетта на
народите в Европа карат въздуха в Петербург да трепти. До ареста
остава една година. Младият чиновник от канцеларията на господин
Голядкин на пръв поглед е много далече от окото на революционната
буря, състоянието на духа на младия човек от подземието обаче доста
напомня на преживяваното по същото време от младия Достоевски.
Стилът на описанието е канцеларски, самото описание трябва да
послужи за оправдание пред високопоставено лице, към когото се
обръщат за услуга от дълбините на сибирските руди. „Аз може би бих
могъл да поднеса известно оправдание[sic]. Преди това [осъждането
и изпращането в Сибир, б. м., В. С.] две години подред бях болен, имах
странно, нравствено заболяване. Впаднах в ипохондрия. На моменти
дори губех разсъдъка си. Бях прекалено раздразнителен, с болезнено
развита впечатлителност, със способност да изкривявам найобикновените факти и да им придавам друг вид и размери. Но аз
чувствувах, че макар и тази болест да има силно враждебно влияние
върху съдбата ми, тя би била много лошо оправдание и дори
унизително.“ 14

Frank, J.Dostoevsky: A Writer in His Time, 440.
Достоевский, Ф. М. Письма 1832-1857, с. 224. Цитирам по-нататък в текста със
сиглата ТОТ.
13
14
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Това пише подофицерът от 7-и Сибирския пехотен батальон
Фьодор Достоевски в писмото си от 24 март 1856 г. до генераладютант граф Едуард Иванович Тотлебен, героя от Севастопол (и покъсно от Плевен).Човекът от подземието добре знае що е унижение,
подофицерът се сепва. „Простете ми, че навлязох в такива
подробности.“ (ТОТ 224) Подофицерът си позволява да доложи, че
„дългият опит, тежък и мъчителен, ме отрезви и в много отношения
промени мислите ми“. Човекът от подземието подхваща: „Но тогава
– тогава аз бях сляп, вярвах в теории и утопии“. И с ясното съзнание
и чувство, че е унизително продължава с много лошото оправдание –
по същество е прав 15, но унижението, той знае, променя съществото:
„аз бях осъден за мечти, за теории…“ (ТОТ 225, многоточие в
оригинала). В заключение подофицерът ще констатира, че въпреки
оправданията на човека от подземието е извършено грубо нарушение
на устава. „Знам, че с написването на това писмо аз се провиних
отново, против военната служба. Прост войник пише на генераладютант!“ (ТОТ 226) Въпреки че самото писане в случая е
провинение по устав, човекът от подземието не спира. „Помислих си:
нима ще ме отблъснете сега, когато стъпихте на такава славна и
висока степен[отличието за защитата на Севастопол, б. м., В. С.],
а аз паднах толкова ниско, ниско?“ (Повторението, глупако – ремарка
„на себе си“.)Писмото до генерал Тотлебен е прошение за
ходатайство, в прав текст: „Бих желал да имам позволение да
публикувам“ (ТОТ 225). Просителят ще приложи като спесимен на
благонадеждността си стихотворението Към коронацията и
сключването на мира 16. На полето на прошението ще бъде отбелязано
Принять к сведению(срв. ТОТ 472, бел. 7), без да се дава ход на
публикацията, и Императорът ще се резолира да се „учреди над него
секретно наблюдение до съвършеното удостоверяване в неговата
благонадеждност“ 17. Секретният полицейски надзор над Достоевски
ще продължава да е в сила четири години след публикуването на
15
Съдебното дело на петрашевците е procèsdetendances, „съд над намерения“, срв.
Волгин, И. Пропавший заговор. Достоевский: дорога на эшафот, Москва:
„Академический проект“, 2017, с. 378. По-нататък ще се спра отделно на тази книга
на Игор Волгин, фундаментална за проблематиката на младия ляворадикален
Достоевски.
16
Коронацията на Александър ІІ, на която Достоевски разчита за облекчаване на
положението си, е била на 18 февруари / 2 март 1855 г.; мирът, слагащ край на
Кримската война, е сключен на 18 / 30 март 1856 г.
17
Достоевский, Ф. М. <„На коронацию и заключение мира“ >. – В: Достоевский, Ф.
М. Полное собрание сочинений в тридцати томах, Т. 2, 1972, с. 520 (бележки).
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Бесове, когато човекът от подземието отдавна вече ще е навлязъл в
терористичната фаза на покушенията срещу Александър ІІ, които ще
се увенчаят с успех един месец след смъртта на автора.
2
Определянето на Бесове като „памфлет“ принадлежи на самия
Достоевски. Това жанрово самоопределение е направено в писмо до
Николай Страхов, негов съмишленик-почвеник и по-късно първия му
биограф (и обвинител в педофилия) 18. Доколкото спада към ранната
фаза на работата над Бесове, писмото от 24 март (5 април по стар стил)
1870 г. маркира процеса на еманципация на романа от големия проект
с работно заглавие „Житието на великия грешник“, който Достоевски
се вижда принуден да отложи насред шемета на хазартните си страсти
и ескалираща тежка зависимост в Германия, от една страна, и
обичайната при неговия начин на писане форсмажорна необходимост
да финализира текст, от друга, за който вече е получил аванс и отчаяно
се нуждае от следващ. Основната интенция на писмото е да мотивира
и оправдае пред Страхов поредното неизбежно отлагане на обещания
роман на живота му и по-общо отлагането на идеала на една „работа,
която искам да направя начисто, с цялото старание – така, както
правят онези господа (тоест великите)“ 19 . За пореден път се дават
обещания за срокове, които няма да бъдат спазени, а иманентната
В писмо до Толстой от 28 ноември 1883 г., близо четири години след смъртта на
Достоевски инепосредствено след излизането на биографията му, Страхов се
„изповяда“ пред адресата си, че „[п]рез цялото време на писането [на биографията
на Достоевски, б. м., В. С.] бях във вътрешна борба, борех се с надигащото се в мен
отвращение, опитвах се да потисна това лошо чувство в себе си“. – Переписка Л. Н.
Толстого с Н. Н. Страховым, Санкт-Петербург: Типография Б. М. Вольфа, 1913, с.
307. Страхов запазва отвращението си и обвинението в педофилия в рамките на
частната кореспонденция, но на най-високо ниво документира литературната
клюка. В края на лудите 90, във в. Московский комсомолец педофилията и садизмът
биват сензационалистки привидени като вървящи ръка за ръка в либералноляворадикалната среда на младия Достоевски: „Ръководителите и активистите на
революционния кръжец на петрашевците воглаве с шефа си палували с
педофилията, някои от тях получавали заряд на бодрост, съзерцавайки тасчета с
кръв в близката бръснарница“. – Цит. по Волгин, И. Пропавший заговор.
Достоевский: дорога на эшафот, с. 178.
19
Достоевский, Ф. М. Письма 1869-1874. – В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание
сочинений в тридцати томах, Т. 29, кн. 1, 1986, с. 111. Цитирам писмото до Страхов
по-нататък в текста със сиглата С. Онези велики господа са Тургенев, Толстой и
Гончаров, които са можели да си позволят невъзможния за Достоевски лукс да не
пишат с дедлайн и авансови плащания.
18
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стойност на „тази моя работа, най-скъпа за мен“ влиза в неразрешимо
противоречие с най-ценната за момента разменна стойност на
следващия аванс. За пореден път го измъчва подозрението, че е
принуден да жертва иманентната стойност на труда си, осигуряваща
добрата направа натворбата, за разменната, която я осуетява или наймалкото отлага. „Това [проектът за „Житието“, б.м., В. С.] е една от
най-скъпите ми мисли и ми се иска да го направя много добре.“ (С
111) Темата е травматична за Достоевски и не може да бъде сведена
до реториката на оправданието, в рамките на която се разгръща.
Съобщението за работата над Бесове е въведено в тази антиномия
между идеалното време на труда с иманентна стойност и реалното
настояще на господството на разменната. „Сега обаче, в настоящия
момент работя над нещо за Русский вестник, скоро ще го завърша.“
(Пак там) Това „скоро“ ще се проточи две години и половина.
Предчувствайки го, Достоевски отново настоява, че става дума за
икономическа логика, която влиза в противоречие с творческия му
идеал. Тази икономическа логика е формулирана с впечатляваща
степен на рефлектираност и незавоалираност под булото на
естетическото. „Сега ще Ви повторя това, за което Ви говорих и порано: аз винаги през целия си живот съм работил за онези, които са
ми плащали авансово. Така се случваше винаги и никога не е било по
друг начин. Това е зле за мен от икономическа гледна точка, но какво
да се прави!“ (С 112) Недвусмислено разкривайки икономическата
логика на творческия си процес, Достоевски държи да подчертае, че
тази логика, макар и да противоречи на идеала му за творчество, не е
от спекулативен тип. „Получавайки авансово парите, винаги съм
продавал (продавàл) обаче нещо вече налично, т.е. аз съм се продавал
(продавался) само тогава, когато поетическата идея вече се е
родила и по възможност вече е узряла.“ (Пак там, курсив мой, В. С.)
Достоевски подчертава, че не продава спекулативно на зелено,
продава се реално, което с оглед спецификата на стоката ще рече
концептуално-естетически, съществуващ продукт в напреднал – по
възможност – стадий на продуктивна готовност за текстуална
реализация.
Това е едно от най-ранните прецизни описания от страна на
автор на случващото се на глобалните панаири на книгата:
продажбата на концептуални идеи на литературни произведения,
притежаващи още в стадия на концепт, удостоверими за страните по
сделката параметри. Силно впечатление прави прехода от
транзитивна към възвратна употреба на глагола „продавам“ – от
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продавàл към продавался – с който се настоява на моралния
интегритет на автора като гарант на неспекулативното естество на
трансакцията. За хазартния играч с тежка форма на зависимост,
достигнала своята кулминация в началната фаза на работата над
Бесове, спекулацията с концептуални идеи на творби е очевидно
морално неприемлива. Тук има парадокс, доколкото сърцето на
модерния капитализъм е уловено от Достоевски тъкмо в хазартноспекулативния му характер и той самият обикновено е найпродуктивен в ситуации на хазартно високорискови залози върху
крайни срокове и брой книжни коли. Толкова по-значимо е
настояването му, че никога не спекулира с концептуални идеи на
творби. „Не съм вземал авансово пари на празно място, т.е.
надявайки се в определен срок да измисля и съчиня роман.“ (С 112,
курсив в оригинала) С други думи, макар че цялата му аргументация
в писмото до Страхов се вписва в една реторика на оправданието, от
една страна, и антиномията между творчески идеал и икономическа
логика, от друга, Достоевски на практика твърди, че етиката на
естетическия идеал работи дори в сърцето на мрака на хазартноспекулативната икономическа логика. И това не е само оправдание.
„Мисля, че тук има разлика“, казва Достоевски – фундаменталната
разлика между продажбата на вече родена поетическа идея и яловата
спекулация на празно място. И тази разлика е положена в
икономическата логика по същия начин, по който е вмъкнато в скоби
съобщението за началната фаза на работата над Бесове в рамките на
големия разказ за творческия идеал, противоречащ на
икономическата логика. „(Силно разчитам на нещото, което сега
пиша за Русский вестник, но не в художествен план, а в
тенденциозен; иска ми се да изкажа няколко мисли, дори и при това
да загине художествеността ми. Но мен ме увлича насъбралото се в
ума и сърцето; нека да се получи дори памфлет, но ще се изкажа.
Надявам се на успех. Впрочем кой може да седне да пише, без да се
надява на успех?)“ (С 111-112) Скобите се затварят задълго. Бесове не
просто няма успех, но е и един от най-малко издаваните в Русия
романи на Достоевски не само през целия съветски период, но и преди
1917-та. Приживе на автора първото издание (1873) 20 си остава и
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единствено. 21 Пробивът за Бесове в Русия и Източния блок идва едва
след 1989-а.
Заскобената в големия разказ за творческия идеал
авторефлексия върху Бесове формулира интуициите, които ще ме
водят в тази книгата. На първо място, това е недвусмисленото
привилегироване на политическия аспект пред естетическия. Ако
някой се страхува от политическата тенденциозност, това определено
не е бившият политзатворник. И това определено не е липсата на
страх у верноподаника, който, чувствайки се от правилната страна на
идеологическата барикада, праща романа си на престолонаследника с
надеждата, че Бесове може да бъде от полза като „добросъвестен
опит“ да се информира, а може би дори и да се донесе на Неговото
Императорско Височество пред какви летални предизвикателства
предстои да се изправи Руската империя след по-малко от 45 години.22
„Блазни ме и ме възвишава духом надеждата, че Вие, владетелю,
наследник на един от височайшите и тежчайши жребии в света,
бъдещият водител и владетел на Руската земя, може би ще обърнете
макар и малко внимание на моя опит – слаб, зная това, но
добросъвестен – да изобразя в художествен образ една от найопасните язви на настоящата ни цивилизация, цивилизация странна,
неестествена и несамобитна, но продължаваща да оглавява руския
живот.“23 Бъдещият Александър ІІІ със сигурност е имало какво да
научи от стария ляворадикал24 и настоящ радикален монархист.
Достоевски подчертава пред 28-годишния престолонаследник, че
романът е „почти исторически етюд, с който аз исках да обясня
Вж. Guski, A. Dostojewskij. Eine Biographie, 2. durchges. Aufl., München: C.H.Beck,
2018, 325. На неуспеха в Русия противостои огромният и устойчив успех в
Германия: 12 превода в периода 1888-1998 г. Заглавието получава четири варианта:
Обладаните (Die Besessenen), Демоните (Die Dämonen), Дяволите (Die Teufel) и Зли
духове(Böse Geister).Биографията на швейцарския славист Андреас Гуски е за
момента последното немско езично обзорно представяне на живота и творчеството
на Достоевски.
22
„Бесове трябва да се разглеждат като роман-предупреждение, а не като
историческа хроника“ (БЫ ХІІ, 154).
23
Достоевский, Ф. М. Письма 1869-1874, с. 260-261. Писмото до Негово
Императорско Височество Цесаревича Александър Александрович Романов,
придружаващо дарствения екземпляр на Бесове, е от 10 февруари 1873 г.
24
В края на същата година, в която пише това писмо до престолонаследника,
Достоевски определя себе си като „стар нечаевец“, срв. Достоевский, Ф. М. „Одна
из современных фальшей“ (10.12.1873). – В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание
сочинений в тридцати томах, Т. 21, 1980,с. 129. По-нататък ще се спрем отделно
на този текст.
21
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възможността в нашето странно общество на такива чудовищни
явления като нечаевското престъпление.“ Застъпвайки пред
цесаревича почвеническите си възгледи, Достоевски му обръща
внимание, че господството на либералната, ще рече ляворадикална,
интелигенция на пазара на идеи на практика го обрича на „ролята на
парий“ – и именно от тази позиция на парий консервативният
революционер разкрива генеалогическата връзка между либерализма
и левия радикализъм. „Ето тази родственост и приемственост на
мисълта, развила се от бащите към децата, исках да изразя в моето
произведение.“ Няма по-ценна от вътрешната информация,която
може да бъде предоставена от един ренегат и страстен конвертит 25,
намиращ се в позиция на парий, ако някой има очи да вижда и уши да
чува – но видимо е нямало, обикновено няма. Съдържащата се в
Бесове вътрешна информация на свръхнадарения конвертит остава
нечута, незабелязана и неразбрана, когато, за да изкаже глождещия го
автобиографичен опит на конверсията, той е готов да жертва дори
художествеността. Това е втората интуиция, която ме води тук:
потенциалът на опита на конвертита да взриви естетическото. 26 В
жанров план този потенциал за субверсия на естетическото, укоренен
в опита на раждането на консервативната революция от духа на левия
Генеалогическото дърво на рода на Достоевски възхожда към напусналия през 1389
г. Златната Орда и покръстил се родоначалник Аслан Челеби-мурза (протагонистът
на Хазайка се казва Василий Ординов). Родът ще се установи в един мултиетнически
и мултиконфесионален латвийско-полско-белоруско-украински ареал, в който са
обичайни политически и социално обусловените преходи между католицизъм,
униатство и православие. През 1793 г. е документиран преход на член на рода от
униатство към православие. „Достоевски е бил исторически „млад“ гражданин на
Русия. Само едно поколение го е отделяло от предци, живели на територия на съседна
държава, на кръстопът на наречия и вери.“ – Волгин, И. Родиться в России.
Достоевский: начало начал, с. 55, 59. Имайки многовековна традиция на конверсията
в рода си (и бидейки сам конвертит), Достоевски е свръхчувствителен към темата, срв.
реакцията на княз Мишкин, когато научава, че благодетелят му е преминал към
католицизъм. – Достоевский, Ф. М. Идиот, с. 449-451.
26
Вж. за потенциала на опита на конвертита в ранната естетическа модерност:
Сабоурин, В. Произход на испанския пикаресков роман, В. Търново: УИ „Св. св.
Кирил и Методий“, 2006. За конверсията на Иван Шатов (alias нечаевеца Иван
Иванович Иванов, alias Достоевски) Степан Трофимович Верховенски, бащината
фигура на либерализма в романа, казва: „Този човек промени прекалено рязко, според
мен, предишните си, може би прекалено младежки, но все пак правилни схващания“
(БЫ Х, 76). Самият Степан Трофимович обаче има отношение към проблема на
конверсията: прототипът на неговата „поема“, пародиран в началото на романа (срв.
БЫ Х, 9-10), е Триумфът на Смъртта на о. Владимир Печерин, руски емигрант,
преминал към католицизма и присъединил се към католическия орден на
редемптористите, срв. Frank, J. Dostoevsky: The Miraculous Years, 1865-1871, 200-202.
25
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радикализъм, отваря естетическата модерност към политическото –
дори с риска да се получи памфлет, политически роман, който да
няма успех в рамките на една икономическа и творческа логика, която
отчаяно го изисква.
Екскурс ІІ: Започнато на Запад, завършено в Русия
Бесове завършват със самоубийството на един швейцарски
гражданин и по-точно на гражданин на кантона Ури. Всичко в начина
на извършване на самоубийството свидетелства за „преднамереност
и съзнание до последната минута“(БЫ 516). В писмо до любовницата
си от предния ден той я уведомява, че заминава след два дни и не
смята да се връща в Русия(откъдето самоубиецът е
родом).Любовницата му бързо се приготвя да го последва, но
неочаквано той се връща в имението на майка си, където същия ден
майката и любовницата го откриват обесен в таванска стаичка.
Писането на романа върви в обратен ред: започнат е на Запад, на
четвъртата година от престоя на Достоевски в Европа, а е завършен в
Русия, където писателят е нямал търпение да се върне. Преди да
представи в двата си романа, написани в чужбина (Идиот изцяло,
Бесове отчасти), руски емигранти, които след престой в родината се
връщат отновои окончателно на Запад (и по-точно в Швейцария и в
лудницата – княз Мишкин) или пък придобиват швейцарско
гражданство с идеята завинаги да напуснат Русия, но се самоубиват
непосредствено преди отпътуването (Ставрогин), Достоевски написва
след първата си обиколка на Европа през лятото на 1862 г. пътеписа
Зимни бележки за летни впечатления (1863), чието антитетично
заглавие улавя началната фаза на генезиса на темата Запада-Русия,
добила канонична форма в „източно-западните“ романи. Пътеписът
започва с ранен детски спомен за Европа и „готиката“, чиято
имагинерност ще бъде за Достоевски първоначалната материя, от
която е направен Западът. „Не бях пътувал нито веднъж в чужбина;
горях от желание да отида там кажи-речи от най-ранното си детство,
още тогава, когато през дългите зимни вечери, не можейки още да
чета, слушах с отворена уста и замрял от възторг и ужас как
родителите ми четяха преди заспиване романи на Радклиф, от които
после трескаво бълнувах насън. Утолих накрая желанието си за
чужбина на четиридесет“. 27 Копнежът по Европа е детски,
Достоевский, Ф. М. Зимние заметки о летних впечатлениях. – В: Достоевский, Ф.
М. Полное собрание сочинений в тридцати томах, Т. 5, 1973, с. 46. Цитирам по-
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пралитературен, готически. Латенцията му обхваща на практика
време, равно на попрището жизнено в средата. „Господи, колко
очаквах за себе си от това пътешествие!“ (ЗЗЛВ 46) Европа е
първоначално и преди всичко друго нещо в модуса на очакването,
антиципацията на самия себе си. „Много очаквах от събора
[Кьолнския, б. м., В. С.], признавам си; с благоговение го чертаех още
като младеж, когато учех архитектура.“ 28 (ЗЗЛВ 48) Отбелязвайки,
че за двата месеца и половина на дългоочакваното пътешествие
нещата могат да се видят само панорамно, от птичи поглед,
изтръгналият се от родината 40-годишен писател уточнява, хвърляйки
поглед към студентските си години: „от птичи поглед не означава
отвисоко. Това е архитектурен термин, знаете.“ (ЗЗЛВ 48) Преди
да бъде преосмислен от висотата на идеологията на почвеничеството,
Западът е видян през птичия поглед на детско-юношески
антиципации, за които пътеписът изрично споменава, и през не помалко птичата ляворадикална перспектива на критиката на
буржоазния свят, явяваща се в зимните бележки за летни впечатления
инкогнито в превърнатата форма на консервативно-революционния
радикализъм.
Първата близка среща с буржоазния свят, повествователно
разгърната в пътеписа, е с полицейската държава на Втората империя.
Четирите цивилни ченгета, настанили се в купето след пресичането
на френската граница, не могат да бъдат социално идентифицирани.
„Да са работници – не са работници, да са буржоа – не са буржоа.“
(ЗЗЛВ 65) Външният им вид напомня на мултиплициращите се
двойници от бюрократичния верижен саморазпад на господин
Голядкин (или на чифтовите фигури от Замъка) с целия им
всекидневен демонизъм. „Всички те бяха облечени в някакви лекички
сюртучета, страшно протрити и износени, не много по-хубави от
онези, дето носят у нас ординарците на офицери или прислугата по
нататък в текста със сиглата ЗЗЛВ. Достоевски описва дългогодишния си неутолен
копнеж по Европа с двойкатарваться-вырваться, която има силна пространственопостъпателна семантика на откъсване-изтръгване от и към (б. м., В. С.).
28
В Главното инженерно училище (1837-1843) Достоевски изучава чертаене,
рисуване и архитектура. Срв. за „готическото настроение“ в рисунките на
Достоевски в ръкописа на Бесове: „в ръкописите към Бесове (чийто автор избира
през годините на учение за тема на курсовата си работа Кьолнския събор) знаците
на високата готика „изведнъж“ се допълват с елементи на руските православни
храмове или, свръх това, готически детайли се вписват в „образа“ на руската селска
изба“. – Волгин, И. Ничей современник. Четыре круга Достоевского, Москва–
Санкт-Петербург: „Нестор-История“, 2019, с. 603, 606.
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селата у средна ръка помешчици. На всички долните им дрехи бяха
мръсни, вратовръзките с много ярки цветове и също много
мръсни[ …] и без да си приличат по лица, и четиримата изключително
приличаха един на друг. Лицата им бяха поомачкани, с шаблонни
френски брадички, които също много си приличаха.“ (ЗЗЛВ 65)
Първите французи, които разказвачът среща „на родната им земя“ –
след униформените митничари – са цивилни, но все пак двойнически
униформирани тайни агенти, напомнящи на фигури от ВалтерБеняминовия Париж на Втората империя при Бодлер. Европа, ще рече
преди всичко Франция, за която писателят „безплодно е мечтал
почти четиридесет години“ (срв. ЗЗЛВ 51), се явява на първата
среща в облика на банално-демоничен ченгеджийско-двойнически
износен втори ампир. Намиращият се след завръщането си от Сибир
под таен полицейски надзор (който ще продължи до 1875 г.) бивш ляв
радикал се сблъсква с модерната полицейска държава и по-късно в
парижкия хотел, където в дружелюбно-откровена форма е подложен
на лицево разпознаване: „[б]лондин, хм… с доста светъл оттенък…
коса права… […]. Хм, очи светли… […] По-скоро със сив
оттенък[…]над веждата […]малък белег на челото“(ЗЗЛВ 65).След
приключването на лицевото разпознаване бившият каторжник и
някогашен симпатизант на френския утопичен социализъм ще
констатира: „И тъй, аз съм в Париж…“ (ЗЗЛВ 65). По същото време
Бодлер ще види в цикъла Парижки картини, включен във второто
издание на Цветя на злото, нещо подобно в Париж на Втората
империя, сменяйки постоянно квартири, за да избягва кредиторите
сив ситуация на една все по-прецизна идентификация и локализация.
По-късно, при четиригодишния си престой на Запад, където създава
Идиот и започва Бесове, Достоевски основно ще се крие от
кредиторите си и вече няма да се изненадва от напредъка на
модерната полицейска държава.
Темата на полицейската държава е вписана в по-общите
наблюдения върху „западната личност“ (срв. ЗЗЛВ 79),буржоата
като събирателен субект. „[В] буржоата има много вродено
шпионство.“ (ЗЗЛВ 82) Това, което прави най-силно впечатление на
Достоевски при първото му излизане на Запад, е нещо едновременно
много абстрактно и пределно сетивно възприемаемо: редът (порядок),
дефиниращ за него видяното в Париж на Втората империя. „Какъв ред
само!“ (ЗЗЛВ 68) е възклицание, в което иронията и почудата в
еднаква степен водят до познанието за едно състояние на света, което
триумфиращият в края на следващия век неолиберализъм ще нарече
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„край на историята“. Руският пътешественик, видял за първи път това,
го нарича – и курсивира – затишье порядка. За бившия ляв радикал
затишието на реда е преди всичко продукт на интериоризирано
социално дисциплиниране. „Разберете ме: не толкова външната
регламентация, която е нищожна (погледнато сравнително, разбира
се), а колосалната вътрешна, духовна, произлязла от душата.“В
концепцията за затишието на реда някогашният поглед и глас на
бившия ляв радикал съвпада с погледа и гласана настоящия
консервативен революционер: „По-нататък няма и път“. В това
усещане, което е еднакво безутешно както за бившия ляв радикал,
така и за настоящия консервативен революционер, визии теза
Париж на Втората империя на Бодлер и Достоевски се
припокриват. „Защо той е потулил някъде всички бедни и уверява, че
изобщо ги няма? Защо той се задоволява с официалната
литература? Защо ужасно му се иска да увери самия себе си, че
списанията му са неподкупни? Защо се съгласява да дава толкова
пари за шпиони?“ (ЗЗЛВ 75) Тази каскада от питания е адресирана до
буржоата, когото питат едновременно левият радикал и
консервативният революционер. „Защо най-сетне – аз все си знам
своето – защо най-сетне буржоата продължава сякаш да се бои от
нещо, да седи сякашв небрано лозе?[…] От кого да се страхува? От
работниците? Та всички работници са също собственици в душата
си“ (ЗЗЛВ 78).С враговете на буржоата е приключено „на юнските
барикади с пушка и щик“ (ЗЗЛВ 82) по същото време, когато е
приключено с ляворадикалната младост на Достоевски. Втората
империя е краят на историята, след който „буржоата благоденства,
плаща за благоденствието си ужасно висока цена и се бои от всичко
тъкмо защото всичко е постигнал. Когато постигнеш всичко, става
тежко да изгубиш всичко. От това пряко следва, приятели мои, че
който най-много се страхува, значи най-много благоденства.“ (Пак
там, курсив в оригинала) Правопропорционалната зависимост между
благоденствието и страха е усетена от една чувствителност, в която
опитът и интуициите на левия радикализъм и консервативната
революция съвпадат.
Пътеписът на Достоевски разгръща една феноменология на
буржоата, в която наративно естествено се прехожда от
ляворадикалния антибуржоазен афект към не по-малко
антибуржоазни консервативно-революционни интуиции. Когато
буржоата говори за „гнусните бълнувания на нелепи скитницикомунисти“ (срв. ЗЗЛВ 91), авторовият глас, цитиращ в „двугласното
слово“ (Бахтин) погнусата на буржоата, се измества рисковано вляво.
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Когато същият глас определя като фундаментални за буржоазния
субект „потребността да се натрупа и потребността от
красноречие“ (вж. ЗЗЛВ 94), отчетливо се чува консервативнореволюционната концепция за буржоазията като clasediscutidora по
Доносо Кортес и Карл Шмит. Достоевски конкретизира
„потребността от красноречие“ в жанров план като същностната
мелодраматичност на буржоата, играеща ключова роля взатишието
на реда. „Мелодрамата няма да умре, докато е жив буржоата.“ (ЗЗЛВ
95) Мелодрамата е жанрът, отговарящ на вечността на неолибералния
край на историята. А в качеството си на дискутираща класа
буржоазията е мелодраматична класа. Заключителната глава на Зимни
бележки за летни впечатления е издържана изцяло в регистъра на
памфлетното представяне на буржоазната мелодраматичност, в който
повествователен регистър по-късно ще бъде конституирана фигурата
на Степан Трофимович. Сърцевината на зимните бележки за лятното
европейско пътешествие обаче е мрачната готика на описанието на
един Ставрогински Лондонград, където ляворадикалната и
консервативно-революционната критика на демонизма на капитала се
сливат в една старозаветна (и по-общо библейска) образност, която
по-късно ще бъде подхваната от натуралистическия роман (и от
социално ангажирани епигонални форми на символизма).Като
праобраз на края на историята, Лондон на Първото световно
изложение въплъщава „отчаяния стремеж да се вкопчиш от
отчаяние в statuquo-то, да изтръгнеш с все плътта си всички
желания и надежди, да прокълнеш бъдещето си, в което липсва вяра
дори у самите предводители на прогреса – и да се поклониш на Баал.“
(ЗЗЛВ 69) Лондон на Зимни бележки за летни впечатления е
неолибералният
Ад,
неолибералният
Апокалипсис
сега.
„Наблюдавате тези стотици хиляди, тези милиони хора, покорно
стичащи се тук от цялото земно кълбо – хора, дошли с еднаединствена мисъл, тихо, упорно и мълчаливо тълпящи се в този
колосален дворец 29, и чувствате, че тук е станало нещо окончателно,
случило се е и е приключило. Това е някаква библейска картина, нещо
за Вавилон, някакво пророчество из Апокалипсиса, случващо се пред
очите ви. Чувствате, че е необходим голям вековечен духовен отпор
и отрицание, за да не се подадеш, да не се подчиниш на
впечатлението, да не се поклониш на факта и да не обоготвориш
Баала, тоест да не приемеш съществуващото за идеал…“(ЗЗЛВ 70).
29
Кристалният дворец (The Crystal Palace) е първата сграда от желязо и стъкло,
изградена във връзка с Първото световно изложение в Лондон през 1851 г. (б. м., В. С.).
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Лондон е бал, организиран за „бели негри“, глобален, пиян на
кирка Слънчак, сред който разказвачът се разхожда като праобраз на
Свидригайлов и Ставрогин. „На Хеймаркет забелязах майки, които
водят за поминък малолетните си дъщери. Малки момиченца на по
дванайсет години ви ловят за ръката и молят да ги последвате.“
(ЗЗЛВ 72) Ставрогин дава милостиня на видимо малтретирано
шестгодишно дете. „Помня веднъж, в тълпата хора, на улицата,
видях едно момиченце на не повече от шест, цялото в дрипи, мръсно,
босо, изпито и бито – тялото й, прозиращо през дрипите, беше в
синини.“ (Пак там) Изобщо игриви предмети, коментира Ставрогин
(или Свидригайлов). Баал е капиталът, който „дори не изисква
покорност, защото е убеден в нея“ (ЗЗЛВ 74). Капиталът като Баал е
заключението от видяното в лондонския кошмар в лятна нощ, до
което достигат както левият радикал (например Ставрогин), така и
консервативният революционер (например Шатов). „Радикалният
руски социалист Херцен и почвеникът Достоевски споделят едно и
също отвращение от западното общество и възлагат една и съща
надежда на хипотетичната социалистическа тенденция на руския
селянин.“ 30 В Бесове Шатов ще бъде запратен чак в САЩ, за да се
завърне в провинциалното руско градче, обърнал се от Баал –
„капитализма като религия“ (Бенямин) – към едно консервативнореволюционно православие.
3
Преди да продължим с опита на конвертита да осмисли
праисторията на генеалогическата връзка между либерализма и левия
радикализъм (и между левия радикализъм и консервативната
революция), ще направим една обходна маневра откъм бъдещето на
света, описан от Достоевски, като се спрем на емблематично
повествование в жанра на документалното разследване: Хората на
Путин: Как КГБ си върна Русия и се обърна към Запада (2020) 31 на
Катрин Белтън. През пролетта на 2021-а срещу издателството и
Frank, J. Dostoevsky: A Writer in His Time,с. 378-379 (курсив в оригинала).
Belton, C. Putin’s People. How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West,
London & Dublin: William Collins, 2021. Цитирам по-нататък в текста по това
издание със сиглата PP и съответните страници. Подзаглавието на книгата съдържа
етимологична фигура, която се опитах да запазя при превода в двойката върна си /
обърна се, въпреки двусмислието на „обръщането към“ Запада. Концепцията на
книгата съдържа тази двусмисленост: КГБ-капитализмът се обръща към Запада като
ученик на дявола и се обръща към него като към следващата си жертва.
30
31
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авторката са подадени серия от искове по обвинения в клевета, един
от тях от Роман Абрамович, собственика на „Челси“, оспорващ, че е
ковчежник на Путин и, че клубът е купен по лично указание на
президента на Русия. Процесът започва на 28 юли в Лондон.
Абрамович е представляван от кантората Harbottle&Lewis,
„адвокатите на Кралицата“. В предговора на книгата си Белтън
описва в сегашно време корумпирането на британското общество с
пари, чийто генезис отвежда към КГБ. Корупционното проникване се
простира от купуването на най-четения лондонски всекидневник
„Ивнинг Стандарт“ и „Челси“ през дарения за Кеймбриджкия
университет до успешното използване на британската съдебна
система за преследване на набелязани от Путин лица(срв. РР 3-4, 67).Обръщаме поглед към едно актуално журналистическо
разследване, следвайки погледа на самия Достоевски: изходната
точка на работата над Бесове и сюжетният вектор на романа са
зададени от съобщения в пресата за убийството на студента от
Петровската академия по земеделие и гори Иван Иванович Иванов
(alias Иван Павлович Шатов). Dramatis Personaeна Хората на Путин,
на свой ред, са глобалните бесове на руския „преход“ от късен развит
социализъм към „хиперкапитализъм“ (Т. Пикети) 32 . Ако разгърнем
концепцията за политически роман 33,реализирана в Бесове, по посока
на по-нататъшното развитие на жанра от втората половина на ХХ в.
насетне в симбиозата му с форми на факшън, идващи от
разследващата журналистика, можем да открием в книгата на Катрин
Белтън образцов пример за „хроника“ на настоящите бесове на Русия.
„Посткомунизмът в неговите руски, китайски и източноевропейски
разновидности в началото на ХХІ век е като цяло най-добрият съюзник на
хиперкапитализма.“– Pikkety, Th. KapitalundIdeologie, München: Beck, 2020, 726.
33
Цитати от Бесове могат да се чуят включително и в политически подкасти на
остатъчните свободни руски медии (квалифицирани като „чуждестранни агенти“),
срв. „До выборов в Госдуму осталась неделя. Что может пойти не так?“, Перцев и
Гаазе, 11.09.2021: „Если бога нет, то какой же я после того капитан?“ (БЫ Х, 180).
Единият журналист цитира Бесове (другият мисли, че колегата му ще цитира далеч
по-познатата фраза от Братя Карамазови) в контекста на ъпдейтнати формати на
манипулация и фалшификация („административна корекция“) на изборните
резултати чрез инженерно създаване на квазипротестни партии и преливане на
гласове към тях не на последно място посредством машинното гласуване. След
„затягането на гайките“, последвало протестите на комунистите срещу
„коригираните“ изборни резултати, К. Гаазе коментира сардонично: „Те обикновено
идват рано сутрин…“ – „Когда в России отключат YouTube? И почему теперь враги
– и коммунисты, и либералы“,Перцев и Гаазе, 2.10.2021. Враговете на путинската
„консервативна революция“ вече са и комунистите, и либералите.
32
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Нека си представим при четенето й един предстоящ руски Пиер
Менар, автор на „Бесове“на нашето време, който след
четиригодишен престой в Лондонград, познат още като Москва на
Темза, сяда да пише политически роман за Русия на Путин,
използвайки като материал информацията, събрана във
фасциниращото журналистическо разследване на Белтън. В рамките
на по-малко от 100 страници, въвеждащи в света на Хората на Путин,
тя успява да резюмира „прехода“, моделирал и довел ВВ на власт – да
резюмира епохата на Прехода, както прологът на Бесове резюмира
либерализма на поколението на бащите и майките, отгледало левия
радикализъм на децата (и консервативно-революционните деца на
левия радикализъм).
Глава по глава и точка по точка британската журналистка и
дългогодишен кореспондент в Москва ни представя Прехода, обяснен
за деца, остарелите деца на прехода. Първо и преди всичко, Прехода
(кратък член) е insidejob, „престъпление и по-специално обир,
извършен от някого на работното му място“ (Cambridge Dictionary)
или също „нещо, извършено от или с помощта на някого, заемащ
определена позиция в организация или група“ (Merriam-Webster).
Този някой е външнотърговският елит на Държавна сигурност,
„хората на върха на външното разузнаване на КГБ“ (РР 74) –
Прехода е техен insidejob. Второ, преходът от социализъм към
капитализъм, започнал още по времето на реално съществувалия
развит социализъм, е „пазарен експеримент“ на „прогресивните
сили“ в Държавна сигурност, дълбоко впечатлени от престоя си на
Запад, които започват „да култивират и създават свои собствени
предприемачи от редиците на комсомола“ (РР 67), отгледаните и
назначени от ченгетата капиталисти с куфарчетата реален и символен
капитал. „[Б]ившите членове на комсомола се превърнаха в дръзки
символи на новата капиталистическа епоха.“ (РР 77) Попредпазливите някогашни комсомолци се ограничават да бъдат умни
и красиви,без да забравят ръката, която ги е захранила при
първоначалното натрупване на капитала, т.е. първоначалното
назначение на новите постове в пазарната икономика и
неолибералната култура. Трето, но не по значение, демоните на ДСкапитализъма(sic) рано или късно се завръщат да си съберат вересиите
от комсомолците, назначени за капиталисти – и от либерализма като
цяло. И събирането на вересиите става под егидата на консервативнореволюционната троица на чудото, тайната и авторитета. Чудото е
тогава в петрола. Встъпването в длъжност на ВВ съвпада с
дългосрочното му тръгване нагоре.
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Държавна сигурност е не по-малко разочарована от социализма,
отколкото Великият инквизитор – от Иисус. Както християнството,
така и реално съществувалият социализъм се оказват фрустриращо
неефективни в очите на новото поколение в създадените от тях
високоефективни дисциплинарни институции. „Макар че скърбят за
срутването на съветската империя, мнозина от по-младия, среден
ешелон на службите за сигурност, към който спада Путин, бързо
прегръщат принципите на капитализма и отхвърлят догмите на
Комунистическата партия. За това ново поколение комунизмът носи
отговорност за провала на империята, изоставяйки ги на произвола на
съдбата в Афганистан и Източна Германия. „Те гледаха на комунизма
като на нещо, което ги е предало“, твърди Андрей Иларионов, бивш
съветник на президента по икономическите въпроси. Те бяха продукт
на операциите, предприети от КГБ в последните години на съветската
власт, целящи създаването на мрежи от фирми в чужбина.“ (РР 95)
Започналата превантивна подготовка на мирния преход от
социализъм към капитализъм стъпва на пазарната експертиза на елита
на външното разузнаване, който се справя с моментните турбуленции
на свободния пазар през 90-те и продължава по набелязания маршрут
към успешното налагане на завършената форма на държавния ДСкапитализъм. „Путин […] сега се оказва в състояние да завърши
пазарния преход на Русия по начина, планиран от Андропов 34“ (РР
190). В основата на успеха на ченгеджийския капитализъм лежи
негласният консенсус, имащ на своя страна историческите факти, че
приватизацията е в основата си нелегитимна и съответно обратима от
страна на нейните организатори, които са крайните й легитимни
бенефициенти. „Не може да кажеш, че си законният собственик.
Приватизацията нe създава легитимна собственост. Другите
олигарси[за разлика от Ходорковски 35 , б. м., В. С.] добре разбраха
това. Никой от тях не претендираше, че e собственик на бизнеса си.
Те разбираха, че са само ползватели.“ (РР 239) Назначеният
капиталист няма как да е истински собственик, връчената за ползване
собственост няма как да е лична, да не говорим за свещена.
Белтън застъпва тезата, че „реалната перестройка“ (срв. РР 66, курсив в
оригинала) започва не с Горбачов, а с Андропов: „[Ч]аст от елита на външното
разузнаване на КГБ започва да се подготвя за прехода към пазарна икономика още
по времето, когато бившият шеф на КГБ Юрий Андропов става лидер на съветската
държава през 1982 г.“ (РР 61-62) (б. м., В. С.).
35
За мястото на Михаил Ходорковски в генезиса на КГБ-капитализма вж. гл.
„Операция Енергия“ (РР 211-240). Срв. той самият за себе си:„Ходорковский – об
олигархах, Ельцине и тюрьме“, в Дудь, 8.08.2017.
34
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Комсомолците, превърнати в капиталисти, си остават комсомолци.
Магията има срок на годност – за превърнатия в капиталист
комсомолец винаги е дванадесет без пет. Всеки миг може да удари
полунощ и от собствеността да остане само спомен под формата на
стъклена пантофка, чийто чифт е в ръцете и се връчва на правилната
Пепеляшка от Държавна сигурност. „Това беше измама, вкоренена в
убеждението на КГБ, че те са създали магнатите, когато Русия
започва прехода си към пазарна икономика, че всичко, спечелено от
новите милиардери, се дължи на тях.“ (РР 240)Тази легитимационна
оптична измама не се премахва от познаването на законите на
пазарната икономика, доколкото в случая самата тя е продуктна
субекта на измамата. „КГБ създаде олигархията и тя трябваше да им
служи.“ (Пак там) Създаденият от Държавна сигурност рейдърски
капитализъм не реституира собствеността като основа на
субектността и свободата, а я превръща в постмодерен симулакрумна
ръка разстояние на и за вечните комсомолци.
Отгледали и назначили неолибералните комсомолци, самите
ченгета се изживяват като консервативни революционери,
самопревъзмогнали в себе си не само либерализма, но и левия
радикализъм. В навечерието на Прехода същите поемаха шефство над
крайнолевия тероризъм като неразделна част от борбата с все посъмнителни изгледи за износ на революция и глобално налагане на
съветската империя. „Според бивш член на крайнолявата Фракция
Червена Армия, който твърди, че се е срещал с него в Дрезден, Путин
отговарял за групата, сеяла терор в Западна Германия през 70-те и 80те: „В Дрезден нямаше нищо, абсолютно нищо освен радикална
левица. Никой не следеше в Дрезден, нито американците, нито
западногерманците. Там нямаше нищо. Освен едно-единствено нещо:
тези срещи с онези другари“.“ (РР 36) Петнайсет години по-късно
„онзи другар“ от Дрезден се опитва да заеме спрямо собственото си
минало позицията на консервативно-революционен Велик
инквизитор. „Преки наследници на белогвардейски емигранти, много
от които вече са тясно свързани с КГБ, стават част от най-тесния
вътрешен кръг на Путин като водещи фигури в усилието да се
изгради мост към имперското минало на Русия.“ (РР 260) Когато
британската журналистка се обръща към един от тях – Jean
Goutchkov– за коментар по темата, той отговаря, че е
„възпрепятстван да коментира от швейцарския закон за банковата
тайна“ (РР 561, бел. 59). Друг от тях е по-разговорлив и описва
„философията на управлението на Путин“ като „възел от три
елемента“ (срв. РР 260): Автокрация, Отечество, Църква. На този
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самопревъзмогващ ченгето в себе си Велик инквизитор определено
му липсва въображение, ограничавайки се с копи пейст на добре
познатото Православие-Самодържавие-Народност на Николай І.
Макар че дължи първичната сцена на конверсията си именно на
инсценираната от Николай І 36 екзекуция и помилване, Достоевски
вероятно би се усмихнал под мустак на тази тавтология на ченгето в
огледалния свят. Но много би му допаднала вероятно следната случка,
разказана от Сергей Пугачов, „банкера на Кремъл“, съществено
допринесъл за избора на Путин за президент (и по-късно негова
жертва). „Веднъж когато Путин и Пугачов присъствали заедно на
служба на Сирни заговезни, последния ден преди православните
Велики пости, Пугачов казал на Путин, че трябва да направи земен
поклон пред отчето, какъвто бил обичаят, и да поиска прошка. „Той
учудено ме изгледа. „Защо?“ отвърна, „аз съм Президентът на Руската
Федерация. Защо трябва да моля за прошка?“ (РР 259). Разказаната на
британската журналистка история иска да разкрие неавтентичността
на православието на ченгето, симулиращо конверсия, но всъщност
демонстрира една автентично православна цезаропапистка почуда,
която авторът на Бесове би оценил по достойнство – тези бесове не
искат и не молят да влязат в свинете. Николай Ставрогин и Великият
инквизитор не са конвертити (макар че историческият Торквемада е
бил). Встъпвайки в огледалния свят, ченгето не се издава, а настоява
на един дълбоко православен цезаропапизъм, без дори да си дава
сметка, че го прави. Хората на Путин завършва с каещата се изповед
на православния християнин Сергей Пугачов. „[В]ластта е свещена.
Да вярваш, че хората са глупави и че ако не предприемеш нещо, те
ще гласуват за комунистите и ще ги върнат на власт 37, това беше
голяма грешка. Всички мислехме, че хората не са готови и трябва да
сложим Путин. Но всяка власт е от Бога. И ако властта идва от
Императорът, съдбовен за младия Достоевски, се появява в Бесове у Лебядкини:
„на стените висяха два големи, потъмнели маслени портрета: единият на покойния
император Николай Павлович, правен, съдейки по вида, още през двайсетте години
на века; другият изобразяваше някакъв архиерей“ (БЫ Х, 91).
37
Кланът на Елцин, в който Пугачов е ключова фигура, прибързано, да не кажем
панически, се спира на Путин като негов наследник в ситуация на политически
цайтнот и цугцванг, вж. гл. 4 „Операция Наследник: Минаваше полунощ“, РР 115152. По това време Путин е експедитивен високопоставен кремълски чиновник без
лице, смятан за „мениджър“, „експерт“, не политическа, а служебна подставена
фигура, която по всяко време може да бъде сменена от онези, които „временно“ я
инсталират за консолидиране на едно олигархично статукво. Няма нищо попостоянно от временното (б. м., В. С.).
36
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Бога, не е необходимо да се намесваш“ (РР 499). Ако съдим по
Левиатан на Звягинцев 38, съвпадащ по време с интервюто на Катрин
Белтън с Пугачов, Вся власть от Бога 39 , която отритнатият и
преследван бивш „банкер на Кремъл“ чете квиетично, може да бъде
прочетена в рамките на същото православие и като пастирско
напътствие за активно мероприятие. Консервативната революция
може да бъде симулакрум, който не се нуждае от автентичния опит на
конвертита – Лебядкин в огледалния свят.
Екскурс ІІІ: Катехизис на революционера, Федка Каторжния и
Записки от Мъртвия дом
При завръщането на Достоевски в Русия през лятото на 1871 г.
след четиригодишния му престой на Запад публикацията на Бесове в
подлистника на в. Русский вестник е стигнала до началото на ІІ част,
до двете глави „Нощта“ – „Нощта“ и „Нощта (продължение)“ – където
за първи път се появява фигурата на Федка Каторжния, съизмерима с
капитан Лебядкин по езикова и екзистенциална екстремност. Срещата
на двамата в края на романа ще бъде фатална за капитана: Федка ще
го заколи заедно със сестра му. Появата на Федка в „Нощта
(продължение)“и неговата последваща роля в романа е свързана с
публикацията във в. Правительственный вестникна Катехизис на
революционера (1869 на Сергей Нечаев като ключов документ в
публичния съдебен процес срещу тайното общество на нечаевците.
Със започването на съдебния процес и съпътстващите го публикации
на документи по делото в пресата Достоевски ще има възможност в
движение да инкорпорира във ІІ и ІІІ част на Бесове нова
документална информация, с която не е разполагал в началната фаза
на работата над романа.Фигурата на беглия каторжник има пряко
отношение към заключителните параграфи на Катехизиса. „25.
Затова, сближавайки се с народа, ние преди всичко трябва да се
съединим с онези елементи на народния живот, които от времето
на основаването на Московската държава не са преставали да
протестират не на думи, а на дело срещу всичко, което пряко или
косвено е свързано с Държавата; срещу дворянството, срещу
Вж. Марков, М. „Левиафан“. Разбор по косточкам: режиссëр Андрей Звягинцев
– о фильме кадр за кадром, Москва: „Интеллектуальная Литература“, 2021, с. 287 и
по-общо с. 286-296 за цялата сцена в кабинета на архиерея.
39
„Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да
не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наредени. Затова, който се противи
на властта, противи се на Божията наредба.“(Рим.13:1-2)
38
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чиновничеството, срещу поповете, срещу света на търговците и
срещу кулака-изедник. Ние ще се съединим с юначния разбойнически
свят: този истинен и единствен революционер в Русия./ 26. Да
сплотим този свят в една непобедима, всесъкрушаваща сила – ето
цялата ни организация, конспирация, задача.“ 40 В юначнохайдушкия финал на Катехизиса си Нечаев използва централно
положение на М. Бакунин(което със сигурност е коментирал с Хр.
Ботев при срещата им в Браила, срв. СР 179), концептуализирано в
Постановка на революционния въпрос (1869). „Разбойничеството
(разбой) е една от най-почетните форми на руския народен живот. То
е било от времето на основаването на Московската държава отчаян
протест на Народа срещу гнусния обществен ред, който не е изменен,
но бива усъвършенстван по Западен образец и укрепен още повече от
реформите на Петър и освобожденията на Благодушния Александър
(т.е. Александър ІІ, б. м., В. С.). Разбойникът е герой-защитник,
народен отмъстител, непримирим враг на държавата и на целия
обществен и граждански строй, борец на живот и смърт срещу цялата
чиновно-дворянска и официално-попска цивилизация.“ (СР 149)
Когато по-късно талантливият ученик решава да организира в
Швейцария банда от крадци, която да се специализира в ограбване на
богати туристи за набавяне на „революционен капитал“, учителят се
стряска. „Последният му замисъл беше ни повече, ни по-малко да
образува банда от крадци и разбойници в Швейцария[,] естествено с
цел да се състави революционен капитал. Аз го спасих,
принуждавайки го да напусне Швейцария, тъй като непременно биха
го разкрили, него и неговата банда, в рамките на няколко седмици;
той щеше да загази – да погуби със себе си и нас.“ (СР 335) Реакцията
на Нечаев ще бъде жлъчно да се подиграе на Учителя като „инициатор
на теория (в теории)“, неспособен на практикада реализира
концепцията си за съюз между престъпния свят и революционното
движение.
Федка Каторжния е споменат за първи път от Пьотр
Верховенски, който като демоничен двойник инсинуационно подмята
на Ставрогин възможността беглият каторжник да бъде използван за
„делото“ (предполагащо криминалното въвличане на дърпащия се
Ставрогин в революционната конспирация: идеята е Федка да убие
Лебядкина, за да може Ставрогин да се ожени за Лизавета Тушина.)
Лурье, Ф. Созидатель разрушения. Документальное повествование о Сергее
Нечаеве (Историческая фабула романа „Бесы“), Санкт-Петербург: „Вита Нова“,
2011, с. 147. Цитирам по-нататък в текста със сиглата СР.
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„Ах, тъкмо като стана на дума[за Лизавета, б. м. , В. С.]: тук в града
и околностите обикаля един беглец от Сибир, Федка Каторжния,
бивш мой крепостен от прислугата, моля ви се, когото преди
петнайсет години моето татенце, тикнало войник и прибрало
парите. Крайно забележителна личност.[…]Личност, готова на
всичко, на всичко; срещу пари, разбира се, но има и убеждения,
своеобразни, разбира се.“ (БЫ Х, 181) Още при първото споменаване
на Федка в романа се тематизира добилата с обнародването на
Катехизиса широка публичност Бакунинско-Нечаевска концепция за
обвързването на революционното движение с престъпния свят.
(Франк нарича Федка theexecutivearmoftherevolution 41 .) Ако едната
валентност на фигурата на Федка е актуално политическа и
публицистична, другата препраща, връщайки десет години назад, към
Записки от Мъртвия дом (1862). Резервоар на персонажи, теми и
фабули, захранващ големите романи от Престъпление и наказание до
Братя Карамазови, документалната книга за каторгата съдържа не
само прототипа на беглия каторжник от Бесове, но и тандема
Верховенски-Федка: дворянина-доносник А-в (Павел Аристов) и
циганина конекрадец и конетърговец Куликов (Александър
Кулишов) 42 . За аз-разказвача А-в е най-отблъскващият обитател на
ада на Мъртвия дом, попаднал в Сибир като автор на фалшив донос
за съществуването на „тайно общество“, набеждаващ 89 души.
Доносът е изпратен до тайната полиция през ноември 1847 г., когато
Достоевски вече е член на кръжеца на Петрашевски. И като
каторжник А-в продължава да доносничи. В Бесове няколкократно ще
се намеква, че Верховенски-син е получил разрешение да се завърне
необезпокояван в Русия, донасяйки на властите за дейността на
революционната емиграция.43Куликов, от своя страна, е инициатор на
бягството, описано в предпоследната глава на Записките, разчитайки
на А-в за фалшив паспорт (срв. ЗМД 222), с който Верховенски ще
шантажира Федка. В портрета на Федка, видян в тъмното през погледа
на Ставрогин, прозират циганските черти на Куликов: „Трябва да
беше наситен брюнет, сух и мургав; очите бяха големи, със сигурност
черни, много лъскави и бялото им се жълтееше, като у циганите“ (БЫ
Frank, J. Dostoevsky: The Miraculous Years, 1865-1871, 447.
Срв. Достоевский, Ф. М. Записки из Мертвого дома. – В: Достоевский, Ф. М.
Полное собрание сочинений в тридцати томах, Т. 4, 1972, с. 285-286 (Бележки).
Цитирам по-нататък в текста със сиглата ЗМД.
43
Срв. слуха, че е „получил опрощение, назовавайки няколко други имена“ (БЫ Х,
169).
41
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Х, 204). В образа на Федка се пази както страшното на фигурите от
Мъртвия дом, така и „затаената радост“, обхванала каторжниците при
новината за бягството. „Всички приемаха новината с някаква
необикновена, затаена радост. У всички някак трепна сърцето… […]
бягството – и подобно бягство – някак родствено откликна във
всички души и раздвижи в тях отдавна забравени струни; нещо като
надежда, сърцатост, възможност да промениш участта си се
размърда във всички сърца.„Избягали са хората, защо пък да не..?“
И при тази мисъл всеки се приободряваше и с предизвикателен вид
гледаше останалите.“ (ЗМД 224) Радостта безсловесно избухва в
неговорещия и неразбиращ руски татарин Маметчо:
„– Кво, Маметчо, якши [хубаво], а? […]
– Якши! уха, якши! – заломоти, като целият се оживи,
Маметчо, кимайки със смешната си глава […],– якши!
– Нема да ги фанат? йок?
– Йок, йок! – и Маметчо заломоти пак, този път вече
ръкомахайки“ (ЗМД 227).
Радостта и предизвикателството на бягството (в крайна сметка
неуспешно) от Мъртвия дом ще се повтори в разбунтуването на
беглия каторжник срещу революционера в Бесове. Бунтът на
престъпника човек от народа срещу революционера-идеолог ще
опира до пари разбира се, но и до убеждения.„И знаеш ли ти докъде
си я докарал с този едничък пункт, че в самия бог, твореца истинен,
престана поради разврата си да веруваш? Все едно си
идолопоклонник и се равняваш с татарите и други езичници […]
досущ като оня злодей-съблазнител, нарицаем атеист…“ (БЫ Х,
428)За бившия крепостен селянин на Верховенски, за когото
дворянинът продължава да е „природный мой господин“, атеизмът на
революционера е този едничък пункт, който не само изключва всяка
възможност за споделяне на някаква (идеологически) обща картина
на света, но не подлежи дори на делово (криминално) договаряне да
бъде изнесен пред скоба. Ако някой в Бесовее с natural born имунитет
от самото детство спрямо ляворадикалната идеология – смята
„почвеникът“ Достоевски – то това е Федка. С видимо разказваческо
удоволствие е описана „отвратителната сцена“ как престъпникът (и
човек от народа) шамаросва до загуба на съзнание революционера (и
дворянин, бивш негов помешчик). „Тук се разигра една светкавична
и отвратителна сцена: преди Пьотр Степанович да успее да насочи
револвера, Федка мигновено се извърна и с все сила го удари по
бузата. В същия миг се чу ужасен удар, после трети, четвърти, все
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по бузата. Шашнат, опулил очи, Пьотр Степанович изломоти нещо
и изведнъж се строполи на пода.“ (БЫ Х, 428) Така човекът от народа
(и от Холивуд) Брад Пит бие до кръв и изплюти зъби хипарчето от
свърталището на Менсън в Имало едно време в Холивуд. Федка ще
бъде екзекутиран по нареждане на Верховенски и за назидание на
низовата партийна организация, чиито членове присъстват на
унижението му. Горчивата истина е, че дори бягството от Мъртвия
дом, довело Федка десет години по-късно в Бесове, всъщност е
неуспешно. И за жалост историческите факти както в случая Менсън,
така и при реално съществувалия социализъм(и реално осъществения
мирен преход от социализъм към капитализъм) са други:
сътрудничеството между победилата Революция/контрареволюция и
престъпният свят не се влияе от идеологически, да не говорим за
религиозни, различия. Записки от Мъртвия дом, констатиращи, че Ав и Куликов „бяха един дол дренки и за това предприятие бяха
взаимно подходящи хора“ (срв. ЗМД 221), са по-близко до света от
утре на болшевизма и путинизма, отколкото Бесове, разчитащи на
естествения „руски“ имунитет на Федка и народно-почвената му
несъвместимост с Верховенски-син. И нота бене: офицер на КГБ
трудно се шамаросва четири пъти, особено когато отговаря за достъпа
до поминъка ти. След публикуването на Катехизис на революционера
„наполовина комическото лице“ 44 на Верховенски-син ще бъде
доработвано, без да губи първоначалния си двойническо-подземен
комизъм, по посока на демоничния тип, на когото принадлежи
бъдещето.
4
Нека сега се върнем от настоящето на Бесове в Катехизис на
революционера (и бъдещето им в глобалния свещен алианс на КГБкапитализма и руския престъпен свят) към изходното травматичнокатастрофично– автобиографично – време на раждането на левия
радикализъм от духа на либерализма. Ляворадикалният опит,
пречупен в романа през ненадеждния поглед на един аз-повествовател
„умерен либерал“ 45 ,за Достоевски е първоличностен. Двадесет
Достоевский, Ф. М. Письма 1869-1874, с. 141.
Иван Шатов, екзекутиран в края на романа от „базовата партийна организация“
по подозрение в донос – изходното за Бесове „нечаевско престъпление“ – казва на
хроникьора директно и в прав текст, макар и в кавички: „вы – ʻумеренный
либералʼ“ (БЫ Х, 111).
44
45
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години преди събитията в Бесове, 27-годишният автор взима участие
в „социалистически заговор“ 46 , за което е осъден на смърт чрез
разстрел и „помилван“ на 4 години каторга и последваща безсрочна
военна служба като редник в Сибир. Съвременник на Достоевски
описва ситуацията на заговора по следния начин, близъки познат на
източния човек от Стария режим. „Всички тези европейски вълнения
[Пролетта на народите, Революциите от 1848-а, б. м., В. С.] по никакъв
начин не ни касаеха, само с любопитство ги следяхме от нашата
прекрасна далечина. У нас нямаше нито работнически въпрос, нито
пролетариат, нито демокрация, нито политически и социални
партии. Последното въстание в Полша [Ноемврийското въстание,б.
м., В. С.] беше потушено преди 18 години, последният заговор
[Декабристкото въстание, б. м., В. С.] – унищожен преди почти
четвърт век. И изведнъж в Петербург, в края на април [1849 г., б. м.,
В. С.] се разнесе слух, че са открили някакъв социалистически
заговор.“ Пушкин вероятно е щял да бъде на площада с декабристите,
ако на 14 декември (26 декември по нов стил) 1825 г. беше в
Петербург, Достоевски, четвърт век по-късно, е осъден като участник
във втория заговор през 30-годишното царуването на Николай
І. 47 Макар че първите съзаклятници излизат на площада, а вторите
интелигентско-камерно48 остават во стаичката, реакцията на
властите – и преди всичко лично на императора – е съизмерима,
изравнявайки по този начин двете събития по политическа значимост.
Самият Достоевски, на свой ред, директно съполага в своя Дневник на
писателя левия радикализъм на 60-те и 70-те години със собствената
си ляворадикална младост. „Но позволете ми да кажа единствено за
самия себе си: Нечаев вероятно не бих могъл да стана никога, но
нечаевец, не гарантирам, може би бих могъл… в младежките си
години.“ 49 Първото споменаване на Достоевски „на Запад“, дълго
преди по-късния му пробив като най-универсалния руски писател, е
46
Волгин, И. Пропавший заговор. Достоевский: дорога на эшафот, с. 268. Цитирам
монографията на Волгин по-нататък в текста със сиглата ПЗ и съответните
страници.
47
В края на І част на Бесове е направена разгърната съпоставка между Николай
Ставрогин (alias петрашевеца Николай Спешнев) и декабриста Л-н (Михаил
Лунин), срв. (БЫ Х, 165).
48
„Петрашевците станаха първите руски интелигенти – в онзи класически смисъл,
който ще придобие това понятие към края на ХІХ век.“ (ПЗ 811)
49
Достоевский, Ф. М. „Одна из современных фальшей“ (10.12.1873), Дневник
писателя 1873, с. 129 (курсив в оригинала). Цитирам статията от Дневник на
писателяпо-нататък в текста със сиглата ОСФ.
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именно в качеството му на осъдения заговорник „инженер-поручик в
оставка Фьодор Достоевски (lelieutenantduegénieenretrait Theodore
Dostoievsky)“ (ПЗ 676) – във вестникарски публикации от януари 1850
г. При погребението му на 31 януари 1881 г. двама участници в
заговора – Алексей Плещеев и Александър Палм – ще участват в
носенето на гроба (срв. ПЗ 124). Въпреки зрялата си консервативнореволюционна конверсия (или тъкмо поради нея) Достоевски отново
и отново ще се връща към опита на ляворадикалната си младост. В
подготвителните бележки към Дневник на писателя от 1877 г., на
прага на работата върху Братя Карамазови Достоевски
недвусмислено ще декларира: „Аз съм социалист, но промених идеала
си от ешафода. Великата идея на Христос, по-висока няма“ 50 . В
планираното продължение на „Историята на Великия грешник
“Альоша Карамазов е трябвало да извърви обратния път.
Статията Един съвременен фалш 51, с която Достоевски затваря
рубриката си „Дневник на писателя“ в консервативното списание
„Гражданин“, даваща име на по-късното му собствено периодично
издание, реализира в публицистична форма останалия неосъществен
замисъл за предговор (или послеслов) към Бесове. Романът-памфлет
настоятелно търси и в крайна сметка намира своя
фейлетонен 52 паратекст. Полемизирайки с модерния фалш на
коткането на младежта-като-такава, фейлетонът взима повод от
редакционен обзор в друго консервативно издание, сп. „Русский мир“,
коментиращ съдебния процес срещу Нечаев. Оптимистичната теза на
консервативния събрат е, че само „бездейната, недоразвита и съвсем
не учаща се младеж“ (ОСФ 125) е контингент на левия радикализъм.
Опитът на Достоевски, който ще се окаже прогностичен, сочи тъкмо
обратното: „а ако изведнъж се случи, че в някакво проблематично
начинание се окажат замесени съвсем не недоразвитковци, съвсем не
размирници, клатещи крака под масата, съвсем не само ленивци, а
напротив една прилежна, гореща, именно учаща се и дори с добро
сърце младеж […]?“ (ОСФ 128, курсив в оригинала) Въпросът е
реторичен, това вече се е случило в едно катастрофално изведнъж в
Достоевский, Ф. М. Дневник писателя 1877 (Подготовительные материалы). –
Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах, Т. 26, 1984, с. 185.
51
В руски фальшь не е singularia tantum. За да запазя в превода думата „фалш“, която
в своята конкретност е по-сугестивна и смислово поливалентна от „фалшивост“, се
отклонявам от буквалния превод „Една от съвременните фалшивости“.
52
„[Р]оманите на Достоевски могат да се разглеждат в известен смисъл като романифейлетони (включително и имайки предвид използването на „журналистически“
методики)“. – Волгин, И.Ничей современник. Четыре круга Достоевского, с. 595.
50
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собствената му младост. „Нима наистина мислите, че прозелитите,
които би могъл да събере в страната ни някой Нечаев, непременно
трябва да са само безделници? Не вярвам, не всички; аз самият съм
стар „нечаевец“, аз също стоях на ешафода, осъден на смърт, и ви
уверявам, че стоях в компанията на хора образовани.[…] Съвсем не,
нечаевците не винаги са само лентяи, които не са се учили на нищо.“
(ОСФ 129) След интелигентския преврат през 1917-а тази социология
на левия радикализъм ни се струва самоочевидно труистична, но
очевидно е била много самотна в аргументацията си в охранителноконсервативните среди, за които се предполага, че тъкмо те трябва да
разполагат с експертиза по въпроса. С тази необходима експертиза
разполага обаче конвертитът, докато „ортодоксалните“ консерватори
са обезпокоително зле информирани. „Откъде знаете, че
петрашевците не биха могли да станат нечаевци, тоест биха могли да
поемат по пътя на нечаевците, в случай че така се обърнат нещата?“
(Пак там) Преминалият през опита на левия радикализъм конвертит
информира в прав текст ортодоксалните консерватори, че не
гарантира, че не би станал персонаж на Бесове… в младежките си
години.
В тази логика Един съвременен фалш е манифест на
консервативната революция, аргументиращ откъм опита на
конвертита, без който консервативността е просто слаба
информираност по отношение на собствената си генеалогия. В
качеството си на фейлетонна притурка към романа-памфлет текстът
от Дневник на писателя разкрива дълбинната автобиографичност на
Бесове, хвърляща светлина върху скандала и ужаса 53 на раждането на
консервативната революция от духа на левия радикализъм. „И тъй,
защо си мислите, че дори едно убийство à la Нечаев би спряло ако не
53
Специално внимание заслужава естетиката на ужасното на режисираната лично
от Николай І инсценировка на екзекуцията на 22 декември 1849 г. „Самият той
преживял няколко ужасни часа на площада пред Зимния дворец [по време на
Декабристкото въстание, б. м., В. С.], той знаел цената на смъртния страх. Знаел, че
този страх често е по-страшен от самата смърт.“ (ПЗ 669) Инсценировката
включвала маскарадно използване на погребални свещенически одежди и
бутафорна употреба на свещени предмети и тайнства: предсмъртно целуване на
кръста и изповядане. Достоевски отказва да се изповяда, но целува кръста. По-късно
възрастният консервативен революционер ще възкликне: „Не могли же они шутить
даже с крестом!..“ (ПЗ 789). Първичната сцена на конверсията е маскараден и
профаниращ театър на жестокостта. Режисираната от Николай І фейк екзекуция
може да си съперничи по радикално просвещенската си същност с богохулните
инсценировки на Маркиз дьо Сад.
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всички, разбира се, то поне някои от нас [петрашевците, б. м., В. С.]
в онова горещо време, насред обземащите душата учения и
тогавашните потрисащи европейски събития, които ние, напълно
забравили отечеството, следяхме с трескаво напрежение?“ (ОСФ
131) Случващото се в Бесове е можело по вероятност и необходимост
да се случи – не на всички, разбира се – но поне на някои младежи,
сред които със сигурност би бил 27-годишният Достоевски. „Ние,
петрашевците, стояхме на ешафода и слушахме присъдата си без ни
най-малкото разкаяние.[…] мисля, че няма да сгреша, ако кажа, че
тогава, в онази минута, ако не всеки, то поне значителното
мнозинство от нас би сметнало за безчестие да се отрече от
убежденията си. […] нима това упорство и липса на разкаяние се е
дължало само на лоша природа, на недоразвитковци и размирници?
Не, ние не бяхме размирници, дори, може би, не бяхме лоши млади
хора.[…] почти всички осъдени [на смърт чрез разстрел, б. м., В. С.]
бяха сигурни, че присъдата ще бъде изпълнена и изтърпяха поне
десет ужасни, неимоверно страшни минути в очакване на смъртта.
В тези последни минути […] нещото, за което ни бяха осъдили,
мислите, понятията, владеещи духа ни, ни се представяха като не
само не изискващи разкаяние, но дори като нещо пречистващо ни,
като мъченичество, за което много ще ни се прости! И така
продължи дълго.“ (ОСФ 133) Раждането на консервативната
революция от духа на левия радикализъм не е било мигновена
поразеност по пътя за Дамаск – и не е предполагало отричане от
убежденията. „Не годините на изгнание, не страданията ни сломиха.
Напротив, нищо не ни сломи и нашите убеждения само поддържаха
духа ни със съзнанието за изпълнен дълг.“ (Пак там) Подобно на
финала на Престъпление и наказание с неговото трикратно
заклинателно постепенно – постепенното обновление, постепенното
прераждане, постепенния преход – Един съвременен фалш настоява
върху темпоралността на конверсията. „Повтарям – това не се случи
толкова скоро, а постепенно и след много, много дълго време.“ (ОСФ
134) Както ухажването на младежта от страна на „ортодоксалните“
консерватори –за неолибералните ласки да не говорим – така и
мигновеността е ключов модерен фалш. Истината, ще каже
Достоевски в края на Един съвременен фалш, за жалост е
недостатъчно либерална (срв. ОСФ 136, курсив мой, В. С.) – истина,
която предполага темпоралността на опита на конвертита.
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Автобиографичната плътност на бесовете на левия
радикализъм54 , които всеки уважаващ себе си консервативен
революционер трябва да познава от личен опит, образцово е
реконструирана от Игор Волгин в Пропадналият заговор.
Достоевски: пътят към ешафода (2017). С обилие от архивни
материали и постмодерно наративно обилие Волгин демонстрира
тезата си, че „духът, витаещ над сцената на 1849 година, понякога
започва да напомня атмосферата на знаменития роман“ (ПЗ 177), а
тъканта на романа, на свой ред, е просмукана от автобиографичен
опит, който възхожда към „социалистическия заговор“, към чието
твърдо ядро е спадал младият Достоевски. Това е първата изненада, с
която Пропадналият заговор конфронтира всеки отдаден фен на
автора на Бесове – колкото и странно да звучи, Достоевски е бил
същински съзаклятник, което ще рече не просто един от
петрашевците, а участник в тайно общество, съставено от членове на
фуриеристкия кръжец на Михаил Петрашевски, без обаче главата на
кръжеца да знае за съществуването на обществото. С други думи,
Достоевски членува в ляворадикална „фракция“ (срв. ПЗ 322) –
определението е на неговия съвременник Аполон Майков, когото
Достоевски безуспешно се опитва да вербува – която е структурирана
като тайно общество, каквото самият кръжец на Петрашевски не е.
При опита си да вербува Майков – авторът на Бесове вербува членове
за тайно общество! – Достоевски му казва в прав текст: „Вие,
естествено, разбирате, че Петрашевски е дърдорко, несериозен
човек и от приумицата му не може да излезе нищо смислено. И
затова няколко сериозни членове на неговия кръжец решиха да се
54
„Разказват, че веднъж наркомът на просвещението Луначарски се допитал до
старите професори: какъв надпис би приличал на замисления от болшевиките
паметник на Достоевски? И получил отговора: „На Ф. М. Достоевски от
благодарните бесове“.“ – Волгин, И. Ничей современник. Четыре круга
Достоевского, с. 584. Планираното от Л. Каменев (един от най-ранните съратници
на Ленин, някогашен член на Политбюро) двутомно издание на Бесове ще бъде
инкриминирано, а инициаторът му разстрелян като член на ляво троцкистката
опозиция в рамките на сталинската консервативна революция. Издателите на
академичното Пълно събрание на съчиненията успяват още в средата на 70-те – под
обичайното за онези години алиби на „критиката на буржоазната идеология“ – да
информират внимателните си читатели за антиболшевишката интерпретация на
романа: „възниква тенденцията на обществената реакция [т.е. на „реакционните
кръгове“, б. м., В. С.] да се използва памфлетното съдържание на романа в борбата
с новия етап на революционното движение в Русия [т.е. победилия болшевизъм, б.
м., В. С.], обявявайки го за пряко порождение на обрисуваната и осъдена в романа
ʻбесовщинаʼ“ (БЫ ХІІ, 272).

Към скандала на раждането на левия радикализъм...

75

отделят (но тайно и без да казват нищо на останалите) и да
образуват особено тайно общество с тайна печатница за
отпечатване на различни книги и дори списания, ако това е
възможно“ (ПЗ 87). Достоевски планира, ни повече, ни по-малко, да
издава първото нелегално списание в Русия. Реакцията на поета
Майков е повече от естествена – бихме очаквали и Достоевски да
реагира така, ако тръгнат да го вербуват: „Какви политически дейци
сме ние? Ние сме поети, художници, не сме практици и сме без
пукнат грош. Нима ставаме за революционери?“ (ПЗ 87) Очевидно
Достоевски за кратко е смятал, че става за революционер. Макар и под
надвисналия дамоклев сталински меч, Шкловски не пропуска да каже
нещо литературно исторически вярно: Достоевски не може да бъде
разбран извън революцията. И добавката също е вярна, въпреки
надвисващата сянка на показните процеси – и не може да бъде
разбран по друг начин, освен като изменник – стига да заменим
камуфлажното „изменник“ с неутралното конвертит.
Ако неочакваната истинност, макар и в различен контекст, на
портрета на младия Достоевски като революционер сама по себе си
изненадва, трябва да се подготвим за една квазификционална
ескалация на почудата при по-нататъшното разгръщане на сюжета на
революцията във фигурата на най-вероятния „вербуващ офицер“ на
младия революционер. Сведенията за него идват от максимално
достоверен източник – д-р Яновски, лекуващ лекар на Достоевски в
периода 1846-1849 г. Д-р Яновски констатира „промяна в характера
на Фьодор Михайлович“, но не установява „никакво органично
разстройство“ и се опитва да успокои пациента, че „това ще мине“ (ПЗ
319). Намираме се във времето, в което лекарите все още не само
диагностицират, но и изслушват и успокояват пациентите. Но Фьодор
Михайлович, въпреки хипохондрията си, определено не е от
пациентите, които търсят преди всичко успокоение. „На тези мои
успокоения обаче Фьодор Михайлович веднъж ми отговори: „Не,
няма да мине, а дълго, дълго ще ме мъчи, тъй като взех пари назаем
от Спешнев (при това той посочи сумата, около 500 среб. рубл.) и
сега аз съм с него и негов. Няма да съм в състояние никога да върна
тази сума, а и той няма да приеме да ги върна, такъв човек е[…]“.
Фьодор Михайлович няколко пъти повтори: „Разбирате ли сега, че
оттогава имам свой Мефистофел“. (ПЗ 319, курсив в оригинала)
Вербуващият офицер като Мефистофел, Мефистофел като вербуващ
офицер – това вече е в самото сърце на мрака на Бесове. За да оценим
тежката патогенност на ситуацията, в която е въвлечен младият
революционер, трябва да имаме предвид, че Достоевски цял живот е
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живял назаем и винаги си е връщал дълговете (включително и
дълговете на покойния си брат Михаил). Очевидно става дума за
специфичен дълг, който не може да бъде върнат или с оглед на
катастрофично-апокалиптичния си падеж, или по дефиниция – той
няма да приеме да ги върна – и по този начин влиза в дълбинното
противоречие със стриктната етика на длъжника, към която се
придържа Достоевски. „Невъзможността да се върнат 500-те рубли
в този смисъл е равносилно на невъзможността да се върне
дадената дума. Фауст вече е вързан.“ (ПЗ 99, курсив в оригинала)
Наистина, как да бъде върнат един значителен като сума дълг, когато
краят е близко – и длъжникът е обвързан с кредитора в конспиративно
начинание, чиято крайна цел е ускоряването на идването на края?
Невъзможността на върнеш дълга (Schuld) го превръща във вина
(Schuld). Ако революцията е опрощаване на дългове/вина – в основата
си тя е това още от шумеро-акадски времена 55 – младият
революционер се е въвлякъл в съвършената апория. Революцията е
дяволска работа в чист вид. Вербуващият офицер е Мефистофел.
Името му е Николай Спешнев 56, каквото е името и на Императора
(Николай І) – и на Ставрогин. 57 В Бесове това ще бъде формулирано
така: слово дали, деньги взяли (БЫ Х, 468; курсив мой, В. С.).
Споделянето на апорията с лекуващия лекар като единственото
лице, пред когото младият революционер може да се „изповяда“, без
да подлага на риск конфиденциалния аспект на неразрешимата
doublebind ситуация, е симптоматично за самата „революционна
ситуация“, в която се намира Достоевски през ляворадикалната си
фаза. Критикът Висарион Белински, посрещнал възторжено Бедни
хора (1846) и ляворадикална бащина фигура на дебютиращия писател,
Вж. Graeber, D.Debt: The First 5,000 Years, New York: Melville House, 2014, 81-82,
411 (бел. 22).
56
В показанията пред Следствената комисия през юни 1849 г. Достоевски
категорично отрича да е присъствал на събиранията у Спешнев: „Спешнев познавах
лично, ходех у тях, но на събиранията у тях не съм бил и почти при всяко ходене
при него го заварвах сам.“ – Достоевский, Ф. М. „<Показания Ф. М. Достоевского>“.
– В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах, Т. 18, с.
57
„– Ставрогин, вие сте красавец! – извика Пьотър Степанович почти в упоение. –
Знаете ли, че сте красавец!“ (БЫ Х, 323) Според съвременници, сред които са
Михаил Бакунин и маркиз Астолф дьо Кюстин, Николай Спешнев (и Николай І) са
били ефектни красавци, срв. ПЗ 455 и 489. Ставрогин ще каже (в отпаднал вариант)
за своя personaldemon, т.е. мизерния си собственный бес: “самодоволство от
шейсетте години, лакейство на мисълта, лакейство на средата, душата, развитието,
с пълна убеденост в непобедимостта на своята красота…“ (БЫ ХІІ, 141; курсив
мой, В. С.).
55
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вече се е отрекъл от него на прага на гроба. Това е вид „завещаниеприсъда“ (срв. ПЗ 499), окончателно остракираща го през 1848-а от
левите литературни среди. Петрашевски и неговият кръжец могат да
служат само като концептуален философско-политически сурогат
след изгнанието от лявото литературно пространство, доколкото не са
носители на литературен авторитет. Перфидна ирония на съдбата е,
че ключов елемент от състава на престъплението, въз основа на който
Достоевски е осъден на смърт чрез разстрел, е четенето пред членове
на кръжеца на „престъпното писмо на литератора Белински за
религията и правителството“ (ПЗ 770) – писмото е до Гогол 58 и
критикува религиозния му обрат. За Белински както късният Гогол,
така и Достоевски, провъзгласен първоначално за „новия Гогол“(но
след Бедни хора тръгнал по „готическите“ пътища на Двойник и
Хазайка), предават социално „прогресивния“ проект на т. нар.
натурална школа. „Животът му сякаш спира. Към края на
десетилетието е обзет от дълбоко недоволство от самия себе си.
Продължава да е беден, необичан от жените, самотен.[…]
Постоянно се чувства не съвсем здрав и действително страда от
различен род телесни и душевни разстройства.“ (ПЗ 498) Тук е
мястото д-р Яновски да се намеси, но нещата започват да излизат
извън контрол както в социалния, така и в психическия свят. Вече като
арестант в Петропавловската крепост, давайки показания пред
чрезвичайна следствена комисия, Достоевски ще представи следната
картина на света: „На Запад се случва зрелище страшно, разиграва се
драма безпримерна. Пращи и се съкрушава вековният порядък на
нещата. Най-основните начала на обществото грозят да рухнат
всяка минута и да повлекат в падението си цялата нация. Тридесет
и шест милиона души всеки ден поставят като на карта цялото си
бъдеще, имане, своето съществуване и на децата си! И нима тази
картина не е такава, че да не възбуди вниманието, любопитството,
любознателността, да не потресе душата?“ (ПЗ 533) В Русия
любопитният поглед на Запад се налага или с цялата мощ на
абсолютистката държава, или трябва да бъде оправдавано от
позицията на обвиняем пред нейното лице. Следственият инженерпоручик в оставка го прави образцово, следвайки директивите на
официалната пропаганда и същевременно представяйки една
потресла душата му картина на Пролетта на народите.
58
Съдбовното писмо е споменато в самото начало на Бесове от Степан Трофимович:
„През четиридесет и седма година Белински, намирайки се в чужбина, пратил на
Гогол прочутото си писмо“ (БЫ Х, 33).
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Автентичността на картината в това показание и съобщение до една
следствена комисия прозира недвусмислено във фигурата на тридесет
и шестте милиона души, залагащи всеки ден всичко на карта.
Хазартният играч Достоевски знае добре какво означава това в
екзистенциален прав текст. Той самият вече го е направил като член
на тайно общество, сглобило нерегистрирана печатарска преса и
планиращо издаването на първото нелегално списание в Русия, ако
това е възможно.
Всекидневното хазартно залагане на всичко на една карта и
взаимоподсилващият се потрес от революцията на Запад, от една
страна, и тази в душата, от друга, кулминират в едно апокалиптично
състояние, за което катастрофата е спасение. Анна Григориевна ще
отбележи в един от многобройните си стенографски бележници: „По
собствените думи на Ф. М-ч, той щял да полудее, ако не била
катастрофата“ (ПЗ 568). Апокалипсис или лудост. Мнозина от
арестантите ще преминат по време на 8-месечното заключение в
Петропавловската крепост през тежки психични разстройства, двама
ще стигнат до лудницата. Достоевски, напротив, ще намери покой,
което ясно личи от показанията му. Внимателно изгражданият от тях
образ на художника като обвиняем е едновременно прагматично
функционален и правдив, което определено предполага добро
психично здраве. „Той не моли за милост и не изявява разкаяние.“ (ПЗ
381) Рационалността на себеизграждането под следователския поглед
се проявява не на последно място в трудното постижение да „не
съобщи на следствието нито един компрометиращ факт за който и да
било от другарите си“ (ПЗ 384-385). Освен всичко друго, никога не
говори за себе си като известен писател. Вместо това прави писателя
персонаж на самия себе си в сложен и добре темпериран разказ,
избягващ неефективни или рисковани повествователни ходове. В
сравнение с неочаквано доброто справяне с интернирането от страна
на писателя изпъква тежкото състояние на юриста, мислител и глава
на кръжеца Петрашевски. Четири месеца след ареста той подава
следното прошение до следствения комитет. „В името на отца и сина
и святого духа. С настоящото завещавам в пълно владение на
паметта и ума. Цялото имущество, принадлежащо като движимо,
така и недвижимо, да бъде дадено на моята сестра Олга Василиевна
Петрашевска и на никой друг, така че тя да благоволи една трета
от настоящия капитал, връчен за продажбата на имуществото, да
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даде на Консидеран 59 , глава на школата на фуриеристите, за
основаване на фаланстер, а останалата трета на болница за
душевно болни. Книгите ми, от своя страна, да бъдат дадени на
Хаников и Дебу. Селяните да бъдат освободени, в случай че при
подялбата биха се паднали в моя дял. […] Относно моето погребение
да не се полагат големи грижи, а да бъде извършено по найикономичен начин, най-добре да бъде дадено на моргата за
приготвяне на анатомични препарати. От червата или жилите, не
зная точно, да се опитат да направят струни.“ (ПЗ 564, курсив в
оригинала)
Двадесет години по-късно капитан Лебядкин ще напише
подобен текст, завещавайки тленните си останки на „[о]течеството,
човечеството и студентите“. За разлика от депресивния епизод на
следствения социалист-утопист, на капитана наистина му остават, без
да предполага, броени дни живот. „Николай Всеволодович, прочетох
във вестниците биография за един американец. Той оставил цялото
си огромно състояние за фабрики и за положителните науки,
скелетът си на студентите, в тамошната академия, а своята кожа
за барабан, тъй че деня и нощя да се тупа на него американският
национален химн. Уви, ние сме пигмеи сравнително с полета на
мисълта на Северо-Американските Щати; Русия е игра на
природата, но не и на ума. Ако аз пробвам да завещая кожата си за
барабан, примерно в Акмолинския пехотен полк, в който имах честта
да започна службата си, за да се тупа на него всеки ден пред полка
руският национален химн, ще го сметнат за либерализъм, ще
забранят кожата ми… и затуй се ограничих единствено със
студентите. Искам да завещая скелета си на академията 60 , тъй
обаче, че на челото му да бъде залепен на веки веков етикет с

Виктор Консидеран ще бъде споменат в началото на Бесове: „Я, я! какво виждам!
– викна Nicolas, забелязвайки изведнъж на най-видното място на масата том на
Консидеран. – Ама вие да не сте фуриерист? И таз добра!“ (БЫ Х, 44) Липутин, на
чиято маса Ставрогин вижда книгата, е лилипутският вариант на фуриеристите от
ляворадикалната младост на Достоевски. Капитан Лебядкин е бробдингнагският (б.
м., В. С.).
60
Три години по-рано Иполит от Идиот ще направи подобно завещание, макар и в
по-висок персонажен регистър (но в сходен стилистичен): „Завещавам скелета си на
Медицинската академия за научно оползотворяване.“ –Достоевский, Ф. М. Идиот,
с. 342. Иполит е предходник на по-късния Кирилов, но за разлика от него не успява
да се самоубие, а умира от естествена смърт – скоротечна туберкулоза – поради
която иска да се самоубие (б. м., В. С.).
59
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думите: „Разкаял се волнодумец“ 61 .“ (БЫ Х, 209) Фуриеристкият
фаланстер, разраснал се до континентални размери, е сега в
Америка 62. Анатомичната утилизация на тленните останки както при
социалиста-утопист, така и при капитана е музикално, макар че имаме
изместване от щрайх секцията към перкусиите. Лебядкин обаче се
притеснява, че музикалната утилизация може да бъде сметната за
либерализъм и бърза да се презастрахова с постмортално изявено
разкаяние, което да е означено на видно място върху анатомическия
препарат.
Пародирайки
тестаментарното
„прошение“
на
Петрашевски, завещанието на капитан Лебядкин е ключов документ,
свидетелстващ за автобиографичния характер на романа-памфлет – и
на саморефлексията върху раждането на левия радикализъм от духа
на либерализма.
Екскурс ІV: Към диалектиката на Просвещението
Когато в Правительственный вестник започват да излизат
първите стенограми на съдебните заседания и документи от процеса
срещу нечаевците, публикацията на Бесове в подлистника на Русский
вестник вече е стигнала до края на І част. Едва оттук насетне
Достоевски ще може да инкорпорира в романа документални
елементи, свързани със заговора на Сергей Нечаев. 63 Въпреки това
относително късно „документализиране“ на Бесове, случило се в
сюжетен план след приключването на дългата завръзка, романът ще
понесе критики за слабата си „художественост“, изхождаща тъкмо от
ляворадикалните среди. Бланкистът Пьотър Ткачов, определян като
първия руски марксист (и дори „ленинист“avantlalettre) и оказал
влияние върху формирането на Нечаев, ще подхване възхождащата
към Белински ляворадикална критика на Достоевски, но вече не
Анонимното писмо-донос – пашквил– на Лебядкин до губернатора фон Лембке ще
бъде подписано с „разкаялия се волнодумец Incognito“(БЫ Х, 280).Освен поет и
автор на анонимни пасквили Лебядкин е писател и в метанаративен план, имайки
принос към композицията на романа: определението му на Ставрогин като
„премудрый змий“ (БЫ Х, 83) е изведено като заглавие на 5гл., І част (срв. БЫ Х,
127).
62
Конвертитът Иван Шатов именно „в Америка променя схващанията си“ (БЫ Х, 192).
63
Срв. Лурье, Ф. Созидатель разрушения. Документальное повествование о Сергее
Нечаеве (Историческая фабула романа „Бесы“), с. 273. Въпреки заявката в скоби
на подзаглавието, книгата на Феликс Лурие при цялото си обилие от архивни
материали е бедна на синапси между историческата „фабула“ на биографията на
Нечаев и фикционалния „сюжет“ на Бесове. За Лурие Бесове са „покаянието на
Достоевски“ за ляворадикалната му младост, срв. с 93.
61
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заради „фантастичното“ 64 на Двойник, Хазайка или Господин
Прохарчин, а заради „документалното“ в представянето на левия
радикализъм: „В Бесове окончателно се разкрива творческият
банкрут на автора на Бедни хора; той започва да преписва
съдебната хроника, смесвайки и изопачавайки факти, и наивно си
въобразява, че така създава художествено произведение“ 65 . От
интерпретациите отляво бихме очаквали по-скоро да изтъкват
фикционалните и/или памфлетни деформации, на които е подложен
документалният материал, но със своя микс от памфлет и
документалистика романът подвежда ляворадикалните си критици
към естетизация на едни в основата си идеологически дразнения. Зад
това, което Ткачов пренебрежително нарича „съдебна хроника“,
използвайки го за естетическо-идеалистическа дискредитация на
Бесове, се крие всъщност исторически прецедент за руската съдебна
система, от който Достоевски не пропуска да се възползва в реалното
време на писането на романа. „Правителството решава за първи път в
Русия да демонстрира пред обществото политически процес при
открити врата.“ 66 Памфлетно-документалният прецедент на Бесове
стъпва в направата си върху прецедента на руски публичен
политически процес. Независимо от пропагандистката му цел,
първият публичен политически процес в Русия става възможен
благодарение на предходна съдебна реформа, която структурно
противоречи на абсолютистката система. „Съдебната реформа от 1864
година изпреварва самодържавния начин на управление на
империята. Реформата и монархията по никакъв начин не
съответстват една на друга.“ Парадоксално (или диалектично)
Белински ще отсъди за Двойник: „В нашето време мястото на фантастичното може
да е само в домовете за луди, а не в литературата и за него могат да отговарят
лекарите, а не поетите; затова повестта на Достоевски, високо оценена от отделни
„дилетанти на изкуството“, не случайно остана чужда на интересите на широката
публика.“ – Цит. по Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати
томах, Т. 1, Ленинград: „Наука“, 1972, с. 492. Хазайка ще бъде квалифицирана
Белински направо като „нервозна хуйня“ (нервическая хуёвина), цит. по Шавырин,
С.
„Анализ
повести
Ф.
М.
Достоевского
Хозяйка“,
<http://samlib.ru/s/shavirin/hozyaushka.shtml> (Посетено на 19.09.2021). Волгин
свързва новелата със „стихията на руското сектантство“, срв. Волгин, И. Родиться
в России. Достоевский: начало начал, с. 323-324, чиито следи открива и в Бесове,
срв. с. 321.Вж. също жената на „вечния съпруг“ от едноименната новела,
характеризирана като „хлистовска богородица“ (ВМ 27).
65
Цит. по Лурье, Ф. Созидатель разрушения. Документальное повествование о
Сергее Нечаеве (Историческая фабула романа „Бесы“), с. 270.
66
Пак там, с. 245.
64
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консервативно-революционният автор на Бесове се възползва при
разкриването на либералната генеалогия на левия радикализъм от
процедури, осигурявани от една либерална съдебна реформа,
направила възможно провеждането на публичен политически процес
срещу ляворадикална тайна организация, без този процес да е чисто
показен в абсолютисткия (по-късно сталинистки) смисъл на думата.
5
Като се има предвид, че младият Достоевски е бил член на тайно
общество (държано в тайна и в рамките на кръжеца на Петрашевски),
което е разполагало с нелегална печатарска преса и е планирало
издаването (вътре в страната) на първото нелегално списание в
историята на Русия, прави силно впечатление присъствието на духа и
степента на контрол и дискурсивно-повествователна кохерентност на
показанията му пред височайше учредената Секретна следствена
комисия по време на 8-месечния арест в Петропавловската крепост.
Разкриването на тайното общество (и на членството на Достоевски в
него) вероятно би резултирало в ефективни (и изпълнени) смъртни
присъди за неговите членове. Незаживяващата декабристка травма на
Николай І – декабристкият заговор е стъпвал върху мрежа от тайни
организации и довежда до пет екзекуции чрез обесване (при трима от
екзекутираните първият опит е неуспешен и биват бесени повторно)
– едва ли би допуснала варианта с инсценировката на екзекуция, в
случай че Следствената комисия бе разкрила наличието на тайна
организация вътре в кръжеца на Петрашевски. На фона на
неизвестността с каква информация разполага Секретната комисия
авторът на Двойник демонстрира респектиращ контрол върху
образите на себе си: както върху създавания от самия него, така и
върху предполагаемите, но неизвестни на обвиняемия образи,
конституирани от донесения, показания на другите обвиняеми, на
възможни свидетели и т.н. „[Н]икой донос на света няма да отнеме
от мен и няма да ми добави нищо; никой донос няма да ме накара да
бъда различен от това [быть другим], което съм в
действителност.“ 67 Тази декларация от писменото Обяснение пред
Достоевский, Ф. М. „<Объяснение Ф. М. Достоевского>“. – В: Достоевский, Ф. М.
Полное собрание сочинений в тридцати томах, Т. 18, 1978, с.120. Пространното
Обяснение е написано непосредствено след първия разпит на Достоевски на
6.05.1849 г. Цитирам този ключов документ от показанията на Достовески понататък в текста със сиглата ОФМД.
67
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Следствената комисия, предшестващо разпитите, е толкова по-важна
и надскачаща обичайната защитна реторика, колкото по-отчетливо в
нея звучи автентичния вътрешен глас на специалиста по двойнически
другости: Аз контролирам двойниците. Тук говори един Аз, който е
господар в дома си в екстремната ситуация на напълно реална
смъртна опасност. Ръкописът на Обяснението носи следите на
детайлна редакция, стремяща се към постигането и на най-леките, но
очевидно жизненоважни за пишещия нюанси, в което е впрегнато
цялото му езиково и литературно умение. Например още в самото
начало на текста: „Да к тому же мне бывало иногда любопытно
ходить на его пятницы.“ (А и освен това на мен ми се случваше
понякога да ми е любопитно да ходя на неговите петъци [винителен
падеж].) (ОФМД 117, курсив мой, В. С.) Това е редактиран вариант на
първоначалното: „Да к тому же мне было иногда любопытно бывать
на его пятницах“ (А и освен това на мен ми беше понякога любопитно
да бъда на неговите петъци [предложен падеж].) Емендацията
было→бывало засилва нюанса на нещо, което ситуативно-събитийно
„се случва понякога“, за разлика от първоначалното по-субстанциално
бъдене
на
„беше
понякога“.
Втората
нюансировка
бывать→ходитьсъщо е по линията на редуцирането на
субстанциалността от бъдене към процесуално придвижване в
пространството. Посещението на петъчните сбирки у Петрашевски е
не толкова субстанциално бъдене там, колкото ситуативно-събитийно
ходене – нека си припомним, че още Диоген перформативно е
използвал ходенето назад-напред, за да опровергае неподвижното
битие на Парменид. На Достоевски му се е случвало да му е било
любопитно да ходи на петъчните сбирки у Петрашевски.Доколкото
тук разказването и писането е буквално отлагане на смъртта, и найдребните стилистични нюанси не са без значение за живота, това
сноване назад-напред пред лицето на смъртта, отричайки нейното
единно, вечно, неподвижно, еднородно, неделимо и завършено битие.
На ситуативно-събитийното ходене без единно, неподвижно,
еднородно, неделимо и завършено бъдене на инкриминираното място
отговаря изобразяването на петъчните сбирки като либералноинтелигентска говорилня, също толкова лишена от единство,
еднородност, неделимост и завършеност на концептуалната,
идеологическа и политическа позиция. „Всички тези мнения са в поголямата си част несъгласувано шумно разногласие (разноголосица) –
и едното противоречи (sic) на другото. Аз не се натъкнах на никакво
единство в обществото на Петрашевски, на никаква насока, на
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никаква обща цел. С положителност може да се каже, че не могат да
се открият трима души, между които да има съгласие по някоя точка,
по каквато и да е определена тема. Оттам вечните спорове един с друг;
вечните противоречия (sic) и несъгласия в мненията. В някои
[първоначално: „много“, б. м., В. С.]от тези спорове вземах участие и
аз.“ (ОФМД 119) Многоуважаемите членове на Секретната
следствена комисия би трябвало да се усъмнят (или поне да наострят
уши) при правещата впечатление настойчивост – или поне
повторителност – с която обвиняемия се завръща към тази
„либерастка“ картина на света на кръжеца на Петрашевски: десет
страници по-късно Достоевски амплифициращо и с удебелявания ще
повтори зарисовката. „Аз казах, че в обществото, което се събираше у
Петрашевски, нямаше ни най-малка цялост, ни най-малко единство
нито в мислите, нито в насоките на мислите. Изглеждаше, че това е
спор, който беше започнал веднъж, за да не завърши никога. Тъкмо в
името на този спор се събираше обществото – за да спори и да се
изпонаспори; защото почти всеки път се разотиваха с нагласата да
възобновят следващия път спора с нова сила, чувствайки, че не са
изказали и десетата част от онова, което им се е искало да кажат. Без
споровете у Петрашевски щеше да бъде изключително скучно, защото
единствено и само споровете и противоречията (sic) можеха да
съединят тези разнохарактерни хора. Говореше се за всичко и за нищо
отделно и особено и се говореше така, както се говори във всеки
кръжец, събрал се случайно. Уверен съм в това.“ (ОФМД 129)При
картината, която изобразява, Достоевски изхожда като меко казано
добър писател от нещо реално видено-и-чуто и преживяно, от
автентичната фасцинация на свободата да се спори и противоречи в
кръг от съмишленици, обособили автономно интериорно
пространство на спора в една авторитарно без-спорна среда. Именно
това автономно интериорно пространство на спора е най-малка
цялост, най-малко единство, което обвиняемият отрича, имплицитно
утвърждавайки го чрез вторична негация като нещо дълбоко
преживяно и последно основание на едно твърдо ядро на целостта и
единството. Усещат се удоволствените ядрени сили на привличането
в това изпонаспорване, което на повърхността трябва да изглежда и да
бъде сведено до контингентно брауново движение, декларативно
изключващо всяка възможност за цялост и единство в това
несъгласувано шумно разногласие. Трябва да си преживял това
удоволствие, за да си дадеш сметка, че това отрицание е
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утвърждаване, че тази негация е позиция. Или пък да си чел
фрагментите на Фр. Шлегел и Новалис.
Описаният от младия ляворадикален обвиняем спор, който
беше започнал веднъж, за да не завърши никога, целящ да подведе
пазителите (и любители) на авторитарната без-спорност да погледнат
отвисоко(и съответно подценявайки риска) на интериорното
интелигентско говорене – този безкраен спор ще бъде характеризиран
тринадесет години по-късно в Зимни бележки за летни впечатления
вече от консервативно-революционния критичен обозревател на
Запада като същностна специфика – и източник на легитимната власт
– на буржоазията като clasediscutidora, вечно дискутиращата и така
упражняваща властта си класа. Освен че е уловил в своето описание
на петъчните сбирки у Петрашевски една типологична особеност на
модерната (буржоазна) публичност, пишещият до по височайше
нареждане учредената Комисия има да решава много конкретна и
жизненоважна аргументативна задача, която проличава при третото
споменаване и „припомняне“(в случай че многоуважаемите членове
на следствената комисия междувременно за забравили или дори
пропуснали да забележат повторението) на топоса на спора. Този
топос, експлицира сега обвиняемият, има отношение към решаващия
въпрос, въпроса на живот и смърт: „Не е ли имало някаква тайна,
скрита цел в обществото на Петрашевски?“ (ОФМД 129) С други
думи, спада ли петъчният кръжец към категорията на тайните
общества или не? „За да се отговори на въпроса не е ли имало някаква
тайна, скрита цел в обществото на Петрашевски, може утвърдително
да се каже, припомняйки си цялото несъгласувано шумно разногласие
(разноголосицу), цялото това смешение на понятия, характери,
личности, специалности, всички тези спорове, достигащи почти до
вражди и които въпреки това си оставаха единствено и само спорове,
– оглеждайки и преценявайки всичко това, може утвърдително да се
каже, че не е възможно да е имало някаква тайна, скрита цел в целия
този хаос. Тук нямаше и сянка на единство и не би имало до края на
вековете.“ (ОФМД 130) Което и следваше да се докаже с топоса на
спора. Мимоходом се доказва и основен постулат на консервативнореволюционната политическа теория: буржоазията е дискутиращата
класа. Това ще бъде от полза в дългосрочен план, в случай че не бъде
разкрито тайното общество, скрито в кръжеца на Петрашевски.
Младият писател аргументира безупречно и с впечатляващо
присъствие на духана краю, както би казал Висоцки. Той е бил член
на конспиративна тайна организация – и успешно доказва нейната
невъзможност в рамките на кръжеца на Петрашевски. И удържайки се
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авторепрезентативно на ръба на пропастта, Достоевски си извоюва
времето за осмисляне на ляворадикалния си революционноконспиративен опит от консервативно-революционна позиция.
Автопортретът, който обвиняемият внимателно и прецизно
нахвърля пред Секретната следствена комисия, е на безвреден чудак,
лишен от връзка с действителността, която да не е опосредена от
писането, когото трудно бихме могли да си представим в ролята на
революционен деятел. И в екстрената ситуация на криминално
разследване, чиято цел е да осветли в лицето (или под маската) на
писателя фигурата на опасен политически престъпник, трудно си
представяме автора на Двойник и Хазайка в ролята на конспиративен
съзаклятник. И още по-трудно – самообладанието на автора на
Обяснението, знаейки, че докато е конструирал персонажа си на
интровертен невротичен чудак, когото така добре познава от
произведенията си (и така добре отговаря на популярната представа
за Достоевски), се е намирал в смъртна опасност. „Половината на
времето ми е заета с работа, която ме изхранва; другата половина
постоянно е заета с болестта, хипохондрическите припадъци, от които
страдам скоро ще станат три години. Едва остава малко време за
четене и за това да узная какво се случва по света.“ (ОФМД 122)Близо
трите години 68 на невротичните припадъци точно съвпадат с периода,
интересуващ следствената комисия като времето, през което
обвиняемият е бил член на кръжеца на Петрашевски. Като подобен
персонаж авторът на Обяснението характеризира и самия
Петрашевски. Ако авторът е Писателя от Сталкер на Тарковски, то
Петрашевски е в ролята на Професора. „И затова аз категорично не
мога да кажа нищо за Петрашевски като фуриерист, освен в чисто
научно отношение.“ (ОФМД 131) Теоретичната отвлеченост на
фуриеризма – т.е. утопичния социализъм – на Петрашевски
допълнително бива подсилена с естетизацията му като философска
система. „Фуриеризмът е мирна система; тя очарова душата със
своята изящност […] и удивява ума със своята стройност.“ (ОФМД
133) Системата на Фурие е представена като „кабинетна“ и по самото
си същество лишена от всякаква възможност да стане „популярна“.
Марксовият „научен социализъм“ – а и авторът на Бесове – едва ли
В показанията си през юни 1849 г. Достоевски заявява: „Познавам Петрашевски
от точно три години. Видях го за първи път през пролетта на 1846 година. […] За
първи път отидох у тях вече някъде по постите, четиридесет и седма година.“ –
Достоевский, Ф. М. „<Показания Ф. М. Достоевского>“. В: Достоевский, Ф. М.
Полное собрание сочинений в тридцати томах, Т. 18, с. 136-138.
68
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биха възразили на тази презентация. „По време на целия февруарски
преврат[т.е. Февруарската революция от 1848 г., б. м., В. С.]
фуриеристите нито веднъж не излязоха на улицата, а останаха в
редакцията на списанието си, където те прекарват времето си вече над
двадесет години в мечти за бъдещата красота на фаланстерата. […]
колкото и да е изящна, тя [системата, б. м., В. С.] все пак е утопия, при
това най-неосъществима.“ (Пак там) Утопията е безвредна в своята
неосъществимост (дали още тогава авторът на Бесове е знаел, че това
не е вярно?), естетизираната утопия, на свой ред – още една степен
по-безвредна.
В този момент от аргументацията обвиняемият е готов вече да
отговори на заключителния въпрос, стоящ пред него в Обяснението
пред следствената комисия: „Вреден човек ли е самият Петрашевски
и до каква степен той е вреден за обществото?“ (ОФМД 117) Вреден
ще рече политически престъпник. Политически престъпник ли е
Степан Трофимович? Знаел ли е авторът на Обяснението, че
кабинетният учен и ценителят на красотата и изяществото на
теоретичните построения в тяхната политическа нерелевантност (ще)
е бащина фигура на левия радикализъм? Степан Трофимович от
Бесове е комична фигура, Петрашевски от Обяснението също.
„[В]редата, произвеждана от тази утопия, ако ми позволят да се изразя
така, е по-скоро комична, отколкото предизвикваща ужас. Няма
социална система, която да е до такава степен осмяна, до такава
степен непопулярна, освиркана, колкото системата на Фурие на
Запад. Тя вече отдавна е умряла и предводителите й сами не
забелязват, че те са само живи мъртъвци и нищо повече.“ (ОФМД 133,
курсив в оригинала) Комизмът – и литературността, предизвикваща с
безвредността си ведра усмивка– нараства на Изток. „Що се касае до
нас, до Русия, до Петербург, то тук е достатъчно да направиш двадесет
крачки по улицата, за да се убедиш, че фуриеризмът на нашата почва
може да съществува само или в неразрязаните69 листове на книга, или
в една мека, незлоблива, мечтателна [последната дума е добавена при
редакцията на текста, б. м., В. С.] душа, но не другояче, освен във
формата на идилия или подобно на поема в двадесет и четири песни в
стихове.“(Пак там) Писателят се шегува, утопичният социализъм е
изящна словесност.
Идилията е ироничен жанр, в който една високоразвита градска
цивилизация се разведрява със селското. Селяните в нея не са
69
В детството авторът на тези редове още собственоръчно е разрязвал листовете на
испаноезични книги на баща си (б. м., В. С.).
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мужици, още по-малко земеделски работници. „Защото височайшият
комизъм за мен е ненужната никому [последната дума е добавена при
редакцията на текста, б. м., В. С.] дейност. А фуриеризмът, а заедно с
това и всяка западна система са тъй неудобни за нашата почва, така
не отговарят на нашите обстоятелства, тъй не са в характера на
нацията – а, от друга страна, до такава степен са порождение на
Запада, до такава степен са продукт на тамошното, западно
положение на нещата, насред които се разрешава на всяка цена
пролетарският въпрос – че фуриеризмът с настойчивата си
необходимост в сегашното време, у нас, между които няма
пролетарии[вметнатото изречение е добавено при редакцията на
текста, б. м., В. С.], би бил убийствено смешен. Дейността на
фуриериста би била най-ненужната, следователно най-смешната. […]
Всичко останало аз, това е самата истина, бях готов да сметна за
шега[първоначалният творителен падеж„шуткою“ е редактиран във
винителния „шутку“, б. м., В. С.]“ (ОФМД 134, курсив в
оригинала)Утопичният социализъм в Русия е шега. „Смешен, а не
вреден!“ (Пак там) Много шуму из пустяков – старият руски превод
на заглавието на комедията на Шекспир. В Бесове ще бъде запазен
убийствено комичният (първоначално за пред Следствената
комисия)характер на „идиличния“ ляволиберален радикализъм от 40те, представен в Обяснението – но ще има и убийство. Знаел ли е
членът на тайното общество, забаламосващ Секретната комисия със
смехотворната безпоследственост на дейността на петрашевците, за
този риск? Ако приемем тезата на Феликс Лурие за Бесове като
„покаянието на Достоевски“ за ляворадикалната му младост, може би
да. Ако се доверим на свидетелствата, че зрелият консервативен
революционер докрая не се отрича от ляворадикалната си младост,
по-скоро не. В показанията си пред височайше учредената Секретна
следствена комисия през юни 1849 г. обвиняемият ще заяви: „я
никогда не был социалистом“ 70 – и ще успее да избегне
70
Достоевский, Ф. М. „<Показания Ф. М. Достоевского>“. – В: Достоевский, Ф. М.
Полное собрание сочинений в тридцати томах, Т. 18, с. 162. По отношение на
увлечението си от утопичния социализъм Достоевски твърдо ще поддържа версията
за чисто научния интерес, приложена преди това в Обяснението пред следствената
комисия към случая Петрашевски: „Социализмът е наука в брожение, това е хаос,
това е алхимия преди химията, астрология преди астрономията; макар че, струва ми
се, от сегашния хаос впоследствие ще се изработи нещо стройно, благоразумно и
благодетелно за обществената полза точно по същия начин, както от алхимията се
е изработила химията, а от астрологията – астрономията.“ Прогнозата на младия
Достоевски ще се сбъдне под формата на „научния социализъм“.
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разконспирирането си като член на тайно общество. Според В. И.
Ленин историята на социалистическата интелигенция в Русия започва
„някъде от кръжеца на петрашевците“ 71.
Екскурс V: Към генеалогията Голядкин/Лебядкин
Господин Яков Петрович Голядкин и капитан Игнат
Тимофеевич Лебядкин съставят морфологична рима, позволяваща да
се мисли за семантични съответствия Двойник, чиито главни герои са
„същият“ и „другият“ Голядкин 72 , е втората творба на Достоевски
непосредствено след триумфалния му дебют с Бедни хора (1846).
Новелата радикално скъсва с формулата на успеха на дебютния
роман, фиксирана от Белински, който побързва да формулира, на свой
ред, формулата на неуспеха, въплътена от Двойник (прозорливо
определен от младия писател като „моя chef-d’œuvre“ 73 още преди
завършването на текста). Белински не би могъл да бъде покатегоричен: „В нашето време мястото на фантастичното може да е
само в домовете за луди, а не в литературата и за не го могат да
отговарят лекарите, а не поетите; затова повестта на Достоевски,
високо оценена от отделни „дилетанти на изкуството“, не случайно
остана чужда на интересите на широката публика. “Тъкмо с
прословутата „втора книга“ Достоевски демонстрира обаче, че не
може да бъде пречупен от успеха, изневиделица надскачайки
успешния си дебют и отмествайки хоризонта на очакване, който
„широката публика“ ще достигне едва двадесет години по-късно при
втория, значително по-дружелюбен към потребителя шедьовър на
Престъпление и наказание. Оттук насетне принципът на
двойничеството ще бъде инкорпориран като задължителен
структуроопределящ елемент на големите романи на Достоевски.
Макар да не успява да предвиди тази еволюция, която ще се разгърне
десетилетия след смъртта му, Белински прецизно улавя както самия
ефект на драстичното отместване на хоризонта, така и
психиатричната му мотивираност .Двойник е първият недвусмислен
Цит. по Достоевский, Ф. М. „<Показания Ф. М. Достоевского>“, с. 317
(Примечания).
72
Достоевский, Ф. М. Двойник[1846]. – В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание
сочинений в тридцати томах, Т. 1, Ленинград: „Наука“, 1972, с. 143. По-нататък
цитирам новелата в текста със сиглата Д.
73
„Голядкин выходит превосходно. Это будет мой chef-d’œuvre.“– Достоевский, Ф.
М. Письма 1832-1859.В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений в
тридцати томах, Т. 28, кн. 1, 1985, с. 116.
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знак – при цялото формално съвършенство на новелата (и тъкмо
поради него) – че младият Достоевски щял да полудее, ако не била
катастрофата. С думите на „същия“ господин Голядкин при
първата среща с „другия“: „странна работа, той дори желаеше тази
среща, считаше я за неизбежна и само молеше всичко това по-бързо
да свърши, положението му да се разреши по какъвто и да е начин,
но само по-бързо“ (Д 142). Още преди срещата с двойника господин
Голядкин ще получи от лекаря си терапевтичен съвет в същия дух.
„Хм… казвам – прекъсна го докторът –че имате нужда от коренно
преобразуване на целия си живот и в известен смисъл да пречупите
характера си“ (Д 115). Същият доктор, разкриващ в края на новелата
„другото“ си естество на немскоговорящ модерен Луцифер, ще откара
„същия“ господин Голядкин в лудницата. Създавайки една
ужасяващо оголена чиста форма, Двойник жадува за нов
катастрофичен опит, който да я уплътни и облече – и по този начин
дълготрайно да я стабилизира. Още преди катастрофата, раздвоен
между безапелативната присъда на Белински и очевидния неуспех, от
една страна, и творческата интуиция, че е напипал нещо ключово за
цялото си творчество, от друга, Достоевски ще мисли за преработка
на новелата. Едва по-късно, през първата половина на 60-те той
реално ще пристъпи към опити за „насищане на Двойник с нова
сложна идеологическа и политическа проблематика“ (срв. Д 485),
които в крайна сметка ще отстъпят място на интегрирането на
принципа на двойничеството в Престъпление и наказание като пръв
работещ модел за по-нататъшния живот на чистата форма в големите
зрели романи. Бесове ще инкорпорира, на свой ред, демоничния 74
характер на двойничеството, който ще получи завършен вид в Братя
Карамазови.
Господин Голядкин и неговият двойник се появяват на
емблематично място в Бесове – на нощния пожар. Появата им е
едновременно в строго официалното им качество на „титулярни
съветници“ и надемонични същества с „разрушителни инстинкти“,
извикани от анархистичната стихия на огъня. „Друго нещо е
истинският пожар: тук ужасът и все пак известно чувство, че си
отчасти лично застрашен, съпроводено от някакво радостно
впечатление от нощния огън, предизвикват у зрителя(то се знае, не у
самия пострадал от пожара) известно сътресение на мозъка и сякаш
74
„Двойникът на господин Голядкин, Голядкин-младши, има очевидно същата
природа като нощния посетител на Иван Фьодорович Карамазов“. – Волгин, И.
Ничей современник. Четыре круга Достоевского, с. 241.
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повик към собствените му разрушителни инстинкти, които – уви! – се
спотайват във всяка душа, дори в душата на най-смирения и семеен
титулярен съветник...“(БЫ Х, 394) На сутринта на съдбовния ден, в
който господин Голядкин ще направи катастрофалния си опит да се
задоми, отприщващ разрушителното двойничество, той все още
изцяло притежава душата на най-смирения и несемеен титулярен
съветник. „Беше малко преди осем сутринта, когато титулярният
съветник Яков Петрович Голядкин се събуди след дълъг сън, прозя се,
протегна се и отвори накрая напълно очите си.“ (Д 109) В Бесове той
вече ще е семеен титулярен съветник с нормални разрушителни
инстинкти.
Опитите за преработка на Двойник през първата половина на
60-те, оставили следа в бележниците на Достоевски75 ,са
предвиждалиретро- и проспективното свързване на Голядкин с левия
радикализъм от втората половина на 40-те в актуалнополитическия
контекст на една вече консервативно-революционна полемика с левия
радикализъм от епохата на Бесове: „да се въведат в тъканта на
повестта ред епизоди от историята на кръжеца на М. В.
Петрашевски, правейки от Голядкин посетител на неговите сбирки
и карайки героя да играе ролята ту на ентусиаст, на когото
убежденията на кръжеца импонират със своята смелост и новост,
ту на доносник-предател“ (срв. Д 498). Планираното идеологическо
и политическо актуализиране на двойничеството на господин
Голядкин като ляворадикален симпатизант и доносник го подготвя за
по-късното му превръщане в капитан Лебядкин. Припомняйки (си)
тази генеалогия, наследникът на Голядкин ще настоява преди
знаменитата си рецитация на стихотворението Хлебарката
едновременно на психическото си здраве и на своята наследствена
обремененост и предразположение. „– Госпожо, още не съм луд! Ще
бъда луд, сигурно ще бъда, но още не съм луд!“ (БЫ Х, 141) Другияти-същият Лебядкин първоначално ще раздвои авторството на
Хлебарка: „Госпожо, един мой приятел – най-бла-го-родна личност
– написа една басня на Крилов под заглавието „Хлебарката“ – мога
Връщането към Двойник през първата половина на 60-те оставя следа и в Записки
от подземието (1864): Човекът от подземието на младини е бил чиновник в
канцеларията, където работи господин Голядкин. Двамата чиновници са седели
бюро до бюро в отделението с началник служба Антон Антонович Сеточкин,
„добрия Антон Антонович“ (Д 147): „Недостигащата и доста значителна за мен сума
реших да измоля назаем от Антон Антонович Сеточкин, моя началник служба“. –
Достоевский, Ф. М. Записки из подполья. В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание
сочинений в тридцати томах, Т. 5, 1973, с. 131.
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ли да ви я прочета?[…] моя басня, моя собствена, мое съчинение!“
(Пак там). Четвърт век по-рано, съблазнявайки „същия“ Голядкин в
ролята му на хазаин-гостоприемник, „другият“ като гост-пришълец
също ще прибегне до поезия. „Като взе перо и листче хàртийка, той
помоли господин Голядкин да не гледа какво ще пише, а после, когато
свърши, сам показа на своя хазяин всичко написано. Оказа се, че това
е четиристишие, написано доста чувствително, с прекрасен стил и
почерк впрочем, и, както беше видно, съчинение на самия любезен
гост. Стихчетата бяха следните:
Ако мене ти забравиш,
Теб не ще забравя аз;
В тоз живот се случва всичко,
Мен не ме забравяй ти!“ (Д 157)
На следващата сутрин след гостуването и пренощуването на
„другия“ Голядкин прислужникът на „същия“, взимайки хазяина си за
госта,ще му заяви барина дома нет (Д 160, курсив мой, В. С.), в
преводна български (и немски) Азът не е господар в собствения си
дом. В края на операцията по интернирането му господин Голядкин
„първия“ (Д 174) ще направи жест, с който по-късно капитан
Лебядкин реторично и поетично ще злоупотребява: „поради обилието
на всичко, насъбрало се в него, не можа да обясни нищичко, а само с
доволно красноречив жест мълчаливо посочи към сърцето си...“ (Д
226). При подгрявката преди рецитацията на Хлебаркататова
изглежда така: „Мълчи безнадеждно сърце! – И неистово се удари в
гърдите“(БЫ Х, 140).Волен цитат от романс на Глинка и преиграване
в стил „Голядкин-младши“ (Д 155) – с прекрасен стил и почерк
впрочем –този прародител на капитан Лебядкин от сферите на
двойничеството, демонизма, поезията.
6
Раздвоен между творческия идеал на изповедното „Житие на
великия грешник“, от една страна, и настоятелната автобиографична
потребност от недвусмислено политическо изказване по въпроса за
генеалогията на левия радикализъм, граничещо с памфлетност, която
поставя на карта естетическото, от друга, Бесове в крайна сметка
взима най-доброто и най-ужасното и от двата жанрови свята. „В
окончателния вариант на Демоните двата изходни проекта –
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епосът на пречистването и романът-памфлет – биват сплавени в
едно композиционно отчасти неизчистено, но въпреки това
фасциниращо цяло.“ 76 Андреас Гуски се придържа към наложилия се
в немскоезичния свят превод на заглавието на Бесове като Демоните.
В романа Ставрогин дефинира разликата (на руски) между демон и
бес по следния начин: „– О, какъв ти мой демон! Това е просто
мъничък, гадничък, живеничав, хремав бяс, от неполучилите се“ (БЫ
Х, 231; курсив мой, В. С.). В отпаднал вариант Ставрогин е още поексплицитен, антиципирайки пошлия дявол-бяс на Иван Карамазов.
„Това е тъп семинарист, самодоволство от шейсетте години,
лакейство на мисълта, лакейство на средата, душата, развитието,
с пълна убеденост в непобедимостта на своята красота… нищо не
можеше да бъде по-гадно. Бях бесен, че собственият ми бяс (бес)
може да се яви под такава калпава маска.“(БЫ ХІІ, 141) Демон е от
Лермонтовия (високо-романтически) регистър на руската класическа
литература, бес – от Пушкиновия (всекидневно-разговорен и
„реалистично“-библейски). Думата демон ще бъде систематично
използвана в сцената на Идиот, описваща наближаването на
епилептичния припадък на княз Мишкин. 77 Демон и бес ще се съберат
накрая във фигурата на Настася Филиповна: красотата й е определена
като демоническая, гордостта й – като бесовская. 78 Азповествователят на Бесове, който се само представя като ненадежден
хроникьор и същевременно е персонаж на романа 79, ще се позове на
слабите си наративни умения, за да оправдае памфлетно оголеното и
пространно въвеждащо представяне на либералната генеалогия на
левия радикализъм в бащината фигура 80 на Степан Трофимович
Guski, A. Dostojewskij. Eine Biographie, 302. Дж. Франк нарича това remarkable
fusion, Frank, J. Dostoevsky: The Miraculous Years, 1865-1871, 381. Ако за Гуски
синтезът – макар и фасциниращ – е композиционно „неизчистен“, за Франк той е
masterly, срв.Frank, J. Dostoevsky: A Writer in His Time, xvi.Както Франк, така и Гуски
следват и варират теза на редакторите на академичното Пълно събрание на
съчиненията: „политическият памфлет се съединил с романа-трагедия, а централен
персонаж на „Бесове“ станал Ставрогин.“, срв. БЫ ХІІ, 183 (Бележки).
77
Вж. Достоевский, Ф. М. Идиот, с. 191-193.
78
Пак там, с. 482.
79
„Г-в (това е фамилното ми име)“ (БЫ Х, 74) вмята той обяснително в реплика на
Степан Трофимович. Малкото и бащиното си име хроникьорът споменава в пряка
реч към края на І част: „Антон Лаврентиевич…“ (БЫ Х, 102). Ненадеждният азразказвач Антон Лаврентиевич Г-в е от кръжеца на Степан Трофимович, негов „найблизък довереник“ (БЫ Х, 67).
80
При първите новини за ляворадикалния активизъм на сина му, Стефан
Трофимович е обезпокоен, че ще го „припишат на влиянието на бащата“ (БЫ Х, 63).
76
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Верховенски. Дълго нищо няма да предвещава нито бесовското нито
демоничното. „[А]з съм принуден, поради неумението си, да започна
донякъде отдалече, а именно с някои биографични подробности за
талантливия и многопочитаем Степан Трофимович Верховенски.
Нека тези подробности да послужат само като въведение към
предлаганата хроника, а самата история, която възнамерявам да
опиша, тепърва предстои да бъде разказана.“ (БЫ Х, 7) Лизавета
Николаевна, една от загиващите любовници на Ставрогин, в която азповествователят за кратко е влюбен, ще каже за хроникьора: „Аз вече
си съставих за вас смешна представа: та вие сте довереник на
Степан Трофимович, нали?“ (БЫ Х, 89). Другата загиваща
любовница, Маря Тимофеевна 81 , дебилно-юродивата сестра на
капитан Лебядкин, която е безумно-мистично влюбена във фикцията
си за Ставрогин (и негова законна съпруга в неконсумиран брак),
разкрива, на свой ред, „сатанинския водевил“(БЫ Х, 471) – диаволов
водевиль 82 –на ляворадикалното двойничество. При нощната им
среща във ІІ част Лебядкина подхваща ключовата за Двойник тема за
„самозванството“: както господин Голядкин определя Голядкинвтори като самозванец (срв. Д 167, 191, 212), така сестрата на
Лебядкин привижда в обратен ред в Ставрогин-първидвойницитесамозванци на нейния „Княз“ – (историческия) Гришка Отрепиев и
Федка Каторжния (срв. БЫ Х, 217-219). Пророческото видение на
Маря Тимофеевна за Ставрогин като Гришка Отрепиев (икато Федка,
вадещ ножа си, за да я убие) ще получи митополитическа обосновка в
концепцията на Пьотър Верховенски за „самозванеца“ (БЫ Х, 325) на
левия радикализъм. Сестрата на капитан Лебядкин извежда романа в
полето на една литургична autosacramental, в която Маря Тимофеевна

За mademoiselle Лебядкина през 30-те (и 70-те, когато ще има син на име Игнат,
кръстен на брат й), вж. А. Тарковски Огледало (1974). За сродството по избор на
големите руски режисьори с Достоевски срв. коментара на другия голям Андрей
към сцената в църквата в Елена (2011), свързващ я с имащата да се реализира в Русия
на Путин мечта (и идеал) на Дявола да се въплъти в някоя дебела стокилограмова
тьотка (или художествена гимнастичка, депутатка от Единна Русия),да влезе в
църква и да запали най-чистосърдечно свещичка. – „Aproposd’Elena. Entretienavec
Andreï Zviaguintsev“. In: Zvyagintsev, A. Elena (BD), 2013, NewWaveFilms. Звягинцев
интерпретира пасажа от Братя Карамазови в ключа на баналността –
„еснафскостта“ – на злото.
82
Определението е на Кирилов, направено пред Пьотър Верховенски (двойникът на
Ставрогин) в нощта на самоубийството му, и може да се чете като концептуален и
жанров метакоментар към романа като цяло.
81

Към скандала на раждането на левия радикализъм...

95

и Ставрогин са алегории съответно на „християнския руски народ“,
от една страна, и „безбожния руски европеизъм“, от друга. 83
На прага на катастрофата, която ще доведе до смъртта на Степан
Трофимович, хроникьорът, отговарящ за представянето му като
либерална бащина фигура на левия радикализъм, ще каже в прав
текст: „Този човек ми беше скъп.“ (БЫ Х, 371) Смъртта на бащината
фигура е описана едновременно през безмилостния поглед на зрелия
консервативен революционер като неизбежна и комична в своята
откъснатост от „народа и почвата“ – и като покъртителен в
комичността си контрапункт на самоубийството на „синовете“ в
лицето на Ставрогин. „[П]омирителната развръзка е необходима като
контраст спрямо мрачния край на Ставрогин. Степан Трофимович се
превръща на смъртното си легло в „подвижен“ герой в смисъла на
Лотман. Той прави избор и преминава по този начин от хладкостта на
своето естетическо съществуване в пламенността на етическото. […]
На Ставрогин му остава в края единствено пътят на обсебените от
бесовете свине от Евангелието от Лука (Лука 8:33), поставено от
Достоевски като мото на романа“. 84 На амбивалентно комичното,
френскоезично опосредено и подусловно спасение 85 на бащата в
затънтеното руско село противостои заключителното безутешно и
непосредствено безусловно увисване на сина, този „гражданин на
кантона Ури“, на „тлъсто насапунисания“ (БЫ Х, 516) копринен
шнур. 86Либералната генеалогия на левия радикализъм, разказана през
ненадеждната повествователна перспектива на един „умерен
либерал“,ще получи своя пародиен miseenabyme в „акцията“ на фон
Блюмпо описване на библиотеката и ръкописите на Степан
Трофимович – „там винаги се е укривал източникът на безверието и
социалното учение“(БЫ Х, 283).Под „социално учение“ трябва да се
разбира „утопичен социализъм“. Името „Блюм“ се появява в
„Фалшивият й и неконсумиран брак със Ставрогин сочи невъзможността на
истински съюз между християнския руски народ и въплътената същност на
безбожния руски европеизъм.“ – Frank, J. Dostoevsky: The Miraculous Years, 18651871, 486.
84
Guski, A. Dostojewskij. Eine Biographie, 325.
85
„Ако има бог, то аз съм безсмъртен! Voilà maprofessiondefoi[Ето моят символ на
вярата].“(БЫ Х, 505)Във всички съветски издания, включително в академичното,
което ползваме тук, Името Господне навсякъде се изписва с малка буква. По време
на следствения арест в Петропавловската крепост Достоевски е молил брат си
Михаил (срв. ПЗ 578) да му изпрати френски превод на Библията.
86
В първоначалния вариант на Бесове Ставрогин (тогава още „Княза“, както ще
продължи да го нарича Маря Лебядкина) се застрелва, срв. БЫ ХІ, 134.
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показанията на Достоевски пред Секретната следствена комисия през
юни-август 1849 г. 87 Вилхелмина (Вилгелмина) Блюм е съдържателка
на публичен дом в Санкт-Петербург, разпитана по делото срещу
петрашевците. Техни симпатизанти са посещавали дома на фрау
Блюм, което довежда до разпита й в ІІІ Отделение на Собствената
канцелария на Негово Императорско Величество (тайната полиция).
Членовете на височайше учредената Секретна следствена комисия
също искат да я разпитат, но не успяват: фрау мадам междувременно
умира (срв. ПЗ 138-145). Консервативният революционер конвертит
прибягва до двойно (пародийно)подсигуряване на ключовата си
концепция за раждането на левия радикализъм от духа на
либерализма: 1) „акцията“ на чиновника на губернатора и 2)
съименничеството му с петербургската фрау мадам, посещавана от
симпатизанти на петрашевците.
Ако бащата е представен на практика изцяло в рамките на
жанровата форма на памфлета, която той прекрачва едва с комичнопокъртителната си смърт вдън „народа и почвата“ 88 , жанровият
обхват на синовете се простира от най-жлъчната политическа сатира89
на съвременния на Достоевски ляв радикализъм до най-радикалния
текст на ненаписаното „Житие на великия грешник“ – цензурираната
още от издателя и видяла бял свят едва през 1923 г. „Девета глава“ 90У
Достоевский, Ф. М. „<Показания Ф. М. Достоевского из дела о Ромашкове,
Салтыкове, Бердяеве, Яшвиле, извозчиках: Федоте и Михаиле Яковлевых и
Блюм>“. – В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах,
Т. 18, с. 170.
88
За Франк „последното странстване на Степан Трофимович“ е „удивителна
антиципация“ на народническотохождение в народ, последвало непосредствено
след публикацията на Бесове,срв. Frank, J. Dostoevsky: The Miraculous Years, 18651871, 495. Срв. тази профетическа пародия също със Записки от подземието (1864),
където аз-разказвачът ще използва думата „почва“ пародийно: „Моля ви, господа,
прислушайте се някога към стенанията на образования човек на деветнадесети век,
страдащ от зъбобол, някъде на втория или третия ден на болестта, когато той
започва да стене не така, както първия ден […]; не така, както някой груб мужик, а
като човек, докоснат от развитието и европейската цивилизацията, като човек
„отчуждил се от почвата и народните начала“, както сега се изразяват.“ –
Достоевский, Ф. М. Записки из подполья, с. 106-107. Лиза от Записки от подземието
е първото персонажно въплъщение на „почвата“: „Ето я девствеността! Ето я
свежестта на почвата!“ – Пак там, с. 166.
89
Срв. ІІ част, 7 гл. „При нашите“, извикваща у по-възрастните читатели, връстници
на Степан Трофимович, спомени за „неформалните“ събрания от края на Стария
режим.
90
При цензурирането на главата У Тихон на нейно място застъпва като 9 гл. на ІІ
част изцяло памфлетната „Степан Трофимович го ʻописахаʼ“.
87
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Тихон. Както от концептуална, така и от композиционна гледна точка
У Тихон е отсъстващият център на Бесове, в който творческият идеал
на Достоевски в чист вид достига ужасяващия си климакс в жанровата
форма на изповедното житие 91 , чиято привидна традиционност е
радикално подронена от една нелитературност, препращаща както
към Маркиз дьо Сад 92, така и към неестетическия политически залог
на конкуриращата изповедното житие памфлетна форма. Показателно
е, че Ставрогин не се изповядва пред о. Тихон в обичайната устна
форма, а му предоставя отпечатан текст за прочит, озаглавен От
Ставрогин. По този начин се отваря възможността изповедта да се
третира и коментира като писмен документ, писмено произведение.
„Привеждам този документ в моя летопис буквално. […] Позволих
си само да поправя правописните грешки, доста многочислени, които
дори ме учудиха, тъй като авторът все пак е бил образован и дори
начетен (относително погледнато, разбира се). В стила не съм
променял нищо, въпреки погрешностите и дори неяснотите. При
всяко положение е очевидно, че авторът преди всичко не е
литератор.“ (БЫ ХІ, 12) Изрично се отбелязва, че приличащото на
брошура книжно тяло е отпечатано в чужбина: „Сигурно бе
отпечатано тайно в някоя руска печатница извън Русия“. И – което е
още по-важна особеност на печатната форма на изповедта –
„листчетата от пръв поглед много приличаха на прокламации“. В
Бесове ляворадикалните позиви и житийната изповед имат сходен
печатен блупринт и са произведени на практика от едни и същи
„западни“ емигрантски печатници, най-вероятно женевски.
Вездесъщите в Бесове позиви се явяват в романа като буквалното
печатно присъствие на левия радикализъм. Те са неговият език и
литература, цитирани в памфлета на някогашния „нечаевец“ и
сегашен консервативно-революционен почвеник. Не на последно
място те биват цитирани от капитан Лебядкин, любимия „поет“ на
обериутите, по изключение трезв от няколко дни. „Гледаш изведнъж
напечатано: да се излизало с вилите и да се помнело, че който излезел
сутрин беден, можел вечерта да се върне вкъщи богат – помислете
си само! Изтръпвам аз от ужас, а разхвърлям позивите. Или
Протоформата на изповедното житие може да бъде открита в Записки от
подземието (1864). Подобно на Ставрогин, Човекът от подземието е садист –
първият мучитель в персонажната поредица от този тип, структуроопределящ за
големите романи на Достоевски. Първоначалното заглавие на Записки от
подземието е било Изповед, срв. Достоевский, Ф. М. Записки из подполя, с. 375.
92
Иван Шатов пита Ставрогин: „Истина ли е, че маркиз дьо Сад би могъл да се
поучи от вас?“ (БЫ Х, 201).
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изведнъж пет-шест реда до цяла Русия, ни в клин, ни в ръкав: „Бързо
затваряйте църквите, унищожавайте бога, нарушавайте
браковете, унищожавайте правата на наследство, грабвайте
ножовете“ – и толкоз, и един дявол знае какво следва.“ (БЫ Х, 212213) Макар че Лебядкин за жалост не написва стихотворение по
темата, начинът му на цитиране на ляворадикалните позиви напомня
на култовото му – ни в клин, ни в ръкав – абсурдистко стихотворение
за хлебарката. Както капитан Лебядкин, така и Николай Ставрогин са
автори, чийто стил ще бъде адекватно реципиран едва от късния руски
авангард в лицето на Олейников и Хармс 93. За втората половина на
ХІХ в. те преди всичко не са „литератори“.
Самият Достоевски ще се изявява като поет – от свое собствено
име и непародийно – само веднъж в живота си, непосредствено след
края на каторгата, като редник с неопределен срок на служба в 7-ми
Сибирски пехотен батальон, стациониран в Семипалатинск, Източен
Казахстан. В периода 1854-1856 г. сибирският кашик написва три
стихотворения, които са първите му литературни произведения след
четири години каторга: „Към европейските събития през 1854
година“, „Към първи юли 1855 година“ и „Към коронацията и
сключването на мира“. И трите са Gelegenheitsgedichte, както би се
изразил късният Гьоте, стихотворения за определен случай. Първото
е посветено на Кримската война и свидетелства за жадното четене на
вестници (с каквото и закъснение да пристигат в Източен Казахстан)
непосредствено след освобождаването му. „Достоевски се ориентира
[в стихотворенията си, б. м., В. С.] спрямо пропагандните текстове,
с които са пълни руските вестници през 1854-1856 г. и които спадат
към формиращите за него читателски впечатления след излизането
на свобода.“ 94 Четвърт век по-късно, по време на работата над
Бесове в Германия 95 – „второто изгнание“ (А. Гуски) – руските
вестници с новините за процеса срещу Нечаев ще бъдат очаквани и
поглъщани от стария нечаевец с подобно нетърпение.
Патриотичните стихове за Кримската война за жалост нямат
успех, ще рече не получават прецедентно разрешение за публикация,
което е целта на това първо стихотворно опипване на почвата от
Срв. брошурата на Ставрогин с новелата на Даниил Хармс Бабичката (1939) –
Хармс, Д. Избрани произведения, София: „Факел Експрес“, 2015, с. 157-184.
94
Guski, A. Dostojewskij. Eine Biographie, 134.
95
Бившата съпруга на Иван Шатов ще се завърне бременна от странство (и ще роди
непосредствено преди екзекуцията му) с „една доста лекичка и евтина чанта от
брезент, с бронзови капси по краищата, дрезденска изработка“ (БЫ Х, 433).
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страна на писател със забрана да публикува за неопределено време.
Николай І е още жив,„[с]тихотворенията свидетелстват за
отчаяните опити на Достоевски да се завърне в литературата“ 96.
Второто стихотворение вече директно е адресирано до вдовицата на
императора (имал честта да прати в изгнание Пушкин и Достоевски)
и представлява одическо-елегически измъчена комбинация от
поздрав за рожден ден и изказване на съболезнования. Царят е мъртъв
и вече може да се говори пряко със сянката му, хранейки яс кръвта
наболката на вдовицата и конвертита. „Вътрешното обръщане и
разкаяние на политическия престъпник едва ли биха могли да бъдат
засвидетелствани по-ясно. Превръщайки смъртната присъда и
инсценираната екзекуция в основание за вътрешното си възраждане,
той целува ръката, която го е ударила.[…] В крайна сметка всяко
автентично обръщане във вяра (Konversion) изисква готовност за
публично засвидетелстване на новата вяра.“ 97За разлика от първото
стихотворение, второто успява да стигне до далечния император, в
случая императрицата вдовица – Достоевски е произведен от редник
в унтерофицер, без да му бъде разрешено обаче да публикува.
Логичен завършек на стихотворните опити за помилване на автора е
третото и последно стихотворно послание „Към коронацията и
сключването на мира“. Ако писмото до цесаревича двадесет години
по-късно ще придружава изпращането на Бесове, в случая
литературната творба е тази, която придружава писмопо етапния му
ред с кафкианската надежда то да достигне до безкрайно далечния
адресат, чиято коронация непосредствено предстои. „Хубави, лоши –
пратих [стиховете] по началството с молба да ми бъде позволено да
ги публикувам[…]. А да се моли официално (с прошение) за позволение
да се публикува, без да се представи в същото време някакво
съчинение, ми се струва неловко. Затова започнах със
стихотворение. Прочетете го, препишете го и се постарайте то да
стигне до монарха.“ 98 Възцаряванията са прозорци на възможност за
Достоевский, Ф. М. Повестки и рассказы 1848-1859.В: Достоевский, Ф. М. Полное
собрание сочинений в тридцати томах, Т. 2, 1972, с. 520 (бележки). На 22 декември
1849 г., след инсценировката на екзекуцията и „помилването“ Достоевски пише на
брат си Михаил: „Да, ако не може да се пише, аз ще загина. По-добре петнадесет
години затвор и перо в ръката.“ – Достоевский, Ф. М. Письма 1832-1859, с. 163.
97
Guski, A. Dostojewskij. Eine Biographie, 135.
98
Достоевский, Ф. М. Письма 1832-1859, с. 232 (курсив в оригинала). Писмо до
Александър Егорович Врангел от 23 май 1856 г. (сряда). Барон Врангел е сибирски
благодетел и почитател на Достоевски, който ще публикува след смъртта му (и шест
години преди смъртта на Анна Григориевна) възпоминания за годините му в Сибир.
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амнистия, редки – да не кажем еднократни в рамките на един човешки
живот, когато става дума за династията Романови – мигове на надежда
за помилване. Непосредствено предстои възкачването на престола на
Александър ІІ, бъдещия Освободител на крепостните селяни и
българите. Конверсията на левия радикал и първата му стъпка по
дългия път към консервативен революционер започва със
стихотворения. Достоевски никога повече няма да пише
предназначена за публикуване поезия от свое име.
Като правоприемник на поезията на сибирския пехотинец,
капитан Лебядкин има цяла теория за спецификата на „поетическата
функция“, формулирана в любовното му писмо до Лизавета
Николаевна Тушина. Следвайки модела на Vita Nuova, посланието се
състои от поетически текст и неговата експликация, в която Лебядкин
резюмира своята концепция за мястото на поезията в речевата
комуникация. „Вие сте богиня в древността, а аз съм нищо и се
досетих за безпределността. Гледайте на това като на поезия
(стихи), но не повече от това, тъй като стихотворенията(стихи)
все пак са безсмислици и оправдават това, което в проза се смята за
дързост. Може ли слънцето да се разсърди на инфузорията, ако тя
му съчини нещо от капката вода, където са множество, ако
погледнеш през микроскоп?“ (БЫ Х, 106) Лебядкин препоръчва да се
гледа на речевите му актове като на поезия, доколкото тя в основата
си е нонсенс (вздор), а всички други комуникативни функции,
контролиращи
всекидневното
прозаическо
общуване,
са
суспендирани. Поетическата форма е алиби. „Но именно такъв
подход към поезията – како към прост естетически камуфлаж на
прозата – прави стихотворната реч самопародийна.“ 99 Ако при
капитан Лебядкин това е оголване на похвата,в сибирските
стихотворения на Достоевски похватът е самото послание. „Той
сякаш иска да облекчи на своите августейши адресати
читателската задача – избира най-уместния от тяхна гледна точка
литературен жанр.“ 100 Съобразявайки се с адресата, борбата на
живот и смърт за оцеляване на автора неволно придобива пародиен
характер, стихотворното послание до императрицата вдовица се
превръща в любовно писмо на капитан Лебядкин, читателката – в

Заедно с пропадналия балетист от Неточка Незванова един от малкото симпатични
(балто-)немци в живота/творчеството му, срв. в Бесове губернатора фон Лембке.
99
Волгин, И. Ничей современник. Четыре круга Достоевского, с. 271.
100
Пак там, с. 267.
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слънце, без да е Кралица Слънце, поетът – в инфузория 101, забележим
само ако погледнеш през микроскоп. „В реалния литературен
контекст стихотворенията на Достоевски, независимо от волята
на втора, се сдобиват с обективно пародиен оттенък.“ 102Опитът на
сибирските стихотворения е формулиран пределно ясно в Бесове като
най-експлицитната равносметка за раждането на консервативната
революция от духа на конверсията на левия радикализъм: „По този
начин се постигаха две цели – и поетическа, и служебна“(БЫ Х,
210).Сянката на императора е призована да пие от кръвта на
вдовицата и разкаялата се жертва. Конвертитът е капитан Лебядкин.
„Неговите верноподанически, откровено „челни“ и челобитни
стихотворения се оказват на ръба на пародията и не успяват да
изпълнят художествената си задача. В същото време ироничните,
„нелепи“, пародийни по дефиниция стихотворения се справят
блестящо с подобна задача и в известен смисъл стават „пророчески“.
За руската поезия на ХХ в. този опитът е безценен.“ 103 Мислите са
изказани, дори и при това да загине художествеността. Поезията на
Лебядкин е бъдеще в миналото на съветския авангард на 30-те от
самото детство. Капитан Лебядкин, това съм аз на обръщането на
левия радикализъм в консервативна революция.
Екскурс VІ: Очища на хлебарка, кончови на Адолф
„Първо тя обръсна рижавото квадратче на „адолфича“ на
венериния си хълм. Нещо й стана противно да го гледа. Мустачища
на хлебарка се смеят, кончовите му се големеят. Наистина като на
хлебарка – не по форма, разбира се, а по цвят. А кончовите се
появяват, ако поровиш във вокепедията и си спомниш кой е бил тоя
„адолфич“. Пфу. И що такова нещо е топ тренд?“ 104

101
„[В]ие сте слънце, а аз – ваш червей...“ (БЫ Х, 324) казва Пьотър Верховенски на
Ставрогин.
102
Волгин, И. Ничей современник. Четыре круга Достоевского, с. 267.
103
Пак там, с. 271.
104
Пелевин, В. Transhumanism Inc, Москва: Эксмо, 2021, с. 94.Пелевин цитира
стихотворението на Манделщам за Сталин„Мы живем, под собою не чуя страны“
(1933): „Тараканьи смеются глазища,/ и сияют его голенища“. – Мандельштам, О.
Собрание сочинений в четырех томах, Москва: Арт-Бизнес-Центр, Т. 3, с.
74.Трендовият „адолфич“ на 18-годишната героиня на Transhumanism Incе
същевременно „йосифович“. Мустачищата – вместо очищата при Манделщам –
идват от него, а не от по-малкия немски брат с мъничкото мустаче.
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7
Биеща на очи проява на консервативно-революционната
критика на „капитализма като религия“ (Бенямин) е антисемитизмът
на зрелия и късен Достоевски. Самият той отхвърля обвинението в
антисемитизъм, тълкувайки го не на последно място като обусловено
от една култура на политическата коректност и съответно дължащо се
– да не би! – на политически некоректна езикова употреба. Годината
е 1877-а и думите и нещата все още – смята Достоевски – не би
трябвало да съвпадат, както междувременно вече са съвпаднали. „Да
не би да ме обвиняват в „ненавист“ поради това, че наричам
понякога евреина „чифутин?“ [sic] („жид?“) Но, първо, не съм
мислил, че това е било толкова обидно, и, второ, думата „чифутин“
(„жид“), доколкото си спомням, аз съм я споменавал винаги за да
обознача известна идея: „чифутин, чифутщина, чифутско царство“
(„жид, жидовщина, жидовское царство“) и проч. В случая се е
обозначавало известно понятие, насока, характеристика на века.
Може да се спори по тази идея, да не се съгласяваш с нея, но не и да
се обиждаш от думата.“ 105Учудването, че обвинението може да се
базира „само“ на словоупотреба все още може да е автентично,
въпреки че вече звучи като сардонична наивност. Можем сякаш да
повярваме и на твърдението, че съответната дума не се чувства от
произнасящия я като толкова обидна, въпреки че степента на
обидност се измерва не от адресиращия думата, а от нейния адресат.
Третият аргумент на Достоевски при отхвърлянето на обвинението в
антисемитизъм е „теоретичният“ характер на употребата на думата,
която би трябвало да означава известна идея, „идеален тип“, а не
например денотата на етнонима, което би било по-близо до ума, поне
до ума на самия денотат, който освен всичко друго се чувства и като
пряк адресат на „идеята“. А самата „идея“ повторително барабани по
тъпанчетата и адресатността на денотата – „жид, жидовщина,
жидовское царство“ – като кавичките идат да обозначат
самоцитиране с чиста съвест, която натъртва думите, предизвикали
обвинението. Нека дебатираме по „идеята“, а не се обиждаме от
думата, особено ако адресираният от думата денотат вземе под
Достоевский, Ф. М. „‘Еврейский вопрос’“, Дневник писателя 1877. – В:
Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах, Т. 25, 1983, с.
75.Цитирам по-нататък в текста със сиглата ЕВ. Франк определя това така:
„кошмарни фантазии за еврейско-европейския материализъм, превземащ света“ –
Frank, J. Dostoevsky: A Writer in His Time, 746 (бел. 3).
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внимание, че „идеята“ е компонент от мащабна концепция, вече
съвсем отделяща се от конкретиката на денотата, за „еврейския“
капитализъм – концепция, намираща се в теоретична метапозиция не
само спрямо обиждащия се денотат, но и спрямо самата идея. Колкото
по-натрапчиви стават думите, толкова по-отвлечени нещата.
От комуникативна гледна точка обаче казусът е пределно
конкретен: читател на Дневник на писателя от еврейски произход
пише до автора, предизвикан от употребата на известни думи.
Читателят смята автора за „във всеки случай искрен, абсолютно
честен човек“ (ЕВ 76), а авторът, от своя страна, определя
читателското писмо като „прекрасно в много отношения“(ЕВ
75).Отговорът на читателски писма през 1877-а е публицистична
иновация, чието разработване в Дневник на писателя не на последно
място и изненадващо превръща периодичното издание на Достоевски
в издателски успех. Подходът към кореспонденцията с читателите е
професионален, става дума за журналистически похват, пълнещ
броевете, грижещ се за поддържането на ангажираността на
аудиторията и способстващ за разширяването на кръга й.
Същевременно не става дума само за журналистически похват,
разработващ медийната иновация на обратната връзка и
интерактивността. Достоевски наистина е „абсолютно честен“ – до
степен да не е, меко казано, потребителски дружелюбен,
придържайки се към една политика и реторика на истината, която
дори на концептуално метаравнище запазва радикализма
си.Определено не е особено френдли характеристиката, която авторът
на Дневник на писателя прави на кореспондента си – ляволибералния
„образован“, ще рече асимилиран, евреин – като представител на
определена социална група. „[Т]е, при образованието си, отдавна вече
не разделят „предразсъдъците“ на своята нация, не изпълняват
религиозните си обреди като останалите незначителни евреи, смятат
това за нещо под своята просветеност, а и в бога, значи, не вярваме.“
(Пак там) Чрез преминаването в полупряка реч консервативният
революционермаркира
самообвинението
на
асимилираните,
конвертитът, от своя страна, отбелязва отстъпничеството им: този тип
„антисемитизъм“ вменява вярност на религиозната идентичност и
„грешността“ на асимилираната ляволиберална забрава на Бога на
отците.
Не
е
особено
потребителски
дружелюбен
спрямо
ляволибералния асимилиран читател и анализът на функцията на
евреите в ситуация на либерализиране на пазара на работна ръка при
освобождаването на крепостните селяни – и робите в южните щати на
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САЩ – разкривайки икономическата логика, работеща зад
„освобождението“ и нейните бенефициенти. „Но ето че дойде
освободителят и освободи коренните жители (народ) – и какво се
случи, кой пръв им се нахвърли като на жертва, кой се възползва
преимуществено от пороците им, кой ги оплете с вековечния си
златен поминък, кой веднага замести, където успя и се вреди,
ликвидираните помешчици, с тази разлика, че макар и силно да
експлоатираха хората, помешчиците все пак се стараеха да не
разоряват своите селяни, нека и за себе си да е било, за да не
изтощят работната сила, а евреинът не го е грижа за изтощението
на руската сила, взима своето и заминава.“ 106Системният характер
на процеса на либерализация на работния пазар и на участието на
евреите в него е демонстриран чрез аналогията между
освобождаването на крепостните селяни и на робите в САЩ. Без да е
любезен спрямо ляволибералния читател анализът на структурната
аналогия е в основата си антикапиталистически, ще рече
едновременно консервативно-революционен и ляв: либерализацията
означава освобождаване на ограбване на освободените. „[Е]вреите в
Америка, в Южните Щати, вече масово са се нахвърлили върху
многомилионната маса на освободените негри, която вече им е в
ръцете по техния си начин, по известния им и вековечен „златен
поминък“ и възползвайки се от неопитността и пороците на
експлоатираното племе.“ (P&C 78) Почвата-и-народът са различни,
но капиталистическата логика на освобождаването е структурно
същата. Интернационалът на капитала, видян в една лява оптика,
разрушава социалната тъкан на далечни една от друга и етнически (и
расово) различни, мислени революционно-консервативно, „почви“ с
любезното съдействие на евреите, което нелюбезно не е спестено на
ляволибералния асимилиран читател. Ако авторът на Дневник на
писателя е антисемит, той определено не е расист, привеждайки още
един пример за освобождаването на стихията на капитала, в който на
един дъх се произнасят литовските предци на рода Достоевски и
„негрите“ – всички тия негри и литовци (P&C 79; курсив мой, В. С.) –
оказали се поминък на участващите в процеса на либерализация
евреи.

Достоевский, Ф. М. „‘Proи contra’“, Дневник писателя 1877. – В: Достоевский, Ф.
М. Полное собрание сочинений в тридцати томах, Т. 25, с. 78. Цитирам по-нататък
в текста със сиглатаP&C. Преди да стане глава от Братя Карамазови „Proи contra“
има да коментира „еврейския въпрос“.
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Както ляволибералният читател, така и революционноконсервативният автор апелират в аргументацията си към народа и
масите, които са най-малкото общо кратно на дебата им за
антисемитизма. При апела към тези ultimaratio, споделени между
ляволибералния асимилиран евреин и консервативно-революционния
православен, Достоевски ще се върне към точката нула на срещата си
с народа и на конверсията на левия радикал в консервативен
революционер. „На мен дори ми се случвало да живея с народа, в
масата на народа, в едни казарми, да спим на едни нарове. Там имаше
няколко евреи – и никой не ги презираше, никой не ги изключваше, не
ги прогонваше.“ (P&C80; курсив в оригинала) Спомените от Мъртвия
дом са последният ресурс на истинност, последното основание на
автентичност в отхвърлянето на обвинението в антисемитизъм – без
отказ от употребата на антисемитски езикови квалификации.
„[О]тбийте се, попитайте обиждат ли в казармите евреина като
евреин, като чифутин, заради вярата му, за обичаите? Никъде не
обиждат и така е в целия народ.“ (Пак там, курсив в оригинала) Ако
парафразираме един расистки виц: Не съм антисемит, обичам
чифутите. Парадоксът на антисемитизма на консервативния
революционер обаче не е езиков: пред ляволибералния асимилиран
евреин той защитава несводимостта на религиозната идентичност до
разомагьосания – и повторно омагьосан от диалектиката на
Просвещението – социален дарвинизъм. „Тук не само
самосъхранението стои като главна причина, а някаква идея,
движеща и влечаща, нещо световно и дълбоко, за което може би
човечеството още не може да произнесе последната си дума“
(P&C82).Тук вече идеята не е абстрахирането от дълбинните чувства
на „денотата“, не е метаравнището на отвлечеността от
антисемитската семантика на една недвусмислено дълбоко засягаща
дума – тук идеята е органиката на ирационалните основания на
религиозната идентичност, усещани от православния консервативен
революционер в еврейството, от което ляволибералната асимилация
късогледо рационално се отрича. „И няма как, ще повтаря това, дори
да си представиш евреина без бог, нещо повече, аз не вярвам дори и в
образованите евреи безбожници“ (Пак там). Тепърва предстои да
удари часът на асимилираните евреи, апокалиптичният час на
секуларното завръщане на Бога на отците. И православният
консервативен революционер е пророкът на този час както в Бесове,
така и в Дневник на писателя. „[И] бог знае какво още го очаква
светът от образованите евреи!“Отговорът на читателското
писмо завършва, от една страна, с марксистката теза за капитала
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като „натрупан труд“ – и с апокалиптично заключително
натъртване „ние говорим за чифутството и за чифутската идея,
обхващаща целия свят вместо „неполучилото се“ християнство…“
(P&C85; курсив и многоточие в оригинала). За логистиката на този
апокалипсис ще се погрижат болшевизмът и националсоциализмът,
но видението е на един православен консервативен революционер от
времето на Руско-турската война. Тридесет години по-рано, когато
бъдещият консервативно-революционен визионер още е почитател на
утопичния социализъм, едно осемгодишно дете ще чуе полудяващия
си баща/пастрок да казва „это всё жиды“. 107
И детето ще си каже: „Вече разбирах какво значеше няма
талант“.
Епилог: Кантонът Ури или Освобождението на България
В Женева пристигнала група български революционери за
преговори с руските емигранти, в началото на август един от тях
пътувал обратно. Нечаев решава да пътува с него. Бакунин снабдява
Сергей с препоръчително писмо, което да предаде в Букурещ на
писателя и публицист Л. Каравелов, имащ връзки с българската
емиграция в Румъния. Каравелов насочил Нечаев към един от
ръководителите на освободителното движение, поета Христо Ботев.
Към 10 август Сергей отпътувал от Букурещ за Браила, неголям
окръжен градец на Дунава, и там прекарал около две седмици в
разговори с Ботев. Изследователи на руско-българските връзки
предполагат, че Нечаев е оказал съществено влияние върху Ботев.
Феликс Лурие Съзидател на разрушението
В кабинета на бащата на Аглая в дома им в Петербург княз
Мишкин забелязва познат швейцарски пейзаж, за който е сигурен, че
е рисуван от натура – и че е виждал изобразеното място: „това е в
кантонът Ури…“ 108 . Написаният в Европа Идиот – единственият
роман на Достовески, създаден изцяло в чужбина с амбицията да бъде
руският Дон Кихот 109–започва с пристигането на героя в родината и
Достоевский, Ф. М. Неточка Незванова, с. 176 (курсив в оригинала).
Достоевский, Ф. М. Идиот, с. 25.
109
Редом с Идиот като единствения роман на Достоевски, написан в чужбина, нека
припомним отново и новелата Вечният съпруг (1870), имаща обема на shortnovel
(малко над 100 стр. –обема на Бедни хора и Двойник).Срв. „космическия“ Дон
107
108
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завършва с най-вероятно окончателното му завръщане в Швейцария.
В Бесове, започнат в Германия и завършен в Русия, по този обратен
път ще поеме губернаторът с немско име и произход, който след
нощния пожар в поверения му град окончателно ще е готов за „онова
известно специално заведение в Швейцария, където, казват, сега
събирал нови сили“ (БЫ Х, 337). Ставрогин – „гражданинът на
кантона Ури“ – от своя страна, няма да успее да замине за Ури. Както
заминалият, така и останалият, както обладаният от зли духове, така
и юродивият, както съзаклятникът, така и психически болният, както
революционерът, така и двойникът му самозванец, както
самоубиецът, така и конвертитът, както самопревъзмогналият се, така
и осъденият на смърт, както писателят, така и престъпникът, както
левият радикал, така и консервативният революционер имат в крайна
сметка една родина. Рефлексията е всъщност носталгия по тази
родина, нагон да сме навсякъде у дома, в авторитарната родина. За
княз Мишкин левият радикализъм (и в по по-общ план обръщането на
Запад) се корени „в духовната болка, в духовната жажда, в копнежа
по […] твърдия бряг, по родината“ 110. Евгени Павлович Радомски,
един от неуспешните годеници на Аглая (какъвто е и руският княз с
оксиморонно име 111) и последният приятел, който ще се погрижи за
връщането на пациента в Швейцария, малко преди катастрофата ще
му каже: „Вие, юношата, жадувахте в Швейцария за родината,
стремяхте се към Русия като към неведома, но обетована страна;
прочетохте много книги за нея, сами по себе си може би превъзходни,
но вредни за вас“. 112 Последната такава прочетена книга би могла да
Кихот, реещ се в безтегловност в Соларис (1972) на А. Тарковски. В показанията си
пред Секретната следствена комисия през юни 1849 г. Достоевски споменава за
един от членовете на кръжеца на Петрашевски, смятан за „истинна, дагеротипно
вярна снимка на Дон-Кихот“. – Достоевский, Ф. М. „<Показания Ф. М.
Достоевского>“. В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати
томах, Т. 18, с. 153.
110
Достоевский, Ф. М. Идиот, с. 452. В тирадата на княз Мишкин, предшестваща
счупването на „огромната, прекрасна китайска ваза“ и епилептичния припадък,
експлицитно се появява думата почва.
111
Лев Мишкин носи освен това името на родоначалника Аслан („Лъв“) Челебимурза, срв. Волгин, И. Родиться в России. Достоевский: начало начал, с. 48 (бел.
2). При разпитите по време на следствието срещу кръжеца на Петрашевски
Достоевски е запитан дали някой си „Аслан“ е посещавал петъчните сбирки, срв.
Достоевский, Ф. М. „<Показания Ф. М. Достоевского>“. – В: Достоевский, Ф. М.
Полное собрание сочинений в тридцати томах, Т. 18, с. 172. Отговорът му е: „Не
знаю господина Аслана.“
112
Достоевский, Ф. М. Идиот, с. 481.
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бъде Transhumanism Inc. на Виктор Пелевин. В новия роман на
Пелевин откриваме следната кратка история на Русия, представена от
гимназиален преподавател от посткарбоновата епоха. „[И]сторията
на Русия – така се наричаше преди Добрата Държава – е особено
горчива… Това навярно е единствената страна, чийто център на
тежест през цялото време е лежал извън пределите й. В културен и
духовен смисъл при всяко положение. […]/ Какво е представлявала
историята на Добросуд [абревиатура на „Доброе Государство“, б.
м., В. С.] на бързо превъртане? Садомазохистична любовна връзка с
доислямска Европа./ Строиш Северната Палмира (точно са избрали
думичката, всеки тартарен 113 ще потвърди) – а защо? Напук на
интелигентните шведи, за да почнат да те уважават във френския
кралски двор… И тогава се почнало: помагаш на Европа да решава
династичните въпроси и да дели колониите; въплъщаваш
прогресивните учения от немските бирарии и френските
университети; градиш Червената Утопия, надявайки се на
измислената от немците световна революция – за да се отбраняваш
с последни сили пак от техните слънчеви ликвидатори на
амфетамини, а като ги отблъснеш с цената на чудовищна кръв, да
продадеш опръсканата с нея империя за старо желязо, за да почнеш
строителството на нова, близка й по дух, но десет пъти по-слаба, и
все от същите кабинети…“ 114 В предкарбоновата Империя,
предупреждавайки за опасността от Червената Империя, друг руски
писател, създал идеалния читател, жадуващ и четящ в Швейцария за
родината си, ще сънува Константинопол като руски Царьград.
***
Константинополь – рано ли, поздно ли, должен быть наш… 115
Руско-турската война и по-общо кризисното изостряне на Източния

Номадски азиатски племена, опустошаващи сибирските териториите на Добрата
Държава, комично-злокобна контаминацияот героя на Алфонс Доде и татарите (б.
м., В. С.)
114
Пелевин, В. Transhumanism Inc, с. 115.
115
Достоевский, Ф. М. „Утопическое понимание истории“, Дневник писателя
1876[юни]. – В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах,
Т. 23, 1981, с. 48 (многоточие в оригинала; курсив мой, В. С.).Това е рефрен в
Дневник на писателя, срв. броя от март 1877: „Константинополь должен быть
наш“ – Достоевский, Ф. М. „Самые подходящие в настоящее время мысли“, Дневник
писателя 1877. В: Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати
113
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въпрос, който навлиза през пролетта на 1876-а в гореща и кървава
фаза, довела в крайна сметка до реалнополитическото прекосяване на
Дунава от руските войски на 12 април 1877 г., е ключова тема в
Дневник на писателя, списанието с един-единствен автор, редактор,
издател, собственик и сътрудник в лицето на Достоевски. Политиката
на Руската Империя на Балканите е кайросът на Дневник на писателя.
„Кулминацията на източната криза съвпада по време с периода на
може би най-активната журналистическа дейност на Достоевски.“116
За първи път концепцията на последния журналистически проект на
Достоевски е формулирана в Бесове от любовницата на Ставрогин
Лизавета Тушина, която се обръща за редакторска и издателска
помощ към консервативно-революционния конвертит Иван Шатов.
Лизавета Николаевна си представя един копипейст компендиум на
материали от пресата, излезли в рамките на една календарна година,
който „би мог[ъл]да обрисува цяла една характеристика на руския
живот през цялата година“(БЫ Х, 103). Нещо като годишен архив
на ФБ-Група „Русия“, администрирана от Лизавета Тушина и Иван
Шатов. „Това би била, тъй да се каже, картина на духовния,
нравствения, вътрешния руски живот през цялата година.“(БЫ Х,
104) Въобразеният в Бесове– половин век преди едноименното
консервативно семейно списание – reader’sdigest под редакцията на
имагинерния тандем на младежката ляворадикална фасцинираност
(Тушина) и консервативно-революционната конверсия (Шатов)
неочаквано ще се реализира пет години по-късно в реалния Дневник
на писателя. „[В] края на живота си авторът на „Дневника“ отново
се обръща към идеите на утопичния социализъм – този път в руския
им вариант[…][и]деята на общинния социализъм, своеобразно
пречупена, съединена с ʻпочвеничествотоʼ“ (НС 105). Някогашният
млад петрашевец и сегашен стар нечаевец е приготвил за малко преди
края последната си изненада. От този финален обрат най-изненадани
са, разбира се, ортодоксалните консерватори, тези, които (биха искали
да) имат Достоевски за необратимо техен човек (и до този момент са
го постигали). „Трябва да се помни, че към средата на 70-те години
обществената репутация на Достоевски е изглеждала доста
еднозначно. Авторът на „Бесове“[…]се е явявал пред лицето на
общественото мнение като талантлив белетрист, изменил на
томах, Т. 25, с. 74 (курсив в оригинала).И също: „програмата бе вече дадена:
българите (болгаре) и Константинопол“, пак там, с. 72.
116
Волгин, И.Ничей современник. Четыре круга Достоевского, с. 117. По-нататък
цитирам книгата на Волгин в текста със сиглата НС.
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идеалите на своята младост и присъединил се към дясното,
охраняващо статуквото крило на руското общество.“ (НС 40) Найлесна е, както обикновено, играта на либералите –към които по-късно
успешно ще се присъединят болшевиките – по натякването на
измяната. По-съществен е обаче „приятелският огън“ отдясно. „На
най-рязка критика „Дневникът“ е подложен от страна на
либералната преса. Заедно с това моносписанието на Достоевски не
получава никаква реална подкрепа „отдясно“, а понякога дори бива
удостоявано с враждебни нападки от тази страна.“ (НС 44) Самият
Достоевски открито полемизира в Дневник на писателя с водещите
либерални и консервативни издания, „без да закача опонентите
ʻотлявоʼ“, конвертитът му с конвертит. „Ляв“ ли е обаче късният
Достоевски в публицистичното си осветляване на Източния въпрос и
на реалната политика на Руската империя на Балканите? Или ако
формулираме въпросът в по-слаба форма: съвпада ли осветлението на
събитията в Дневник на писателя с официалната политика на царското
правителство?
Преди всичко трябва да се отбележи, че самият Цар
Освободител първоначално не е горял от желание да продължи
политиката си на Балканите с други средства по Клаузевиц. „Аз се
старая с всички сили да уреждам мирното разрешаване на въпроса,
а печатът иска да ме скара с Европа; това не може да се допусне.“
(Цит. по НС 119)С публикациите си в Дневник на писателя
Достоевски определено спада към онези в „печата“, които със
сигурност искат да скарат Александър ІІ с Европа. Травмата на
Кримската война обаче, изгубена от баща му, още е свежа. Царят
Освободител е подтикван към война с Османската империя както
отдясно (славянофилите), така и отляво (руската емиграция). „По
този начин, дори убедените противници на властта напълно
допускали използването на държавната мощ на царска Русия като
външна сила, която обективно способства на делото на
националното освобождение.“ (НС 121) Защитавайки Херцен от
упрека в славянофилство, който му отправя Бакунин във връзка с
позицията му по въпроса за освободителната ролята на Русия, Н.
Огарьов сравнява тази роля със силата на гравитацията. „Но ти [т.е.
Бакунин, б. м., В. С.] не може да не виждаш, че рано или късно Русия
и само Русия (защото няма кой друг) ще се притече на помощ за
освобождаване на славяните. Този стремеж е историческо
притегляне, което също толкова не може да се избегне, колкото
земното притегляне.“ (Цит. по НС, пак там) Спрямо тези вътрешни
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дебати в лявата емиграция, в които единственият ляв „западник“ се
оказва Бакунин 117 ,марксисткото виждане по въпроса за
освобождението на славяните неочаквано се позиционира от страната
на левите „славянофили“ Херцен и Огарьов – и съответно от страната
на една квази бисмаркова реалнополитическа сила на гравитацията. С
думите на Фридрих Енгелс: „[Д]окато те [християнските поданици
на Портата, б. м., В. С.] остават под игото на турското владичество,
те ще виждат в главата на гръко-православната църква, в
повелителя на 60 милиона православни, независимо какво
представлява той в други отношения, своя естествен освободител и
покровител“ (Цит. по НС, пак там). Макар че сигурно няма да са
много щастливи с политически некоректните формулировки на
родител № 2 на марксизма, касаещи „османското присъствие“, новите
леви едва ли ще имат нещо да възразят на реалнополитическата му
логика на гравитацията на „естествения освободител“.
На фона на тези реалнополитически леви славяно -, а и русофили
Достоевски от Дневник на писателя стои като консервативнореволюционен „сънувач“ (А. Илков), някакъв десен вариант на
Бакунин. Този десен Бакунин (иска да) вярва в етичността на
имперската сила на гравитацията, както левият (иска да) отстоява до
горчивия край освобождението, винаги вече несъстояващо се като
дело на самите освободени. И в двете визии за освобождението –
етично-имперската и автономно-анархистичната – Освобождението
на България остава в сферата на художествената литература. Трябва
да мислим това място като достойно. Съдбата на конвертита – от
Испания през ХV век до Русия през ХІХ-ти – често е била страстно да
гради месианистично-провиденциалистки конструкции, които ще го
смажат, когато станат държавно политическа реалност. Трябва да
мислим тази страст като достойна. „Утопическото разбиране на
историята“ на късния Достоевски – Константинопол трябва да бъде
наш – за щастие на консервативно-революционния сънувач не се
реализира нито от Руската империя, нито от СССР.
Когато близо година по-късно утопическото разбиране на
историята
най-сетне
добива
някакви
реални
очертания
„В. И. Ленин, осъждайки реакционните тенденции на романа на Достоевски [т.е.
на Бесове, б. м., В. С.], в същото време, по свидетелството на В. Д. Бонч-Бруевич,
ʻказвал, че при четенето на този роман не бива да се забравя, че тук са отразени
събития, свързани с дейността не само на С. Нечаев, но и на М. Бакунин. Тъкмо по
същото време, когато са се писали „Бесове“, К. Маркс и Ф. Енгелс са водели
ожесточена борба против Бакунин. Работа на критиците е да изяснят кое в романа
се отнася до Нечаев и кое до Бакунинʼ“ (БЫ ХІІ, 256).
117
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сдългоочакваното прекосяване на Дунава от руските войски, тези
очертания са следните: 1) самодържавие и народност: „самият народ
се вдигна на война начело с царя“ 118 ; 2) аналогия с войната срещу
Наполеон: „народна война“ (ДПА 96); „Александър І е знаел за тази
наша своеобразна сила, когато казал, че ще си пусне брада и ще отиде
в горите заедно със своя народ, но няма да положи меч и няма да се
покори на волята на Наполеон“ (ДПА 98); 3) православие (Русия) vs.
еврейски капитализъм (Европа):„Трепнаха сърцата на нашите
изконни врагове и ненавистници […] трепнаха сърцата на много
хиляди европейски чифути [жидов]и на милиони чифутстващи
[жидовствующих] с тях„християни“ […] ако ние поискаме, то нас
няма да ни победят нито чифутите на цяла Европа взети заедно,
нито милионите на златото им, нито милионите на армиите им“
(ДПА 97, курсив в оригинала); 4) пацифизмът като буржоазна
идеология: „стигат ни вече тия буржоазни нравоучения!“(ДПА 98);
„Борсаджиите например изключително много обичат сега да
приказват за хуманност“ (ДПА 101). Теодицеята на войната на
Достоевски използва аргументи, познати от Ернст Юнгер, друг
ключов консервативен революционер. „Само изкуството поддържа
още в обществото висшия живот, буди душите, заспиващи в периоди
на дълъг мир.“ (Пак там) Консервативно-революционната утопия от
лятото на 1876-а е отстъпила място на фрустриращите реалности на
една теория на официалната народност от времената на Николай І,
обикновения руски антисемитизъм и една естетизация на войната,
лишена от всякаква литературна продуктивност (за разлика например
от Ернст-Юнгеровата). Използваната в аргументацията критика на
буржоазната идеология взима най-лошото и от двата свята на левия
радикализъм и консервативната революция. Доскорошният
консервативно-революционен сънувач на Константинопол се
пробужда в една политическа реалност, която отчаяно се нуждае от
естетическо „спасение“ – и както писателят, така и редакторът (и
издател) на Дневник на писателя усеща това. Априлският раздел на
книжката от 1877 г., започващ с коментар на току-що избухналата
Руско-турска война, включва веднага след него единствения
фикционален текст в тази военновременна годишнина на Дневника –
„фантастическия разказ“ Сънят на смешния човек.
Достоевский, Ф. М. Дневник писателя 1877 [април]. – В: Достоевский, Ф. М.
Полное собрание сочинений в тридцати томах, Т. 25, 1983, с. 94. Цитирам понататък в текстасъс сиглата ДПА.
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Героят аз-разказвач на Сънят на смешния човек е кръстоска от
Кирилови Ставрогин – планира да се самоубие като единия и сънува
земния рай като другия в своята изповед (в инкриминираната глава У
Тихон)–който разказва за себе си като Човека от подземието. Подобно
на Кирилов той не спи нощем – но неочаквано заспива и сънува съня
на Ставрогин. Той също е „обидил“ малко момиченце (макар и не в
сексуалния смисъл на думата), но за разлика от случая Ставрогин тук
тъкмо обиденото дете го спасява от самоубийство и му помага да
заспи и да сънува своя сън, който го пробужда за нов живот. Макар да
не извършва Ставрогинския грях stricto sensu, героят е причинител на
грехопадението в сънувания рай. Той е нулевият пациент, носителят
на трихинелата от кошмара на Разколниковв епилога на
Престъпление и наказание. В разказа си за процеса на грехопадение
аз-повествователят на Сънят на смешния човек цитира ключова теза
от предходния коментар към началото на Руско-турската война, все
едно освен разказвач и сънувач е и читател на Дневник на писателя.
Двайсетина страници по-рано публицистът е написал: „явно е вярно,
че истината се заплаща само с мъченичество“ (срв. ДНА 95, курсив
мой, В. С.). Още при първото натъкване на това твърдение в
публицистичния текст усещаме някакъв актуалнополитически фалш,
автобиографичната му обоснованост влиза в рецептивен дисонанс с
аргументативната му употреба в контекста на теодицеята на войната.
Екзистенциалният капитал на писателя, първородството на уникалния
му опит бива шитнато от идеолога на една война за жълти стотинки,
за паница леща. Писателят няма как да не усеща това и няма как да не
знае, че читателят, вярващ на големия автобиографичен наратив на
страданието 119 – и въз основа на него вярващ на писателя –също ще
го усети. Затова писателят ще цитира публициста, пренасяйки
екзистенциално-автобиографичната истина от журналистическия
контекст на актуалнополитическия коментар към началото на Рускотурската война във фикционалния на „фантастическия разказ“ Сънят
на смешния човек. „Те познаха скръбта и обикнаха скръбта, те
жадуваха за мъчение и казваха, че Истината се достигала само с
мъчение.“ 120 Пътят на грехопадението, от който използваната в
публицистичния текст екзистенциално-автобиографична истина сега
Пръв ще концептуализира страданието – във философски, ницшеански avant la
lettre регистър – Човекът от подземието: „Та страданието е единствената причина
на съзнанието.“ – Достоевский, Ф. М. Записки из подполья, с. 119.
120
Достоевский, Ф. М. Сон смешного человека[1877]. – В: Достоевский, Ф. М. Полное
собрание сочинений в тридцати томах, Т. 25, 1983, с. 116 (курсив мой, В. С.).
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се оказва етап, е постлан с подобни употреби на истината. Приложен
към политиката – пък била тя и месианистична –големият
автобиографичен наратив на страданието се оказва причинител на
грехопадението. Фантастиката на Сънят на смешния човек трябва да
спасява истинността на публицистичното слово. Фикцията трябва да
спаси истината от човека от подземието на високата идеология.
Сънят на Ставрогин, който пет години по-късно Сънят на
смешния човек ще разгърне в „космологичен“и сотериологичен план,
е може би най-мъчителният – по-мъчителен и от блудството с детето
и самоубийството му – пасаж на неговата изповед. На път в Германия,
той пропуска гарата си и слиза на следващата, за да хване обратния
влак. Така попада през ясен пролетен следобед в „мъничко немско
градче“ (БЫ ХІ, 21). Той не бърза за никъде, влакът му е чак в 11 през
нощта. „Хапнах хубаво и тъй като цяла нощ бях пътувал, заспах
чудесно след като се наобядвах някъде към четири следобед.“
Описанието на ужаса е едновременно трезво и идилично. Делово
разомагьосващо е мотивиран генезисът на съновидението. „В
Дрезден, в галерията, има картина на Клод Лорен, по каталог, мисля,
се води „Ацис и Галатея“ 121, но аз винаги я наричах „Златния век“,
сам не зная защо. Бях я виждал и преди, а сега, преди три дни,
минавайки оттам, пак я мярнах. Тъкмо тази картина ми се присъни,
но не като картина, а като нещо било наистина.“ Кътче от гръцкия
архипелаг, земен рай, деца на слънцето – высокое заблуждение!– под
„полегатите лъчи на залезното слънце“. Сънуващият се събужда,
облян в сълзи, „за първи път в живота си буквално“ плачещ. И тогава
идва дежавюто, свързващо идилията с кошмара, „когато по същия
начин се лееха полегатите лъчи на залязващото слънце“ (БЫ ХІ,
22).Меката залезна светлина на идилията е вече видяна веднъж в
кошмара.
***
Както аз-повествователят хроникьор на Бесове, така и
изповедникът-читател о. Тихон имат резерви към стила (слог) на
брошурата-изповед на Ставрогин. Ако хроникьорът решава да не
променя нищо в слога „въпреки погрешностите и дори неяснотите“,
първата реплика на изповедника, след като финализира четенето (и
Достоевски открива за себе си картината на Лорен при първия си престой в
Дрезден през пролетта-началото на лятото на 1867 г., срв. Frank, J. Dostoevsky:
TheMiraculousYears, 1865-1871, 203 (б. м., В. С.).
121
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сваля очилата си), е предложението за стилистични корекции. „Тихон
свали очилата и започна пръв с известна предпазливост./ – А не може
ли в настоящия документ да се направят някои поправки?/ – Защо?
Искрено съм писал – отвърна Ставрогин./ – Малко нещо в стила.“ (БЫ
ХІ, 23) Нека предположим какво не е допаднало на изключително
образования и „толерантен“(което в конкретния случай ще рече
специфично юродив) оттеглил се архиерей. Едва ли ще сгрешим, ако
допуснем, че едно от нещата, които от самото начало при близкия и
ангажиран прочитна о. Тихон са подразнили стилистичното му чувство
за плетение словес, е нелитературната телеграфност на стила,
например: „Всичко се случи през юни. Сградата беше светлосиня 122.“
(БЫ ХІ, 13) Друго, което вероятно му е досадило, предизвиквайки в
читателското му усещане стилистичен срив, е неотстъпното
хронометриране при наративното представяне на екзистенциалноетически трансгресивното: „Извадих часовника и погледнах колко е
часът, беше два.“ (БЫ ХІ, 16) Едва ли това се е сторило подходящо на
о. Тихон като повествователно-стилистично въведение в най-страшния
грях на изповядващия се – блудството с детето. Хронометризирането
на трансгресията ще бъде повторено и градирано в комбинация с
телеграфния стил при трикратното засичане на времето при
самоубийството на Матрьоша. „След минута погледнах часовника и
засякох времето. Настъпваше вечерта. Над мен бръмчеше муха и все
кацаше на лицето ми. Хванах я, подържах я между пръстите и я
пуснах през прозореца. С гръм и трясък долу в двора влезе някаква
каруца. […] После взех книга, но я захвърлих, почнах да гледам мъничко
червено паяче върху листото на мушкатото и се унесох. Помня всичко
до последния миг./ Изведнъж извадих часовника. Бяха минали двадесет
минути, откакто тя бе излязла. Догадката почна да придобива
очертания на вероятност. Но реших да почакам още четвърт час. […]
Изведнъж сърцето ми заби. Извадих часовника: оставаха още три
минути; устисках, макар сърцето ми да биеше до болка.“ (БЫ ХІ, 19)
Тези три изваждания на джобния часовник и засичания на времето,
докато детето се обесва „в мъничкия килер, подобен на курник, до
едното място“ (БЫ ХІ, 18) 123, са наративно-стилистичното сърце на
Светлосинята сграда, където живее Матрьоша, се появява отново в самия край на
изповедната брошура на Ставрогин: „Тя [сградата, б. м., В. С.] беше светлосиня.“
(БЫ ХІ, 23)
123
Срв. засичането на времето в очакване Кирилов да се самоубие в съседната стая:
„Тревожно погледна часовника; ставаше късничко; а бяха минали към десет минути,
откакто оня излезе…“(БЫ Х, 474). „[Т]ъмната, страшна стая“, в която се застрелва
Кирилов, напомня на килера на Матрьоша.
122
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мрака на приличащата на ляворадикални позиви брошура на
Ставрогин, чийто слог о. Тихон се затруднява да свърже с някаква
висока
екзистенциално-трансцендентална
подслоненост
на
случващото се. Никой още не е описвал така портокала с часовников
механизъм на всекидневната баналност на радикалното зло. И
Достоевски знае, че имплицитният читател в лицето на о. Тихон трябва
да експлицира усещането си за стилистичен срив, изпреварвайки шока
на реалните експлицитни читатели пред един стилистичния хоризонт
на очакване, драстично отместен спрямо собствения им. „Три часа покъсно всички, без сюртуци, пиехме чай в квартирата и играехме на
карти със старо тесте 124, Лебядкин рецитираше стихове.“ (БЫ ХІ,
19) Ако някой още не е разбрал, това е слогът, това е стилът, това е
прозата на капитан Лебядкин. Както поезията, така и прозата му
тепърва предстоят да бъдат открити в късния руски авангардизъм на
30-те при навлизането на левия естетически радикализъм в долината на
смъртната сянка на сталинската консервативна революция. Читателят
в лицето на о. Тихон, въплъщаващ в инкриминираната глава на Бесове
православния юродиво-толерантен консервативно-революционен
идеал на зрелия Достоевски, реагира на назряващото в
(нео)либерализма ляворадикално състоянието на света и неговата
репрезентация с предпазливия въпрос дали не може да се направят
някои стилистични поправки. Прекрасен стил и почерк впрочем.
Стилът – това е Лебядкин.
Хлебарката
Една хлебарка си намери майстора.
Капитан Лебядкин
Сгащена хлебарката натясно
Рижето краченце смуче
И намерила си майстора
Чака екзекуцията
И с тъга в очите ъх!
Хвърля поглед към дивана
Дето с брадви и сатъри
Вивисектори за работа се канят
124
„Старите мазни карти“ (БЫ Х, 149)са споменати още в началото на романа (б. м.,
В. С.).
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Суети се фелдшер
Инструментите подрежда
И под нос подпява си
Песен по планета
Тананика мисли няма
Трудно мисли таз маймуна
Сгащена хлебарката натясно
Рижето краченце смуче
До стъкло притиснала лице
Дъх е притаила и се пули…
Ако знаеше душата че е налице
Нямаше от смърт да се страхува
Доказателство обаче има
Че душа не съществува
Че джигер и скелет и сланина
Туй душата образува
Има само съчленения
Членестоного съчленени, я!
На научно доказателство
Няма кой да устои
Кършейки ръце хлебарката
Се приготвя да боли
Ето че палач пристъпва важно
И опипва й гръдта
И намира под ребрата
За промушване целта
И промушил той поваля
Кат свиня хлебарката
Гръмко цвили зъбите оголил
Кат жребец тамън [sic!]онодил
Спуска се тогаз тълпата
Вивисектори към нея о!
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Кой с клещите кой с ръката
Тръгват да я кормят
Стоичетри инструмента
Късат на парчета пациента
От повреди тежки и телесни
И от рани пуква тя безвестно
И внезапно стине тяло ней
Веч клепачите не тръпнат
И опомнят се злодеите
Те назад отстъпват
Фсичко [sic!]минало е вече болки и несгоди
Няма нищо вече нищо няма о!
И подпочвени водите
Тръгват да изтичат
Там в пролуката на шкафа
Сам саминко без надзор
Бъбли й синчето мамо мамо
Бедничкото то
Майка му не чува
Тъй като не диша
И стои надвесен и космат
Вивисектора над ней сърцат
Безобразен и обрасъл
С клещи и пила
Ти подлец си панталон навлякъл
Знай че мъртвата му майка
Тя на мъченица на науката играе роля главна
Не на проста второстепенна хлебарка
Охраната пък грубо и с размах
През прозореца я мята
И на двора главоломно тя
Пльосва миличката ах!
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Връз отъпкана пътечка
Досами самия вход
Ще си лежи навирила краченца
И ще чака край печален о!
Белички костичките
Дъжд ще да полива
Синички очичките
Пиле ще изпива.
1934/2021
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СКАНДАЛЪТ И ВЪОБРАЗЕНОТО
ИЗГНАНИЧЕСТВО НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ В
ИТАЛИЯ. ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА МАРА БЕЛЧЕВА
Евдокия Борисова
THE SCANDAL AND THE IMAGINARY EXILE OF
PENCHO SLAVEYKOV IN ITALY. THE POINT OF
VIEW OF MARA BELCHEVA
Evdokiya Borisova
Summary: The topic of the literary personalism of the famous quartet
from "Misal" is extensively commented in the Bulgarian literary science.
The present text offers a hypothesis that dialogues with those already
formulated about the unreal exile of Pencho Slaveykov in Italy in 1912,
when, on Lake Como, in Brunate, he ended his earthly journey. The
metaphorical experience of the mountain Brunate as a "tomb with
windows", a famous poetic metaphor from "Psalm of the Poet", to which
Pencho aspires is a plot in which Mara Belcheva is actively involved - the
main pillar in his life and work. The text reflects on the female point of view
in this dramatic story, the occasion of which is a public scandal loudly
provoked by the poet.
Key words: Pencho Slaveykov, Minister Bobchev, Mara Belcheva,
Brunate, imaginary exile, literary roles and myths
Известно е, че около първия български литературен салон
„Мисъл“ во главе с „жрецът-воин“ Пенчо Славейков витаят скандали,
антиномии и прения (с Вазов и Елин Пелин); пътувания и завръщания
(към Германия, Франция, Швейцария, Италия); бушуват любовни и
душевни драми; вихрят се болести и злокобни предчувствия,
революции и… много смърт. Фикционални или житейски, те винаги
са естетически обживяни и театрализирани, като напомнят на
Шекспирови и Софоклови сюжети. Атанас Далчев в своите
„Фрагменти“ пръв се усъмнява, че подобно сливане на творчески и
житейски жестове е съвсем нарочно, театрално отиграно и
внимателно обмислено. Скандалът и епатажът са негова хранителна
среда. Нещо повече, това поведение е доктринално мотивирано в духа
на европейския неоромантизъм. А литературният персонализъм се
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превръща в запазена марка на епохата „Мисъл“ и първото поколение
български модернисти.
Трагичният финал на живота на всеки един от митичния
любовен триъгълник Мина, Лора, Яворов след 1910 г. вече е изпят в
лирически песни и изигран на сцената на Народния Театър. Предстои
да влезе и в съдебните зали, да бъде разискван в пресата, в кулоарите,
по алеите на Борисовия дървосад, по улиците и кафенетата, двореца и
салоните на столицата. С българския бел епок или поне с найвдъхновяващата му част бавно се приключва. През 1912 г. умира в
чужбина, далеч от родината, Пенчо Славейков. През 1914 г. Яворов
изстрелва фаталния куршум в слепоочието си. През 1916 г. Петко
Тодоров умира от семейната прокоба, туберкулозата, в Швейцария.
Доктор Кръстев умира през 1919 г. и около смъртта му витаят
загадъчни обстоятелства (включително една любовна история).
Зловещо, самомнително и скандално е да мислим, че всички тези
смърти са били режисирани. Но е сигурно, че сред стечението на
обстоятелствата трагическите жестове са били естетически
премисляни. И пръв по жребий и съдба е посмъртният естетически
жест на Пенчо Славейков.
Един от скандалните сюжети в българската литературна история
е свързан с последната година от живота на Пенчо Славейков (19111912) и прословутото му изгнаничество в Италия. В действителност,
заминаването на поета към любимата южна европейска дестинация,
люлката на Ренесанса и цивилизацията Италия, е реално, но се
преживява и коментира вече цял век в българската литературна наука
като скандално прокуждане от родината. Сам поетът го възпява така.
А то не е такова. Вероятно имаме колективна нужда от градене на
мъченически митове, освен в политическата си, и в литературната си
история. Пенчо Славейковото страдание, породено от физическия му
недъг, очевидно е недостатъчно допълнение към ницшеанския блясък
в ореола на „жреца воин“ на модерната българска литература и
идеолог на българското Ницшеанство, Вундтдиантство, Толстоизъм и
стоицизъм. Според тях страданието е път към съвършенството, а то
пък минава през препятствия, колизии, конфликти, пречки и
неразбиране. За да е продуктивен, творецът трябва да страда, а
личното страдание постига своята еманация в колективното
страдание на народния дух. Поетът и тълпата, Художникът и
фасулковците – тези идеологически антиномии са потопени и в
социалния, но и в междуличностния, в политическия дискурс и
техните граници понякога са твърде размити.
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Холеричният темперамент на Славейков съзнателно търси и
провокира скандали, понякога те са оправдани и резонни, захранват
творческия му заряд, но в някои случаи те са пресилени, режисирани
и неправдоподобни. Не може да не се съгласим с безпардонно
безпощадната оценка на Гео Милев, който заявява следното и по този
начин пръв се домогва до късната формулировка на литературната
личност Пенчо Славейков:
„П. Славейков е една властна личност, излъчваща от себе си
голяма индивидуална сила, личност, която подчинява безапелативно
всичко по-слабо от себе си. П. Сл. е, в пълната смисьл на думата,
това, което се нарича авторитет. Авторитетът е сатрап, който
има нужда от поклонението на раби. А и сатрапът, и рабите са
сатрап и раби по рождение, по съдба. Пенчо заявяваше всичко с
твърдост, с непоколебимост, с упоритост — повелителна
упоритост, която налага всичко: безспорно, той беше като
индивидуалист един голям българин. делото на П. Славейков от
„Епически песни“ до „Кървава песен“ е сякаш дело на естет, който
се е мъчил да илюстрира с дело, с примери своите естетически
твърдения.“ (Milev 2009: 195)
Неприемането на личността на Фердинанд, например, от поета
с анархистичен, републикански дух (той е син на баща си, все пак) е
известно и продемонстрирано като част от противоречивата,
доктринална и императивна личност на идеолога на кръга „Мисъл“.
Разправиите му със Стефан Бобчев (наричан презрително С. С.
Бобчев), партийният и политически враг, иначе кротък по характер и
нападан непрестанно от поета, също не са тайна за никого от
съвременниците му. Славейковата метафора на ретроградността,
старомодната старост, балканска диващина и изостаналост
„фасулковщина“ е метонимична алюзия с печално прочулата се вече
омразна фамилия на министър Бобчев поради редицата скандали
между него и поета. Поетът не пропуска повод да уязви и унижи
Чиновника. В скандала от 1911 г. се намесва и „публичната позиция
на автора на “Кървава песен” против Славянския събор (1910), от
една страна, а от друга, окаяното положение на Народната
библиотека, анемичната загриженост за книжния фонд и
настоятелните изисквания предизвикват Славейков да напише
обстоятелствен и критичен рапорт за състоянието й. За този
рапорт министър Бобчев знае.“ (Shivachev 2016) Непосредствената
причина Славейков да инсценира шумен скандал обаче е уволнението
и преназначаването му на друг пост поради естествената смяна на
политическата конюнктура през 1911 г. Пенчо Славейков обвинява
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министър Бобчев за това, отказва новоназначението и заминава за
Италия. Както ще се окаже – завинаги. Нещо повече – оставя паметна
строфа:
Дано ми Бог даде тук аз да доживея
Последните си дни, далеч от родний край…
Думи, които, искрено казано, си мълви всеки здравомислещ
човек, попаднал в съвършения свят на италианските земи, в Едема на
класическата култура - Апенините. Тези стихове са издълбани върху
паметната плоча на Пенчо Славейков, поставена на стената на вила
Белла Виста в алпийското селце Брунате, над Лаго ди Комо, където
той издъхва на 27 май, 1912 г. И ако поетът има право на всякакво
отклонение от истината и може да си позволи да играе с фактите, като
се самовъобразява в разни роли (на изпратения в изгнание Данте, на
мрачния странник и борец за свобода Байрон, на руския поет
декабрист, прокуден в „ссылке“ от мракобесния монарх, на скитникаевреин Ахасфер, на заточеника, обърнал взор към чезнещите в мъгли
родни брегове, и пр. доктринални за късния романтизъм и българския
бел епок сюжети и мотиви), то съвременната памет влиза в капана на
естетически инсценирания скандал и вече век поддържа лъжливия
мит. Той е издълбан върху камъка: „В този дом, прокуден от своята
родина, почина през 1912 година големият български поет и патриот
Пенчо Славейков. От Съюза на българските писатели.“ Което е
тъжно, защото този мит е положен върху един фалшив, неслучил се
скандал и е вкаран в съвременна политическа употреба. Отнесен към
съвремието на поета Славейков обаче, този мит е интересен и
естетически продуктивен.
На външната стена на вилата, над паметната плоча на Поета
симптоматично се извисява друга, по-малка, на която пише на
български и на италиански: „Мара Белчева. Българска поетеса. Мара
Белчева е била в Брунате през 1912 година като спътница на
българския поет Пенчо Славейков.“ Очевидно е, че българската, а и
италианската културна памет, са склонни да отдадат дължимото в
тази драматична история около смъртта на един от най-великите
български поети на пренебрегваното друго Аз на поета и преводача
Славейков – Мара Белчева. Важна в случая е женската гледна точка,
защото това скандално прокуждане от България на големия поет
поставя много въпроси, а както знаем, женският разказ, това е друга
история. При това силно емоционална и дълбоко пристрастна история
– главно поради безпричинната любов и твърде многото жертви,

124

Евдокия Борисова

Паметната плоча на Пенчо Славейков
(сн.моя)

Паметната плоча на Мара Белчева на
фасадата на Белла Виста в Брунате
(сн.моя)

които прекрасната жена, талантлива поетеса и аристократка на духа
Мара Белчева прави, стигайки до пълно разорение, за да може
любимият й Пенчо да открие пристан и утеха в Италия. Мара се
включва в сюжета на едно психобиографично драматическо действие,
режисирано от самия Пенчо: непреодолим дългогодишен конфликт с
колизии, последван от скандали, съдбовни решения – изгнание,
пътуване с отказано завръщане и смърт. Бягство заради скандал? Та
това е тъй нетипичен жест за Пенчо Славейков, който никога не бяга
от скандали и прения, а сам ги провокира и се бори с жар. Дали пък
това не е съзнателно пътуване към съня за щастие, към смъртта, към
гроба с прозорци, където звучи тържествений псалом на цялата
вселена? Каква квалификация ще дадем на пътуването му към Италия
през 1911-1912 г.? Има ли случайности в този подозрително
литературен сюжет, завършил в никому неизвестното италианско
селце Брунате на езерото Комо? Каква роля е отредена на Мара
Белчева в тази трагическа история и какво мисли за нея самата тя?
От 1901 г. Славейков е директор на Народната библиотека в
продължение на десет години, с прекъсване от една година (19081909), когато е директор на Народния театър. През 1911 г. министърът
на Просвещението Стефан С. Бобчев го уволнява от поста Директор
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на Библиотеката и го назначава за Директор на Училищния музей,
който се намира на четвъртия етаж в Министерството на
Просвещението, където се помещава бъдещият му кабинет. Ясно е, че
Пенчо физически трудно би достигал всеки ден до работното си място
и, обиден от подобно решение, той решава да напусне България. Така
започва неговото (поредно!) дълго европейско-италианско
пътешествие към Цюрих, Рим, Флоренция, Лугано и Лаго ди Комо.
Плановете на Славейков и Белчева са били други, но смъртта застига
поета в Брунате.
„Бобчев го уволни, за да тури на негово място брат си. –
свидетелства след години Мара Белчева - … и го прати – с болния му
крак – в някаква архива на четвъртия етаж на Министерството на
просветата. След уволнението му, Пенчо ме намери в Швейцария…
отидохме в Италия. Огорчен, той бе изоставил работата си в София
и веднага тръгнал.“ (Belcheva 1995: 160).
Причините за това уволнение обаче са с чисто политически
подбуди: това е ключов пост във важна културна институция, а
властта вече се е сменила. Поетът е с разклатено здраве, освен това
споделя политическите възгледи на опозицията, но въпреки това
получава нов пост, отново директорски, на спокойно място в музея в
Министерството. Така че, „тази промяна не учудва никого, дори Боян
Пенев, който не споменава в Дневника си нищо по тоя въпрос.“
(Dimitrov 2017 а: 438) А и С. С. Бобчев, който невероятно търпеливо
е понасял години наред гневните филипики и обидни атаки на
Славейков по негов адрес от типа на „чучело на Вазов“ (и др.),
предпазливо се опитва да избегне скандала и не се озовава на
„публичен дебат“ с Поета. (Dimitrov 2017 а: 436) Пак по свидетелства
на Мара Белчева, през това време Пенчо работел с Димчо Дебелянов
по събирането на народни песни за един бъдещ сборник с работното
заглавие „Книга на Песните“. Но Славейков има други, собствени
неизпълнени творчески задачи:
„В Италия той искаше да завърши „Кървава песен“. Работеше
над Шеста песен. Осмата бе вече готова. Паралелно с това Йенсен
превеждаше книгата на шведски.“ (Belcheva 1995: 160)
Мара Белчева е в постоянен контакт с представителя на
Нобеловия комитет и личен приятел и преводач на Славейков – поета
Алфред Йенсен, защото номинацията за Нобелова награда е вече
факт. Освен това тя активно помага на Славейков в немските и
френските преводи на „Химни за смъртта на Свръхчовека“ и
„Коледари“. Подходящото място за това е любимата Италия, където,
според признанията на самия Пенчо Славейков пред Михаил
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Арнаудов, „би трябвало да живея месеци наред. Щом ми падне една
пара, хайде там.“ (Dimitrov 2017 а: 437)

Картичка от Алфред Йенсен до Славейков и Белчева, 1912

И така, приел ролята на обиден и огорчен, а всъщност свободен
от всякакви ангажименти, Славейков уточнява личните си приоритети
– изоставя общия проект с Дебелянов и се съсредоточава върху
Нобеловските си амбиции. А около тях витае поредният скандал –
поемата на Славейков е все още незавършена, а и Софийският
университет не е потвърдил номинацията на Славейков пред
Нобелoвия комитет, защото се говори, че ще бъде издигната
конкурентна кандидатура, при това не на кого да е, а на отявления
враг Иван Вазов.(Shivachev 2016) Славейков бил безразличен към
наградата, но ревностно желаел стиховете му да бъдат четени на
европейските езици, Вазов пък неистово се стремял към нейната
слава. Поредният мит. Но сигурно е, че наградата е била
мотивационен
факт
и
Славейков
работи
изключително
„кондензирано“ (по думите на Белчева), като натрупва количества
ръкописи за тази цяла една, щастлива, но драматична последна година
от живота си. Той вече е успял да види култови места, подобно на
Вергилий, Байрон и Гьоте. Двамата с Мара предприемат дълго
пътешествие с ферибоот: Цариград, Атина, Корфу, Амалфи, Соренто,
Херкулан и Помпей, Неапол, Рим. После следват Флоренция, Лугано,
Комо.
В Рим Мара и Поетът отсядат за три месеца на ул.
„Буонкомпани“, в центъра на града, живеят скромно, колкото им
позволяват средствата. Средства, осигурени впрочем от самата Мара
Белчева, която продава къщата си в София, за да финансира така
наложителното дълго пребиваване в Италия. „Останах с дълг, за
който по-късно бях принудена да продам на ул. „Белчев“. „Овдовях
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съвсем млада, след три-четири години брачен живот…“– обяснява
уклончиво след години тя, като уточнява, че още през 1903 се е
стягала „да заминава в странство, свикнала… вече на съвсем други
релси“; мечтаела да се отдаде на „библиотеките и музиката“, но един
човек успял да я задържи в България. „С Пенчо живеехме в моята
къща на ул. „Белчев“. Пенчо работеше тогава с устрем. Хвърчехме.
Докато той влезе в земята и аз останах пак без криле.“ (Belcheva
1995: 159)
Мара задлъжнява и е разорена, но не през 1903 г., когато
заживява с Пенчо в къщата на покойния си съпруг, пред очите на
скандализираната софийска среда, нито през 1910 г., когато същата
тази къща приютява редакцията на списание „Мисъл“, а през 1912 г.,
докато Пенчо учи италиански, посещава музеите на Рим, Неапол и
Флоренция, пише и превежда. Впрочем самата им връзка е плод на
огромната смелост и невероятните компромиси, които красивата и
неосъществена поетеса прави цял живот. Пенчо й отдава дължимото
литературно почти обяснение в любов, като я обезсмъртява в лика на
поетесата Силва Мара, където е казано, че имала втори брак с известен
поет. Всъщност, обяснението в любов е отново… към себе си. Но е и
опит за реабилитация на смелата вдовица пред консервативното
общество и ревнивите дворцови кръгове (известно е, че Фердинанд не
е безразличен към нея), които не одобряват съжителство и любов без
брак. Пенсията на вдовица на бивш министър-председател,
получавана от Мара Белчева, е спряна от княжеския двор. След
смъртта на Пенчо тя се оказва без дом, без пенсия и до края на живота
си живее под наем, като се издържа от преводи. Поетесата обръща
гръб на собствените си амбиции и таланти – музиката,
изследователското творчество, поезията и изцяло се отдава на
работата на Поета. Живее неговия живот. Непрестанните й грижи за
крехкото му здраве нито за миг не я демотивират и отчайват – тя до
последно се бори с мрачните му настроения, променливите му
нагласи, гнева и отчаянието му и твърдо вярва, че той ще се
възстанови.
„Но краят скоро дойде. – Отбелязва с болка Мара. – С
„Острова на Блажените“ в ръка Пенчо затвори очи на бреговете на
езеро Комо… Телеграфирах на Боян Пенев, който пристигна веднага
от Мюнхен. С него довърших „Тъй рече Заратустра“. Впоследствие
той редактира, както е известно, съчиненията на Пенчо.“ (Belcheva
1995: 160)
След погребението Мара моментално напуска Белла Виста,
братът на Славейков плаща 6-дневния престой на двамата там, както
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и погребението, а тя отсяда в друга, евтина квартира, където остава
още няколко месеца, необходими й да завърши започнатото
книжовното дело. „Едно голямо доказателство за любовта на Мара
Белчева към Славейков е фактът, че тя напусна стаята, в която
почина скъпият й другар. – коментира Алекси Бекяров. - Цялата
обстановка в тази вила я караше видимо да страда. Тя се пренесе в
друг хотел.“ (Bekyarov 1946: 26) Пред прагматичното решение да се
завърне веднага в родината натежава голямата творческа цел и Боян
Пенев е нейната опора.
Буквално в първите часове, след като Пенчо предава Богу дух,
Мара Белчева моли собственика на Белла Виста да извика художник,
който да направи скица на покойника. Намират художник на име
Алдо Маца, който прави скица с въглен, за която любящата жена
щедро заплаща 200 лири. Следва и задължителната, според
тогавашната културна традиция, посмъртна снимка: симптоматичен,
макар и твърде зловещ, но разпознаваем ритуал в духа на времето.
Всичко около живота и смъртта на Поета е режисирано – и томчето в
ръцете на мъртвия с прочутата мистификация на литературния
остров, и позите (абсолютно искрени) на скръбта. Мара е приведена
над мъртвия Поет, подобно на Микеланджеловата Мадона на Нощта
от гробницата на Джулиано в Капела ди Медичи, Флоренция. Само
седмици по-рано, свидетелства тя, двамата стоят пред това
скулптурно съвършенство на Микеланджело – „Денят и Нощта" – и
тя му задава въпроса: „- Къде един ден искаш да почиваш: може би,
както Микеланджело, тук срещу Флоренция, - там, горе, на
любимото си място срещу София! Той с мъка промълви: - Разбира се,
че там, дето се чуе българска реч.“ (Belcheva 1923: 22) Очевидно, тя
го провокира да мисли за завръщане, и, парадоксално, но именно чрез
темата за смъртта го кара да мисли за живота. И да преосмисли
собственото си въобразено изгнаничество. Кога е искрен поетът:
когато бленува да умре далеч от родний край? Или там, дето се чуе
българска реч? На биографичните спомени на женската гледна точка
ли да се доверим или на поезията, в която, както вече бе казал Яворов,
има толкова много фалш? Жестовете на Мара Белчева на тази снимка,
а и в живота – и думите, и позата на тялото, и неизменният траур,
който тя носи от този ден (на 1912) до смъртта си (в 1938 година) – са
жестове на фанатично влюбена жена, която до последно вярва, че
всички жертви – материални, физически, морални – си струват,
защото са за здравето на Поета. Мара твърдо вярва, че той ще укрепне,
но едновременно с това мисли и за вечността. И се включва съвсем
непосредствено
в
режисираната
естетическа
акция
на
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изгнаничеството и героичната смърт, озвучена от „Псалом на Поета“
и „Химни за смъртта на Свръхчовека“.

Посмъртната снимка на Пенчо
Славейков и Мара Белчева, сведена
над мъртвото тяло

Микеланджеловата скулптура
„Нощта“ в Капела ди Медичи,
Флоренция (сн.моя)

Скръбта на Мара след кончината на Славейков е огромната скръб
на влюбената жена. Ето какво пише в Дневника си Боян Пенев:
„Тя е убита от скръб. Отде се взеха толкова много сълзи. Не се
отделя от ковчега на Пенча ни дене, ни ноще. Ковчегът е в една селска
църквица. Навярно тук ще бъде погребан. По-добре тук, - сам - в
чужбина – далеч от нашия живот – тъй груб и жесток - далеч и от
всички ония, които вляха толкова отрова в душата му. Една блага
усмивка на лицето му. И толкова много спокойствие!“ (Penev 1973 : 93)
Съществуващата хипотеза, според която Брунате е неслучайно
избраното от Пенчо Славейков място за неговия сетен пристан и
утеха, където „сърцето на сърцата“ ще намери най-сетне покой, е
оборима. Доводите, които авторът на тази хипотеза Ем. Димитров
предлага, се основават и на свидетелската книга на съвременника
Алекси Бекяров, който твърди, че лекарските съвети са били поетът
„да не пътува в никакъв случай“, особено след кризата, която
получава във Флоренция. Двамата с Мара обаче тръгват на север.
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„Селската църквица“ – катедралата Сент Андре, в непосредствена близост до
Белла Виста, където е опят Поетът (сн.моя)

„Маршрутът на последното пътуване на поета включва в себе
си следните основни етапи: Флоренция – Комо-Брунате – Силс
Мария (Вал Енгадина в Швейцария). Според мен – твърди Е.
Димитров - можем и трябва да говорим за прощалното пътуване на
големия български поет. Основните етапи на пътуването всъщност
са символични цели, дълбоко свързани с творчеството му… И така,
защо Брунате? Защото тук, в Брунате, поетът чува „светата
тишина“ и „тържествений псалом на цялата Вселена“, както пише
в гениалния си „Псалом на поета“ (написан още в 1905 г., но
публикуван в „На Острова на блажените“ (1910), две години преди
смъртта и смятан и досега за негово поетическо завещание).
Защото тук, в Брунате, поетът вижда отгоре как „спи езерото“
(както започва един от лирическите шедьоври в „Сън за щастие“).
Накратко, защото тук, в Брунате, Пенчо Славейков въплъти по един
идеален начин мита за поета, реализирайки конкретно мисията на
поета-жрец.“ (Dimitrov 2017a: 9-11)
Тоест, Възвишението на Брунате е онзи гроб с прозорци от
„Псалом на Поета“, огряван пръв сутрин от слънцето и докосван
последен от залеза над чудното езеро. Като че ли съграден от онези
Петко Тодорови зидари, той е пристанът, в който тялото на поета ще
е по-близо до слънцето и тъй жадуваната светлина. „Светлина“ –
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свидетелства Белчева – е последната дума, с която душата на Поета
литва към небето. Изкусителна е тази мисъл за „гроба с прозорци
Брунате“, тя хрумва първоначално на Боян Пенев, който пише в
дневника си още на следващия ден след погребението:
„Гробищата са на една височина. Наоколо снежни Алпи. Долу
Lago di Como. Когато завалят дъждове, тук е толкова тъжно!
Когато захожда вечер слънцето, Пенчо ще слуша своя
псалом…“(Penev 1973 : 93)
Ето как звучи той:
Там на високий хълм, където с теб, с другари
обичах да седя в тих разговор унесен,
поръчай тамо гроб да ми сградят зидари,
там де мълчанието пей дивната си песен.
Ти знаеш, погледи отвърнал от земята,
че аз ги в небеса възйемах все нагоре:
да е и моя гроб възйет към небесата и не в пръстта вграден - отвсякъде с прозори. („Псалом на
поета“)
Ще припомним, че това стихотворение, адресирано в
новогодишно писмо (1903-1904 г.) до Мара Белчева, е включено покъсно в творчеството на Иво Доля в прочутата Пенчо-Славейкова
мистификация „На острова на блажените” (1910 г.).
И Мара Белчева се включва в метафоричното възпяване,
спазвайки зададените архитектурни параметри на литературния
пантеон: гроба с прозорци на върха на планината:
Шествие тихо. Без поп, без гробари.
Носят ковчега му братя-другари.
Тъмна, до него пристъпа и тя:
в гроба отнасят й днес радостта.
Пътя под дъбови вейки извива,
вихър ги върху ковчега превива.
Като венци се децата плетат
в шествието му по стръмния път.
Горе на хълма то спря, — и се върна.
Него земята го чужда пригърна.
Вихъра стене. Връх гроба гасней
сетний луч: — сетня молитва му пей. (М. Белчева, 1912)
Впрочем, в поетическите творби на Белчева непрестанно
проблясват лайтмотивни цитати от Славейковото творчество – сън за
щастие, самотен кът, нощ, мотивът неразделни и др., което е съвсем
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съзнателна нейна концепция, бидейки духовно, а и фактически
официално приобщена към кръга „Мисъл“, а не епигонско кръжене
около ореола на поета. Но това е тема за друга статия – литературната
личност на Мара Белчева.
В инсценировката на целия героичен сюжет с изгнанието и
обезсмъртяването очевидно се включва и самият Боян Пенев, който е
в ролята на летописец. Склонни
сме да му вярваме, особено
имайки предвид абсолютното
покритие между очакваната и
реалната гледка, откриваща се
над Комо. От прозорците на
Белла Виста пейзажът е в
действителност
достоен
за
четката
на
флорентински
живописец. Още повече, че
самият Славейков при вида на
чудното Комо възкликва:
„Каква тишина, същински
рай! Цялата Ломбардска долина
в подножието на тия великани.
Нигде не съм виждал подобен
изглед. Как хубаво ще си почина
тук!...” (Belcheva 1923: 23)
Фасадата на вила Белла Виста на
Брунате днес (сн. моя)

Изглед от Белла Виста към езерото Комо по залез (сн.моя)
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Боян Пенев продължава с аналогии на сюжетите си – житейски
и естетически. Отново в дневника си той отбелязва постигнатия край
на „успокоений“ поет, там, в „самотен гроб, в самотен кът“:
„Нейде из Алпите. На път за Zürich и оттам за München.
Снощи погребахме Пенча. Не смъртта е жестока – жесток е
животът. Едно тихо, изоставено селско гробище, наоколо планини,
долу езерото. Чужди край. Но Бог и природата говорят неговата
родна реч. Една тъмна, непреодолима мъка лежи на душата ми. Не
постигна ли най-сетне Пенчо онова, за което цял живот е жадувал?
Не смъртта – а спокойствието и тишината на една отрудена и
измъчена душа…“(Penev 1973 : 93)
В своите изследвания Ем. Димитров съчетава маршрутните
точки от пътуването на поета със симптоматични топоси и локуси,
свещени за философията и естетическите му пристрастия. А именно:
Флоренция е Славейковото сбогуване с Микеланджело, а Силс Мария
– сбогуване с Ницше, който е живял там. Да, именно поклонение пред
свети за поета места. Но поклонение, ще възразим ние, все още не
означава сбогуване. Защото, ако е имал намерение да се сбогува точно
с Микеланджело, той би трябвало да се сбогува с него в Рим, където,
в малката църквичка Сан Пиетро ин Винкули, в непосредствена
близост до Колизеума, се намира скулптурата на неговия Мойсей,
героят на вдъхновената едноименна поема на Славейков. Поетът не го
прави или поне в дневниците и спомените на Мара липсва подобна
информация. А тя охотно коментира, един прекрасен ден в Рим ги
намира съвсем неочаквано Петко Тодоров и двамата с Пенчо, въпреки
трудното му придвижване, хукват през глава да обикалят вечния град:
„Пенчо бе неузнаваем. И не остана по-главна черква, не остана
музей невидян. Пинчийо, парк Боргезе, Форума, на миналото
срутения храм, където всяка сломена колона, всеки съборен зид са
окичени с рози…Спираме пред гроба на Юлий Цезар… Ето ни пред
жилището на весталките…, по стълбата на Палатина – люлката
на Рим…, дворците на Августа и Калигула,… отсреща Колосея…,
дворците Фарнезе и Барберини, … двореца на Нерона, … Via Apia…“
(Belcheva 1923: 19).
И нито думичка за Мойсей. Би ли пропуснала тя да опише
подобна среща? Реалното сбогуване с Микеланджело вероятно би
било именно там, в Рим, където двамата престояват достатъчно дълго
време, преди да поемат към „гроба с прозорци“. Факти за подобно
сбогуване няма.
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Мойсей на Микеланджело, Църква Сан
Пиетро ин Винкули в Рим (сн.моя)

Дали
Славейков
се
прощава с Микеланджело и
Ницше не сме сигурни, но
определено
Италия
го
стимулира да се вживява във
велики роли. Една от тях е
ролята на Данте Алигиери,
който
го
инспирира
с
мъченическото
си
изгнаничество от любимата
Флоренция през ноември,
1301
г.
Прогонен
от
враждебната власт на черните
гуелфи във Флоренция заради
симпатиите му към папската
институция, той е обявен за
беглец и поканен от папата да
остане завинаги в Рим. Поетът
Данте отказва. В 17-а песен на

„Рай“ се прокрадва знаменитото пророчество на неговия дядо:
Ти ще оставиш всичко, което обичал си силно:
това е стрелата, която лъкът на изгнанието
първом изстрелва. Ще познаеш горчивия вкус
на чуждия хляб и солта, и ще знаеш
колко тежък е пътят за онзи, който
по чуждите стълби се изкачва и слиза... (Данте, „Рай“, Песен
17)
А ето и цялата Славейкова строфа, която мислено диалогизира с
Дантевата поезия и съдба (отново се появява Рим!) и която строфа
съществено повлиява на Алфред Йенсеновото пристрастие именно
към поезията на Пенчо като достойна за Нобел:
Да се заскитам пак в чужбина и в оскуди
от моя роден край разбойник ме прокуди
на друг разбойник стар с подписаний указ.
И в Рим се аз прибрах и в Рим живея аз
и в Рим довърших аз тъз моя сетня песен,
далече в родний край в мечтите си унесен –
в свещената земя, която аз възпях
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и всичко онова, което преживях
аз от дете до възрастни години в нея…
Дано ми даде Бог тук аз да доживея
последните си дни далеч от родний край.
И никой моя гроб къде е да не знай.
Това е моята последна земна воля. ( Славейков, „Кървава
песен“, Епилог)
В пристъп на лоши предчувствия Мара склонява да тръгнат с
Пенчо от Рим на юг, към Флоренция, където остават две седмици, а
техни любими места са Галерия дел Академия (на Пенчо му
прилошава пред чутовния вид на статуята на Давид от
Микеланджело), Санта Мария дей Фиори или, иначе казано,
Флорентинското Дуомо с чудесния купол на Брунелески. Това е
„домът на Микеланджело, където сякаш чувахме стъпките му в
мълчанието“ – констатира Белчева. Друга любима дестинация е
„Манастирът Сан Марко с ливанските кедри, килийките на
Савонарола и дивните фрески на Фра Анжелико“ (Belcheva 1923: 22).
Впрочем в непосредствена близост до Дуомо, перпендикулярно на
площада, се вие тясната и тъмна Виа Маргарита, уличката, където се
намира родният дом на Данте Алигиери, а срещу него е малката
църквица, където той среща Беатриче. Със сигурност Поетът и Мара
преживяват емпатията на живота и страданието на великия
флорентинец. Още повече, че Мара свидетелства, как непосредствено
преди Флоренция, в Рим, Пенчо често обичал „да препрочита „Divina
Comedia“ и неведнъж съжаляваше, дето си е губил времето в
Германия… Италианският стих с пластиката и музикалността си
го пленяваше.“ (Belcheva 1923: 20).
Пак там Мара Белчева свидетелства, че Славейков обмислял
план за написване на роман, по подобие на „Тристан и Изолда“, а
също и запленяващ пътепис за пътуването им през Цариград,
Адриатика, Бари, Неапол, Помпей до Рим. С една дума, ако разбираме
коректно посланията на Мара Белчева, той съзнателно се е опитвал да
възпроизведе всички познати биографично-естетически жестове от
Данте до Гьоте. Той като че ли някак си се опитва да се надпреварва
със смъртта. Изпада ту в моменти на дълбока печал, мрачност и
безнадеждност, ту е възторжен и планира творчеството си, като
работи неистово. Затова и всяка негова стъпка е саморежисирана и
осъзната. Той е трескав и бърза. Въпреки лекарските съвети „да не
пътува“, Пенчо Славейков пътува изтощително, двамата обхождат
Италия нашир и длъж. Превеждат, пишат, творят.
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Комо, градът на езерото, не се харесва особено на Поета и те се
изкачват към стръмното и страховито Брунате с модерния за времето
си парен фуникуляр, функциониращ от края на 19 век. Отсядат в
прекрасната Белла Виста (от ит. – красива гледка) през нощта, без да
могат да преценят нито гледката, нито мястото, просто това е била
единствената възможност, тъй като вилата се намира в
непосредствена близост до последната станция на фуникуляра. Късно
през нощта е, а поетът е трудно подвижен.
И така, само изглежда, че Пенчо Славейков, тласкан от
неврастенията (за която говори самата Белчева) и трудния си
характер, самомнително разиграва една романтична драма за
собственото си изгнаничество в иначе така желаната от него Италия и
интуитивно разпознава Брунате, малкото селце в планината, над
„спящото“ езеро Лаго ди Комо, като своя посмъртен пристан.
Географията на Брунате съвпада с метафорично изградената схема на
поета-архитект за гроба с прозорци в „Псалом на поета“. Но
съществува друга хипотеза – напълно защитима от свидетелските
данни на Мара Белчева в нейния дневник. Още в Андермат,
Швейцарските Алпи, двамата отсядат в хотел, близо до любимото
място на Гьоте. Минават през Лугано и Мара настоява Пенчо да се
лекува в едно „хидротерапевтическо заведение“ с подходящи за
болестта му минерални води, към чиято чудотворност Пенчо храни
дълбоки резерви. Но има нещо там, което магнетично го привлича и
то е Гьотевия идеал.
„На Пенча тъй хареса Лугано, че замислихме да земем една вила
сред голяма градина и да прекараме зимата там. Но стопаните
поискаха предплата за цяла година. Пък и далеч от големия град…“
(Belcheva 1923: 17)
Всъщност, Пенчо разбира за финансовите проблеми на своята
вярна спътница и затова, притеснен, когато в майската вечер
потропват на вратата на Белла Виста в Брунате, той пошепва: „питай
колко струва.“ (Belcheva 1923: 23) Стихийното решение точно вечерта
да се изкачат и отседнат в Брунате, според Ем. Димитров, е
„неслучайно, а истинска цел“ (Dimitrov 2017: 10). Предпазливо
изказваме хипотезата, че, според диагнозата, смъртта на поета е в
резултат на мозъчен инсулт, той е страдал от исхемична болест на
сърцето и бъбречна недостатъчност, и жизненият му път завършва в
Брунате, а не в мечтаното Лугано, решение за което в случая взема
съдбата. Влизането от роля в роля, емпатичното вживяване в образите
на любимите свои кумири – Данте, Ницше, Микеланджело, Гьоте, е
твърде изтощително занимание. То вероятно натежава в избора на
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поета към везните на последния образ, на онзи немски „елин“ (както
го определя в мистифицираната биография на Олаф Ван Гелдерн),
чиито паметни стихове мотивират сбъдването на италианската мечта
на Пенчо и Мара:
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin… Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.
Знаеш ли земята, където цъфтят лимоните,
където златните портокали светят в тъмната зеленина,
от синьото небе духа нежен вятър,
мирта стихнала и висок лавър се издигат?
Знаеш ли това място?
Там! Искам да отида там с теб! О, любима моя... (Гьоте)
И Той като гордия „елин“, като Олимпиеца, поема с Нея към
земята на лимоните и древната красота. И той, подобно на
Заратурстра, решава да се изкачи на върха на планината. Просто
върхът се оказва друг. Последната, промълвена от него, дума е
„Светлина“ – същата, която промълвява и Гьоте. Смъртта обаче го
застига случайно другаде, там, на Брунате, където съдбата му посочва,
че трябва да изиграе последната си роля „в живота, отчужден от
лихата му врява“. Своята собствена роля.
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КНЯЗ ФЕРДИНАНД БЪЛГАРСКИ
Петър Стоянович
BULGARIAN SCANDALOUS OR EUROPEAN
NORMAL: TOUCHES FROM THE SECULAR LIFE OF
PRINCE FERDINAND OF BULGARIA
Petar Stojanovich
Abstract: Until the accession of Prince Ferdinand (1887) the secular
life of society and the everyday life of the princely court were simple and
unpretentious. This style corresponded to the style of the head of state,
Prince Alexander I of Bulgaria (born Prince Battenberg). With the arrival
of the Prince of Coburg in the Balkans began an era of intensive
Europeanization, approaching Western models and an attempt at protocol
legitimization of the new state. As the great-grandson of the Sun King Louis
XIV, Ferdinand attempted to introduce unfamiliar relations into an
egalitarian state, to bring incomprehensible relations, protocol and
etiquette among the heirs of the Bulgarian peasants and artisans.
Somewhat comically, but in any case with an eye to Europe, Ferdinand I
also set secular life in Bulgaria on a new path: a little pompous, a little
old-fashioned, but one that finally distanced Bulgaria from its Ottoman
past.
Keywords: Ferdinand Prince of Coburg, Europeanization,
Безспорният център на светския живот на България, основен
модератор и ментор на който е владетелят, са приемите и баловете.
Поради драматизма на политическите събития в период на само
няколко години след Освобождението (1879-1887), но и заради
скромния светски мироглед на княз Александър, до идването на новия
владетел публичният живот в балканското княжество е само отсянка
на европейски стил и претенция.
Генерално делникът, разбирането и очакванията на Александър
добре отговарят на първото впечатление на протестанския му пастор
при първото влизане в бившия турски конак, пригоден за дворец:
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„беше чисто и непретенциозно“ 1; същевременно князът спи с
дървена преграда над леглото си, за да се пази от падащата таванска
мазилка, в приемната мебелите са дървени рамки, натъпкани със
слама и покрити с килимчета, а пердетата са без корнизи. Дори в
последствие това положение да е променено и владетелското
обиталище да добива един уютен, на моменти изящен стил, той
реално не надхвърля нивото на едно средно буржоазно или
благородническо обзавеждане от централноевропейски мащаб,
въпреки описанието на сестра му Мари: „елегантно, безупречно и на
висотата на дворцовите изисквания“. 2
Без фойерверки са и личният живот на княжеската свита, и
забавленията й. Ежедневие без дворцови интриги, без особен етикет,
без преминаване границите на „приличното“: умереност във всичко.
Александър поддържа тази непринудена атмосфера около себе си,
обича незлобливите шеги и добронамерените коментари за личности
и събития; мислене на просветен военен, делник на отговорен буржоа.
Няма спомен за някакво разточителство или крайност: „Князът
пиеше половин бутилка бира и чаша леко вино“. 3 Извън банкетите
храната в двореца е направо обикновена.
Различията между двамата първи български владетели личи и в
извънградската среда. Александър достига своя предел с
превръщането на бившия манастир „Свети Димитър“ край Варна в
лятна резиденция, а в село Горна баня край София изгражда чифлик
за задоволяване нуждите на двореца с месо, яйца и млечни продукти:
„Там са построени няколко големи и хубави сгради в стила на
образцова холандска ферма“.4 Разбира се, сестрата на княза е права,
че на фона на завареното от османския период постигнатото в
краткото и мъчително управление на Александър е достойно за
признание и със сигурност се разминава с изкривената картина, която
цивилизованият свят все още има за възродената балканска държава:
1
Кох, Адолф. Княз Александър Батенберг. Истината за царуването му в България.
С., Пет плюс: без година, с. 13.
2
Батенберг принцеса фон Батенберг. Спомени за едно смутно време. С., Пейо
Яворов: 1995, с. 101. M a r i e K a r o l i n e v o n B a t t e n b e r g (1852, Страсбург –
1923, Шьонберг): принцеса фон Батенберг, след женитбата княгиня и графиня цу
Ербах-Шьонберг. Мари е най-голямото дете и едничка дъщеря на принц
Александър фон Хесен унд бай Райн (1823–1888), основател на дома Батенберг, и
на морганатическата му съпруга графиня, по-късно княгиня Юлие фон Батенберг
(1825–1895). Сестра на княз Александър Български.
3
Кох, с. 29.
4
Батенберг, принцеса фон, с. 100-101.
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„Често се усмихвах наум, когато си спомнях за превратната
представа на нашата цивилизована Западна Европа за живота в
тъй наричания ‘конак’ отвъд Балкана.“5
Само месеци след възшествието на княз Фердинанд една друга
Европа буквално нахлува в българската столица. Тя е традиционна,
парадна, светска, разкошна, щедра, лакома, с тенденция към
кокетност, амбициозна и креативна, твърде имперска за отиващия си
19-ти век, болнаво протоколна, с бурбонски етикет и най-вече
напълно изумяваща за селското и полуградско население на бившата
османска провинция. Същевременно тази различна Европа често е
смешна с претенциите си, понякога безсмислена в разточителността и
характерно чужда, но завладяваща за поданиците. Нейни
протагонисти – поне в първите години в почти равностоен баланс – са
князът и майка му Клементина, които са изпълнени с мисионерската
роля да хвърлят върху здравото, но дребно и диво балканско конче
плаща на френско-австрийското великолепие.
Новият стил проличава навсякъде из страната, но най-бързо е
виден в светския живот, дирижиран от майката и сина. Ергенските
офицерски софри на Александър са заместени от пищни банкети и
приеми. Дори в ежедневния режим на хранене Софийският дворец
хвърля сянка над скромните трапези на немалко европейски дворове:
„ (…) в двореца храната е вкусна и обилна. Много пастети от дивеч
и домашни птици, както и яребици, бекасини или пъдпъдъци всяка
вечер. Освен това прекалено много сладки неща – това са виенските
навици. Князът е невероятно лаком и рядко одобрява храната.“ 6
В салоните и стълбищата са разположени рояци прислужници и
лакеи в напудрени перуки, всяка сядане на маса спрямо часа от деня
изисква различно облекло, стриктно изисквано от владетеля. Още на
първия дворцов бал цветята са изписани от Виена, подаръците за
гостите са поръчани в Париж.7 Този маниер не е спорадичен, а остава
Пак там, с. 102.
Бурболон, Робер дьо. Български дневници. С., Колибри: 1995. Зина Маркова
(съст.). 27 септември 1887, с. 58.
7
Димитров, Пашанко. Баба Клементина. С., Издателство на БАН: 1994, с.89. Не е
вярно твърдението на Пашанко Димитров, че в края на първия дворцов бал са
арестувани съзаклятниците на Коста Паница, това става едва на 20 януари 1890 г.
Опасявайки се, че насроченият за този ден бал в двореца, на който ще присъстват
князът, Стамболов и военният министър Сава Муткуров, може да бъде използван за
нови провокации, рано сутринта на същия ден те арестуват Коста Паница. След
самия бал са задържани и други офицери, заподозрени в съучастничество. Виж
подробно: Марков, Георги. Покушения, насилие и политика в България 1878-1947.
София, Военно издателство, 2003, с. 27-28.
5
6
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константен през годините: за една относително обикновена вечеря за
дипломатическия корпус калканът и ярките са поръчани от Виена, а
пастета от бекас, аспержите и трюфелите – от пазара „Сент Оноре“ в
парижкия Фонтен. Князът често преяжда и следствията на подаграта
пряко влияят върху обществения живот чрез гневните му изблици. Но
това не пречи вечерята му на 11/24 март 1901 да изглежда така:
„кремсупа; волован с филе от калкан; говеждо филе, гарнирано с
пълнени гъби; хлебчета от гъши дроб със сос „марсала“; ярка с
трюфели; пастет от бекас; салата; аспержи с холандски сос;
торта „Дипломат“ с кирш; десерт“.8
В извънредни ситуации, като първата му сватба, например, в
която князът прозира същинското основаване на династията,
картината добива още по-парадни измерения: „След това Княза и
Княгинята се оттеглиха и след малко се показаха на прозорците на
големия салон на Двореца, който гледа към площадта, за да видят
осветлението. В това време се запали приготвения на площадта
вензел, изображающ с разни бои буквите Ф М и върху тях корона,
държана от два лева. От двете страни на вензела се запалиха
едновременно и другите феерверки, които образуваха един вид
огненни фонтани и разни други фигури. В тази минута осветлението
имаше най-великолепен изглед и, разбира се, особенно от към
Двореца. Цялата площад беше потънала в огньове от
всевъзможните феерверки, а наоколо от всички страни светят
фенери в най-разнообразни форми. От ляво се гледа градската
градина, цяла окичена с фенери, а по-нататък от двора на
Девическата Гимназия се светлеят с чудесен блясък трите грамадни
букви Ф М Л, направени с електрически лампички. Като се прибави
към това осветлението на околните високи здания, украсени с разни
килими и ликовете на Княза и Княгинята, както и изгледа на
осветлените улици, водещи към Двореца, непроходимо препълнени с
хора — Техни Царски Височества бяха зрители на една найвеликолепна панорама, каквато никога столицата не е виждала. В
това време няколко музики засвириха на различни места по
площадта и няколко големи хора се завъртяха.“9
При пристигането си в София свитата на новоизбрания княз е
разочарована от нивото на светско общение: „Животът в София е
още твърде примитивен, за да има и светски прояви. (…)
Бурболон, 15 март 1901, с. 388-389.
Вестник "Свобода", 30 май 1893 г. Тържественното посрещание на Техни Царски
Височества Княза и Княгинята в столицата.
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Министрите не са женени. Има няколко хубави офицерски жени, но
са твърде безвкусно облечени, с подстригани на бретон коси и с
тоалети, слабо напомнящи виенската мода. Всички приличат повече
или по-малко на провинциални учителки (…)“ 10. Същото важи и за
увеселителните заведения, най-често: „(…) някое жалко кабаре,
където две-три нещастни виенчанки, използвани като момичета за
всичко, олицетворяват за българските офицери самата
цивилизация.“ 11 До 1887 г. развлеченията са ограничени най-вече в
приемите на дипломатическия корпус; мъжете доминират напълно
обществения живот, „българките решително никъде не се
появяват“. 12
Въпреки, че в първата трета на управлението си князът е в
сянката на премиера Стамболов и използва това обстоятелство, за да
се „окопае“ в чуждата среда, навсякъде, където се намира,
обстановката и хората видимо започват да се променят. А, че се
намира в непозната и непривична среда, е видимо: „Забележително
интелигентни държавници, прекрасни офицери, крайно почтителна
тълпа, тук-таме някой фин и изискан човек, а колкото до
мнозинството, то е много гордо и много сурово, недоверчиво и
резервирано, нравите са твърде строги, пестеливостта стига до
алчност, няма много чувства, освен патриотизма, никакво
отношение към изкуството и природата – такива са хората, сред
които живеем и които са напълно различни от владетеля си“. 13 Но
паралелно с периода на взаимното опознаване между владетел и
народ от първия ден тече и процесът на въздействие, възпитание и
налагане на нови порядки и вкус. В лицето на блестящия си княз
българите бързо свикват да виждат своя водач, пратеник от друг свят,
към който ще ги води.
Фердинанд става българин дотолкова, че да вникне в мирогледа
и характера на поданиците си, независимо дали министри или слуги.
Те, от своя страна, стават постепенно европейци – дотолкова, че да
могат да крачат наравно с модернизацията на страната и да не
изостават в този бурен процес. И двете страни се оплождат взаимно,
донякъде приемат новия си образ с убеждение, донякъде го играят
театрално.

Бурболон, 3 октомври 1887, с. 59.
Бурболон, 6 октомври 1887, с. 60.
12
Бурболон, 14 октомври 1887, с. 63.
13
Бурболон, 2 март 1888, с. 86
10
11
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Владетелят никога няма да изневери на малко неадекватното си
имперско възпитание и виждане за себе си и света; независимо дали
ще докара до истерия френския си готвач да се труди на открито в
двора на Калоферския манастир на вятъра и слънцето и да готви
спонтанно в пробити съдове и сред рояци мухи, дали ще инсталира
походна кухня в планинските скали докато е на лов за диви кози или
с пълна естественост ще очаква свитата да вечеря с него в смокинг в
опушените и семпли монашески килии на Рилския манастир – всичко
това е автентичният ретро европеец, дошъл в България с пълното
убеждение, че има възложение свише да върне страната към
европейската цивилизация.
Едно от най-премълчаваните качества на владетелския характер,
е доказаната му щедрост и отказ от облагодетелстване.
Благословеният с лични и наследствени възможности Фердинанд
„алчен за богатства (…) не бе“. В едно константно корумпирано
общество като българското (и подобен балкански социум като цяло)
доказаната лична почтеност е едно от най-големите изключения; това
е поведение, непознато за местната политическа и икономическа
класа, начело с водачите й. Княжеските противници свидетелстват, че
битката на Монарха със съответните ресорни министри за отпускане
на финанси не е, за да ги присвои, а за да ги инвестира в недвижимите
имоти и в публичния живот на модерна европейска България.
Естествено, тези сериозни суми се инвестират по начин и за целите на
зададени от владетеля проекти, но предвид високия вкус и маниер на
княза, те са изпълнени блестящо и до днес представляват наймащабните и ненадминати архитектурни паметници на държавата.
Затова дори един от най-яростните критици на Монарха ще признае:
„Време на блясък и велелепие – Фердинандово време“. 14
Многобройните битови примери показват само една част от
Фердинанд. Другата (онази на аристократа, дипломата, държавника)
само за няколко години показва на опитните политически воини на
Княжеството, че носи огромен генетичен и умствен заряд, гарниран с
неизчерпаем запас от находчивост, гъвкавост, театралност и
безскрупулност. Още в края на 1887 г., четири месеца след
възшествието си, князът успява да събере депутатите от всички
враждуващи партии и офицерите от различните софийски полкове на
пет поредни големи вечери и ги спечелва окончателно. 15
14
Ганчев, Добри. Спомени за княжеското време. С., Издателство на ОФ: (2) 1973,
с. 76-77.
15
Бурболон, 24 декември 1887, с. 77.
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След 1893 г., годината на неговата първа женитба и
фактическото начало на династията, от изповедник и симпатизант на
недоволните Фердинанд се превръща в реална алтернатива на
режима, който майсторски успява да премахне и да отвори пътя към
международното си признание няколко години по-късно. И през
цялото това време на политическо съревнование, често граничещо с
вражда и дори негласна война, Фердинанд неуморно продължава да
гради, вдъхновява и подкрепя европеизацията на страната във всички
посоки. Колко е бърз резултатът на тези усилия става видно най-вече
от впечатленията на десетки гостуващи чужденци: военни,
журналисти, писатели, дипломати, пътешественици. Един от тях,
маркиз д’Абзак 16, „не скри учудването си от това, че открива
френско кътче там, където е очаквал да попадне на германски Двор
насред пустошта. Бе не по-малко поразен и от коректните офицери,
които до един говорят френски и притежават учудващи за селския
им произход елегантни маниери“. 17 Същото впечатление има и
новопристигналата графиня Анна дьо Грено, бъдещата съпруга на
Димитър Станчов: „Те [чуждите гости] се учудваха като откриваха
в тази дълечна страна, тъй често погрешно считана за някоя
полуварварска източна държава, един истински западен кът,
напомнящ Французкия кралски дом.“ 18
Мнозина са виждали таланта на владетеля да превърне страната
си в европейска държава, защото знае „как ще използва най-доброто
от таз България, от която може да излезе нещо прекрасно в ръцете
на човек като него“. 19 И тук мнението на прехластнатите българи е
повече от ясно, да видим колко е показателна реакцията на поданици
на велики сили, опознали света и трудни за впечатляване: „Още при
влизането в двореца ви поздравяваше цяла рота телохранители на
княза, застанали на всяко стъпало от широкото стълбище,
разкошни в своите алени униформи със сърмени ширити, с шапки от
сив астраган с орлови пера, прекачени с клипсове, украсени със
скъпоценни камъни. Въвеждат ви в зала в бяло и златно и чакате да
влезе князът, преди да отидете в огромна столова с голяма маса във
формата на подкова, покрита с чудесни цветя. Ядеше се от безценни
сервизи от порцелан, златни и сребърни подноси; обслужването
Генерал, бивш шеф на военния кабинет на маршал Мак Маон (президент на
Франция 1875-1879).
17
Бурболон, 30 август 1889, с. 148.
18
Станчова, Анна, родена графиня де Грено. Дворцови и дипломатически
спомени 1887–1915. С., 1934, с. 16.
19
Бурболон, 30 август 1889, с. 149.
16
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беше безупречно, храната – прекрасна; скрит оркестър свиреше
достатъчно силно, за да прикрие всяко замиране на разговора, но
никога толкова силно, за да го заглуши. Блясъкът на ордените,
пъстротата на униформите; князът с царствената си осанка,
която липсва на толкова много владетели, неговите остри,
проницателни очи (…) – всичко това съставляваше картина,
изпълнена с цветове, малко нереална и фантастична, и даваше
чувството, че човек е на сцена, че взема участие в музикална комедия
или романс в Руритания (…).“ 20
В светския живот владетелят плува като риба в свои води. Той
не само няма конкуренция (и) на този терен, но драговолно е
превърнат в най-висока инстанция от населението. А предвид
усилията, вкуса и финансите, които се инвестират в публичния живот
на двореца, тази роля е не само успешна, но и бляскава. Примерите за
това са стотици, като тук ще възпроизведем само няколко, при това от
най-неуверената част на властването му: (…) „Котильонът беше
колосален – осемдесет двойки, нови фигури, изобилие от аксесоари,
покани за бала с националния трикольор и с фотографии на княза и
майка му; огромна каляска с цветя, теглена от „негри“ и
съпровождана от трима дворцови шамбелани в позлатени дрехи,
които се гмуркаха вътре, за да раздават букети; електрическо
осветление в залата; бенгалски огън, осветяващ последните танци с
розовите си и зелени припламвания; накрая вечеря на малки масички
из всички зали на двореца, включително на партера, където
офицерите чудесно се веселяха. Жените бяха в нови тоалети.
Княгинята беше прекрасна – в светлосиво, с водопади от диаманти.
(…) Чаровната госпожа Белчева в синьо, хубавата госпожа
Винарова в розово, гарнирано с черно кадифе. (…) В следващото си
писмо ще ти разкажа с какъв изключителен български пипер, с какви
странни балкански мерудии бе подправена тази чудесна вечеря,
която беше абсолютен успех от всяка гледна точка.(…)“ 21
Владетелят и майка му, по-късно и княгиня Мария Луиза, винаги
са в предната редица на това пиршество на вкуса и красотата и
похарчените пари и усилия безпроблемно конкурират Европа, сякаш
Meriel Buchanan: Diplomacy and foreign courts. London, Hutchinson, 1928. Р. 81.
Цит. по Констант, с. 214. R u r i t a n i a : в англоезичния свят разпространено
нарицателно за типимна централноевропейска държава с монархическо управление.
Произхожда от романа „Пленникът от Зенда“ на Антъни Хоуп (1894 г.). На нея са
наречени и „руританските романи“, ескаписки раздел на приключенската
литуратура от края на 19 и началото на 20 век.
21
Бурболон, 9 февруари 1890, с. 161-162.
20
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става въпрос за Париж, Виена или Лондон, а не за довчерашното
седалище на софийския санджакбей. За няколко години
чуждестранните лакеи в Софийския дворец са заменени изцяло с
българи, на които явно успешно е вменена новата роля и е дадена
друга мотивация: „Избръснаха онез пирдопчани мустаки, бради,
облякоха ливреите, фраковете – не мож ги различи от немци и
французи.“ 22 Една моментна картина от приема за 300 човека на 3
март 1888 г. с котильон с аксесоари, донесени от Виена, ни отправя
директно на запад: „Княгинята носеше с царствено достойнство
рокля от стоманеносив атлаз, гарнирана с огромен волан от
алансонска дантела, наследена от Луи XV. Чисто бяла шапчица,
възхитителни диаманти – беше прекрасна! Госпожица Грьоно, в
бяла тафта, бе затъкнала в косите си обсипания с диаманти
полумесец, подарен й от княза, комуто преди бала бе хрумнало да ни
раздаде бижута“. 23
Навлизането на модерността в България не е нито гладък, нито
еднозначно успешен. Блясъкът и разкошът често вървят ръка за ръка
с абсурда и комизма. Принуден от обстоятелствата, Фердинанд
участва в танците на всеки бал, но това за него е почти толкова
мъчително, колкото и ездата: „Танцува малко, без да спазва такта и
гледа да приключи възможно бързо“. 24
По негово разпореждане всяко танцувално соаре в двореца
започва и завършва с популярното селско хоро, и внукът на Луи XIV
несръчно ситни в кръг, ръка за ръка с царицата и придворните.
Подчертавам, че абсурдът тук не е просто в срещата на два
противоположни свята – бурбонският и балканският, а във факта, че
парвенютата, с които е осеяна висшата класа на младата българска
държава, само няколко години след налагането на френския
церемониал, вече считат селския контекст на обществото си за срамен
и се подчиняват на стратегическия ход на царя с вътрешно нежелание:
„(…) вместо да се наслаждава на танца, ‘светското общество’
като че ли изпълнява някакъв досаден ритуал, особено жените – с
презрителен вид и със стиснати устни (…)“. 25
Поевропейчването (стилът неслучайно се нарича „алафранга“)
минава най-вече през френското влияние още през късното
Възраждане, чийто светли умове ясно съзнават и осмиват формалното
Ганчев, с. 72.
Бурболон, 12 март 1888, с. 88.
24
Бурболон, 7 януари 1888, с. 80.
25
Бурболон, 7 януари 1888, с. 81.
22
23
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чуждопоклонничество, което П. Р. Славейков с тъжна находчивост
нарича „новолюбие“. Никола Михайловски 26 го описва така: „В
разстояние на 25 години виждате какъв успех стана в кюлафите ни,
но дали стана и в мозъка ни подобен успех? Секий нека изпита сам
себе си за това. Тъй и панталоните, и сюртуците, и палтата обявиха
голямо гонение срещу шалфарите, кавадите и джубетата. В
одеянието следователно доволно преуспяваме и в други подобни
работи, както да употребяваме помади, леванти, одеколон, косми
завити аламод, бради франс и аламужик, и даже някои
пробърборват и бонжур и гутънморген“. 27
Това формално европеизиране върви ръка за ръка с един
формален отказ от традиционното, иманентно българското у средната
класа. През 1902 г. все още младият художник Никола Михайлов се
заръща у дома от седемгодишен обучение и творчески престой в
Мюнхен, Париж и Лондон, и намира за логично да дебютира не с
очакваните от публиката европейски портрети, а с голямо платно с
митологичен български сюжет. Участието му в изложбата се оказва
пълно фиаско поради пълна липса на интерес у публиката. 28
Забележително е немалкото разминаване между висшата
прослойка българи и техния владетел и неговата свита.
Европеизирането за голяма част от поданиците изглежда като бързо
скъсване с корена и машинално приемане на новата култура. Затова в
първите години на взаимна адаптация между владетел и балкански
социум князът трудно издържа сблъсъка с наслоени местни обичаи и
поведение и когато положението добие „съвсем български
характер“, предпочита да се уедини. 29 Въпреки това чувството за
мисия у Фердинанд и обкръжението му, за което споменавахме често,
е онова, което в края на краищата доминира десетилетията на
управлението му, дори у придворните: „Тя [Анна дьо Грено, дъщеря
на първия хофмаршал и придворна на княгиня Клементина] вижда в
цялата история и своята възпитателна мисия (…)“. 30
Никола Стоянов Михайловски (1818, Елена – 1892, София): книжовен и
обществен деец. По-голям брат на епископ Иларион Макариополски, и баща на
Стоян Михайловски. През 1860-те години е учител в Търново. Член на Общия
вилаетски съвет на Дунавския вилает (1866). Подпредседател на Държавния съвет
по време на режима на пълномощията (1881-1883).
27
Цит. по: Генчев, Николай. Франция в Българското духовно възраждане. С., УИ
"Св. Климент Охридски": 1979, с. 399.
28
Протич, Андрей. Петдесет години българско изкуство. Т. 1, С., 1933, с. 189.
29
Ганчев, с. 42 и 48.
30
Бурболон, 2 декември 1887, с. 75.
26
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За светския живот на България и участието на княз Фердинанд в него
могат да се дадат още стотици примери, поради което е добре да се
ограничим със знаковите. И надали има по-цветист и многозначителен акт
от една т.нар. „жива картина“ в Софийския дворец през март 1891 г.:
изкуство на забавлението, характерно за абсолютисткия двор на Луи XIV и
възпроизвеждан по-късно и от други монарси.31 По идея и под режисурата
на княгиня Клементина се поставя един ансамбъл, който в най-голяма
степен възпроизвежда всичко, което майка и син разбират под ролята си на
Балканите, което символизира гледната им точка и онагледява
разбиранията им за света, от който произхождат и който управляват: „(…)
градски декор от палми и парникови растения на фона на облаци. В
центъра, върху пиедестал, бюст на княза в естествена големина, обкичен
с цветя и гирлянди. В подножието, като символ на страна Франция, седи
княгинята [Клементина] с воал от бял тюл на лилиеви цветове, с
диамантена диадема в косите, величествена, опряла на пиедестала
едната си ръка, в която държи цветя, а другата – герба на Франция с
трите лилиеви цвята на лазурен фон. Около и в краката на княгинята –
ние и младите офицери от двореца в носии на български селяни (…) на
колене, подпрени на лакти, седнали, легнали, образувахме хармонични групи
заедно с девойките в селски носии и с цветя в ръцете. Вляво, зад газена
завеса, се виждаше като видение от миналото [хофмаршалът] г-н дьо
Форас, прав, във византийски костюм на старите български царе,
облегнат на скиптъра и сочещ с другата си ръка бюста на княза, с цел на
привлече вниманието на музата на историята. Ролята на последната,
разположена в най-горната част на картината, се изпълняваше от
чаровната госпожа Белчева (съпругата на министъра на финансите),
която бе обвита в ефирен бял тюл и се готвеше да постави корона на
главата на владетеля. Сред зеленината на фона най-красивите жени на
София, облечени в рокли от бял, зелен и черешов тюл, напомняха за
националното знаме, а шаловете, които ги свързваха, бяха с цветовете на
династията. Когато се вдигна завесата, картината беше осветена от
електрическа светлина, която последователно преминаваше от бяло в
зелено и в червено.. Оркестърът в съседната зала шепнешком засвири
местни мелодии, а аз (…) изрецитирах от място хубавите станци,
съчинени от Форас и съпоставящи с патриотичен патос някогашна и
днешна България. (…) след края на стихотворението женски гласове
запяха националния химн със затворени уста, pianissimo и lentissimo и
завесата бавно се спусна (…).“32
31
32

Димитров, с. 90.
Бурболон, 9 март 1891, с. 187-188.
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ЕВРОПА – ПАДЕНИЕ И ВЪЗХОД
Добромир Добрев
EUROPE – FALL AND RISE
Dobromir Dobrev
Abstract: World War I marked the beginning of the end of European
hegemony. After World War II, the Americans offered European countries
a recovery plan. The project, popular as the Marshall Plan, provides
assistance to all European countries affected by the conflict.
Although indirectly, Europeans are driven by integration. They must
unite and, using American resources, take a step not only towards
prosperity but also towards peace among themselves.
Key words: Europe, USA, unification, democracy, war.
Мисля, че е напълно излишно да напомняме значението на
либералните постулати за изграждането на съвременна Европа.
Същото се отнася и за политическото равенство, което и до днес си
остава стълб на модерната демокрация.
Аз бих искал да се спра малко по-подробно на идеята за нацията,
която е катализирана от Френската революция. Точно тази идея
генерира впоследствие разпадането на империите и краха на
колониализма. Не мога да не отбележа и ясната връзка между
прерастването на идеята за нацията в различни национализми и
опустошителните войни в Европа през XX век.
Трябва да уточним, че идеята за нацията и националният
суверенитет не е породена пряко от революцията, но истината е, че
след нея процесите се развиват много по-бързо отпреди.
Збигнев Бжежински изследва взривоопасния коктейл, който се
получава, когато национализмът се смеси с други набиращи
популярност идеи през XVIII век. Всъщност, американецът обединява
няколко значими и мащабни процеса в термина „масово политическо
съзнание“ 1. Този феномен възниква в Европа в края на XVIII век и е
породен от три импулса. Те са разширяването на грамотността,
индустриалната революция и урбанизацията. Съчетаването им
1

Бжежински, З. Извън контрол. С., 1994, с. 32.
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довежда до появата на „огромни човешки маси, податливи на
политически възвания и на активно ангажиране с политически цели“2.
Това е нещо принципно различно от познатата ни инертност на
преобладаващо селското население в Европа преди индустриалната
епоха. Хората са били политически пасивни и е трябвало нещо
изключително да се случи, например поява на нашественици,
говорещи чужд език или изповядващи чужда религия, за да има
политическа мобилизация.
Примерът с нашествието на Наполеон в Русия е показателен в
това отношение. Народът се вдига срещу чуждоземците, говорещи на
неразбираем език и непринадлежащи към православието. Иронията е,
че идеите на Френската революция, който войниците на Наполеон
носят, а и езикът на който разговарят, са доста по-близки на руското
дворянство и интелигенция, но са категорично непознати на народа.
Никак не е случайно, че този народ масово се вдига срещу
нашествениците, а самата война е наречена Отечествена.
Разглеждайки трите извора на масовото политическо съзнание,
смятам, че на разширяващата се грамотност трябва да се отдели
специално внимание. Това не означава, че тя може да се разглежда
извън контекста на другите две – урбанизацията и индустриалната
революция. Но трябва да отбележим, че точно грамотността дава
възможност на бившите селяни да се запознаят с новите идеи, макар
и на доста елементарно ниво.
„Грамотността има важно значение за подкопаване на
политическата пасивност, защото тя прави политическите идеи,
лозунги и понятия достъпни за политически примитивните маси
първоначално чрез памфлети. Характерната дотогава tabula rasa на
масовия разсъдък, внезапно бива изложена на понятия, който
докосват чувствителна струна: съществуващото неравенство е не
божи промисъл, който трябва да се приема пасивно, а крещяща
несправедливост; индивидът, по същество селянинът, не e просто
зъбчато колело в един неизменен йерархичен ред, а е член на народ
или нация, притежаващи колективен характер, права и претенции.
Толкова повече пък експлоатираният работник е не просто
урбанизиран бивш селянин, а е член на революционна класа,
предопределена от историята да избави човечеството“ 3.
Отново ще подчертая, че това става на едно доста елементарно
ниво, чрез опростяване на идеите, чрез кратки и ясни за възприятие
2
3

Пак там, с. 32.
Пак. там, с. 32.
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форми. Не можеш да очакваш, че полуграмотният човек ще прочете
цяла книга или пространна статия. Новите месии и политически
агитатори трябва да се съобразяват с това.
Пример за такова съобразяване ни дават Карл Маркс и Фридрих
Енгелс, които написват „Комунистическият манифест“, кратко, ясно
и без да товарят читателя с излишни доказателства. Много от
изреченията могат автономно да се използват като лозунги в
класовата борба. Не е случайно, че френският изследовател Раймон
Арон нарича тази книга „шедьовър на социологическата
пропаганда“ 4.
Още в началото бъдещият революционер научава, че призракът
на комунизма броди из Европа, а ако успее да преполови книгата,
разбира, че той - пролетариатът - е гробокопач на капитализма. В
самия край, ако е стигнал до него, прочита, че пролетариите от всички
страни трябва да се обединяват.
Разширяващата се грамотност дава възможност на подобни
учения да стигнат до широките маси и да ги спечелят със своята
опростеност и екзалтираност. Визираният в случая марксизъм, бързо
набира скорост и се превръща в световен феномен, окичил се със
статута на своята „религиозна“ непогрешимост.
Не трябва да оставаме с впечатление, че само марксизмът и
неговите адепти използват опростените елементаризирани форми.
Идеологическите им национал-социалистически „опоненти“,
използват същите похвати. Самият Хитлер е считал, че
интелектуалните способности на масите са силно ограничени и
пропагандата трябва се съобразява с този факт. Към това се прибавя и
способността на масата бързо да забравя чутото. На тази основа
фюрерът препоръчва пропагандата да се гради на няколко ясни
довода, оформени като решителни лозунги 5.
Тези форми – лозунги, памфлети и др. си остават
предпочитаният модел за общуване на тоталитарните вождове с
масите. Те трябва да осветят, но без да влизат в детайли, пътя към
мечтаното бъдеще.
Когато започваме да правим равносметка на изминалия век,
винаги стигаме до жестокостта и насилието, които нямат еквивалент
в човешката история. Ще си позволя да използвам думите на
Бжежински, който го нарича „векът на мегасмъртта“. Според

4
5

Арон, А. Етапы развитие социологической мысли. М., 1993, с. 150.
Вж. Гитлер, А. Моя Борба. Шанхай, 1935, с. 29.
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американеца, около 170 милиона са загиналите във войните и
тоталитарните експерименти на XX век 6.
Изненадващо глобалният хегемон на света в продължение на
векове - Европа - е най-пострадалият континент. На неговата
територия се водят най-кръвопролитните битки по-време на двете
Световни войни. Развитието на науката и техниката, които далеч
изпреварват морала, позволяват воденето на т.н. тотална война.
Огромно количество градове, носители на високата европейска
култура, са изтрити от лицето на земята. На територията на Стария
континент се вихрят идеологически шарлатани и сатрапи, които
унищожават не отделни хора, а цели класи и националности. Това е
време на лъжепророци, такива като Ленин, Сталин и Хитлер.
Въпросите са много. Трудно е да разберем как се стига до това
насилие и защо корените му са сред най-развитите и културни
европейски народи? За пореден път ще отбележа, че нацията дала на
света имена като Гьоте, Лесинг, Хердер, Кант, Хегел и много други,
се оказва лесна за манипулиране от шайка престъпници и извършва
чудовищни зверства под тяхно командване. Рационализмът, издигнат
в култ на европейския континент, се свежда до рационализиране на
смъртта и масовите убийства.
Тоталната война води до развихряне на насилието. Самото
възприятие на насилието се променя. Смъртта престава да се усеща
като ужас и страдание, тя се превръща в статистика с огромни числа.
Първата световна война пуска скритите демони на Европа. Вече
говорихме за процесите, довели до това безумие, но се изкушавам да
напомня тезите на Фридман, за промяната в Европа:
„Променили са се три неща. Първо, технологията е дала
възможност за създаване на нови оръжия. Второ, индустрията е
позволила масовото им производство. Трето, психологическата мощ
на нацията държава подпомага трите водещи европейски нации –
Франция, Великобритания и Германия, да контролират хората си и
да ги мотивират да се записват в армиите, въпреки невижданите
кръвопролития, които превръщат живота на бойното поле в
отвратителен, кратък и брутален“ 7.
За нас е лесно да разберем успехите на индустриалната
революция и съпътстващото я развитие на науките и технологиите,
които явно далеч изпреварват морала. Тук не искам да влизам в темата
за морала, връзката му с развитието на науката, или липсата на такава
6
7

Бжежински, З. Извън контрол. С., 1994, 20 – 30.
Фридман, Дж. Взривоопасните точки на Европа. С., 2015, с. 86.
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връзка. Ще се огранича да отбележа, че докато биологията,
медицината, хранителните технологии и комуникациите бележат
забележителен ръст в началото на XX век, упадъкът на религията и
повсеместният секуларизъм съвсем не допринасят за моралното
здраве на Европа.
Времето от края на XIX век до началото на Първата световна
война е време на просперитет за Европа. Макар и дълбоко вкоренени,
неравенствата започват да намаляват. Неща, който до тогава са били
възможни само за елитите, стават масово достояние. Икономическото
развитие и просперитетът на масите създават илюзорното чувство на
сигурност за бъдещето. Но ако икономиката напредва, има други
фактори, който би трябвало да светнат сигналната лампа.
„Действително, това е епоха на невероятна самоувереност – в
икономическо, но не в политическо или идеологическо отношение – и
тази увереност се изразява в две форми. Неокласическите
икономисти и последователите им поддържат схващането, че
капитализмът бележи възход, че ще продължи да се развива
възходящо и, че носи в себе си източниците и ресурсите на своето
непрекъснато обновление. Паралелно обаче съществува и не по-малко
модерно виждане, според което капитализмът – независимо дали
процъфтява или не – е система, обречена да се срути под тежестта
на собствените си конфликти и противоречия. Макар от съвсем
различни отправни точки, и двете виждания гледат, така да се
каже, напред в бъдещето и са доста самонадеяни в оценката си“ 8.
Това е период в който се осъществява реална глобализация в
Европа, но тя остава в рамките на икономиката. Политическите и
идеологическите реалности са съвсем други.
Нацията е новият Бог, на който се кланя континента. Това е
различна парадигма и само чрез нея можем да си обясним военният
ентусиазъм, обхванал милиони хора. Поставена над личността,
нацията успява да сплоти огромни маси и да ги поведе в битка срещу
също толкова сплотеният и готов за смърт враг. Това са новите армии,
готови да умрат за нацията и държавата. И го правят в невижданата
дотогава касапница. Само за първите две седмици на септември 1914
г. на Западния фронт са загинали половин милион воюващи 9.
Това е безпрецедентна интензивност на войната и смъртта. Ясно
е, че техниката за убиване е индустриализирана, както никога досега.
Това се съчетава с готовността на хората да умрат за своята нация и
Джъд, Т. Да мислиш двайсети век. С., 2018, с. 44.
Ср. Фридман, Дж. Взривоопасните точки на Европа. С., 2015, с.86.

8
9

156
Добромир Добрев

държава. Ентусиазмът е характерен не само за масите. Интелектуалци
от калибъра на Зигмунд Фройд също попадат под хипнозата на
войната. Въодушевлението му от нейното начало, ясно показва силата
на националистическото опиянение.
„За първи път от тридесет години се чувствам австриец и
искам да дам на тази не много обещаваща империя един последен
шанс. Цялото ми либидо е посветено на Австро-Унгария“ 10
Първата световна война води след себе си не мир а примирие.
Несправедливите и неудачни решения, наложени от победителите,
предполагат нов конфликт. Както отбелязахме вече, това е времето, в
което масите взимат нещата в свои ръце.
На Изток войната е породила революция, довела до властта
странни интерпретатори на марксизма - болшевиките. На Запад, в
Германия масите довеждат на власт гротескна смесица от социални
тежнения и национализъм в лицето на хитлеровите фашисти.
Идеите на Просвещението за равенство и справедливост
продължават да намират странни форми на реализация.
Историята, която познаваме днес, ни разкрива падението на
морала и ужаса на масовите убийства, започнали преди Втората
световна война. Репресиите на Сталин са факт още през 30-те години
на миналия век. Всъщност, в Съветска Русия, те не са преставали от
времето на революцията и Ленин е оставил в наследство една добре
организирана репресивна машина. Сталин я усъвършенства и
разширява. Най-мащабните и зверски убийства са резултат от
изкуствено организирания в Съветска Украйна глад – Голодомор.
Класовият морал позволява заради бъдещото щастие да се унищожат
кулаците, да се отнеме житото на селяните и като се продаде да се
финансира промишлеността на новата държава. Смъртта на над три
милиона мъже, жени и деца от селските райони е входният билет на
работниците за комунистическия рай.
Украйна влиза в кървавите поля на Европа, според
американският историк Тимъти Снайдър 11. Това е районът между
Централна Полша и Западна Русия, в който през периода 1933-1945 г.
са избити четиринадесет милиона души. Нацисткият и съветският
режим избиват тези хора, които не са войници, а мирни граждани основно старци, жени и деца. Това се случва в центъра на Европа в
средата на XX век.
Кларк, Кр. Лунатици. Как Европа прекрачи прага на Първата световна война.
С., 2015, с. 425.
11
Снайдър, Т. Кървави поля. С., 2015, с. 9.
10
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Когато Европа беше разрушена от войната, бедна и гладна, тя
пое общ път и изгради общ проект. Нека си припомним, че след
Втората световна война, американците предлагат на европейските
държави план за възстановяване. Проектът, станал популярен като
план „Маршал“, предвижда помощ за всички европейски страни,
пострадали от конфликта. За съжаление, Съветският съюз не
разрешава на държавите от Източна Европа да участват. Това е ясен
сигнал, че тези страни са лишени от суверенитет и възможност да се
включат в един голям реновационен проект. Пропада възможността
за сътрудничество между източната и западната част на Европа. Ако
си представим, че планът беше допуснат на Изток, това щеше да
означава период различен от познатата ни Студена война. Може би
това са фантазии, но повече от четиридесет години конфронтация и
реална заплаха от ядрена война на континента щяха да бъдат
преодолени. Вместо това започва период на разделение.
„От Шчечин на Балтийско море до Триест на Адриатическо
море желязна завеса се е спуснала над континента. Зад тази линия
лежат всички столици на древните държави от Централна и
Източна Европа. Варшава, Берлин, Прага, Виена, Будапеща, Белград,
Букурещ и София, всички тези известни градове и населенията около
тях, лежат в това, което трябва да нарека Съветска сфера и
всички са предмет на под една или друга форма, не само на съветско
влияние, но и на много висока и в много случаи увеличаваща се степен
на контрол от Москва“ 12.
Това слово на Чърчил, произнесено през 1946 г. и станало
популярно като Реч за Желязната завеса, е показателно за случващото
се. В този смисъл не трябва да се учудваме, че Сталин е против
интеграцията. Никаква интеграция, сега на мода идва подозрението и
противопоставянето. Съчетаването на понятия като социализъм и
либерализиране на търговията, каквато предвижда плана Маршал,
изглежда като нонсенс.
Нужда от подкрепа имат, както западната, така и източната част
от континента. Всяка от тях я получава, според възможностите на
победителите. Руснаците са бедни, и по-скоро се възползват да
приберат и отнесат в родината си трофеите на победата. Известни са
случаи, когато цели заводи в Германия са били разглобени и пратени
в СССР. Не може да се очаква, че те ще окажат кой знае каква помощ
на страни като Германия, Чехословакия, Полша и др., който по
12

Чърчил, У. Сухожилията на мира. https://bit.ly/3omFfzI (29.10.2019)
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принцип са по-богати от самите тях. Това, което получават тези
страни от Съветският съюз, като изключим идеологията, която не
подлежи на обсъждане, е достъпът до евтини суровини. Проблемът е,
че страните от Изток са отрязани от възможности да ползват високи
технологии и финансиране. С такива възможности руската страна не
разполага, а поради идеологически съображения забранява на своите
нови подопечни да се включат в плана „Маршал“.
Този план най-ясно показва визията на САЩ за следвоенното
бъдеще на Европа.
„На 5 юни, по-малко от три месеца след обявяването на
доктрината „Труман“, в реч в Харвард държавният секретар
Маршал натоварва Америка със задачата да премахне социалните и
икономически условия, който предизвикват агресия. Америка ще
подкрепи Европа да се възстанови, каза Маршал за да се избегне
„политическата несигурност“ и „отчаянието“, Америка ще работи
за укрепване на световната икономика и за развитието на свободните
институции. Следователно: „Сигурен съм, че всяко правителство,
което желае да помага за изпълнението на тази задача, ще има
пълната подкрепа на правителството на Съединените щати.“ С
други думи, участието в плана „Маршал“ е отворено дори за
правителствата на съветските сателити – знак, който Варшава и
Прага възприемат, но Сталин го стъпква на часа“ 13.
Американците недвусмислено заявяват, че искат да имат в
Европа партньори а не слаби и бедни васали. Чрез държавния си
секретар казват, че програмата им за възстановяване е „насочена не
срещу някоя държава или доктрина, а срещу глада, нищетата,
отчаянието и хаоса“ 14.
Макар и непряко, европейците са подтикнати към интеграция. Те
трябва да се обединят и, използвайки американските ресурси, да
направят крачка не само към просперитета, но и към мира помежду си.
Идеята за обединение не е нова за Европа. Никога обаче е
нямало външна сила, която да накара европейците да направят реална
стъпка към такова обединение. Нещо повече, самите европейски
държави са диктували световния ред и е било немислимо външна на
тях сила да им окаже влияние. Обединението, доколкото е било
възможно, е могло да бъде само резултат от убедеността на самите
държави.

13
14

Кисинджър, Х. Дипломацията. С., 1997, 398 –399.
Пак там, с. 399.

Европа – падение и възход

159

Всичко се променя след Втората световна война. Европа не е
глобален хегемон, а разрушен континент, поделен от американци и
руснаци. Конфликтите през XIX и XX век, и огромните жертви и
разрушения показват, че характерът на войната е различен от преди и
пътят към самоунищожението е открит.
Това е допълнено от факта, че се е появила нова глобална сила –
САЩ, която може да бъде липсващият външен фактор за
европейското обединение.
Към това можем да добавим и другият външен „стимул“ –
СССР, чийто танкове „забравят“ да се изтеглят от Европа.
Американците са победители, но те не желаят да властват над
победените, те искат да ги приобщят и да ги превърнат в съюзници.
Показателен е разказът на Хенри Кисинджър за общуването му с
президента Труман, и за отговора, който последният дава на един
негов въпрос. „…попитах Труман с кое негово външнополитическо
решение би искал да го запомнят. Той отвърна без никакво колебание:
„Ние разбихме враговете си и ги накарахме да се предадат. След
това им помогнахме да се възстановят, да станат демократични и
да се завърнат в общността на нациите. Само Америка е способна
на това“ 15.
Звучи патетично, но никой не може да отрече рационалният
характер на постановката, че обединена и просперираща Европа би
разтоварила САЩ от много допълнителни ангажименти. В тази
връзка са интересни мислите на един от създателите на плана
„Маршал“, заместник-държавният секретар по икономическите
въпроси Уилям Клейтън. Той пише на държавният секретар, че „…без
значителна помощ от страна на САЩ, Европа ще бъде обхваната
от икономическа, социална и политическа дезинтеграция. Без да
броим ужасните последици, който това би могло да има за бъдещия
мир и сигурност по света, непосредствените ефекти върху нашата
вътрешна икономика ще бъдат катастрофални – загуба на пазарите
за нашия излишък, безработица, депресия и силно небалансиран
бюджет на фона на планини от военен дълг…Подобен план трябва
да стъпи върху една Европейска икономическа федерация…Европа не
може да се възстанови от тази война и отново да стане независима,
ако икономиката и продължава да бъде разделена на множество
дребни, водонепромокаеми отделения каквито съществуват днес“ 16.

15
16

Пак там, с. 373.
Фридман, Дж. Взривоопасните точки на Европа. С., 2015, с. 128.
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Фридман нарича автора на горните редове, архитект на плана
„Маршал“, а самият план – „същинското начало на европейското
обединение“ 17.
Американците добре разбират, че страшната зима на 1947 г.
може да бъде прелюдия не само към масово недоволство и анархизъм,
но и да засили влиянието на комунистическите партии в Европа.
Основателни опасения, като се знае, че числеността на Френската
комунистическа партия през упоменатата година е надхвърляла 900
хиляди човека, а в Италия цифрата е била още по-внушителна 2,25
милиона18. Съветската армия е в Европа, и при една „благоприятна“
ситуация би оказала помощ на братските си партии.
Леви интелектуалци разпространяват романтични версии за
Червената армия и социалната справедливост, която тя носи на
щиковете си. Само да припомня за хора от калибъра на Жан-Пол Сарт
и Алберт Камю. Между впрочем, Сартр не променя позицията си и
след 1968 г., когато руските танкове и оръжията на техните източни
васали смазват по един съвсем неромантичен начин „Пражката
пролет“.
Към това трябва да се прибавят и бежанците. Днес е трудно да
си представим огромните потоци от хора в Европа, принудени да
напуснат домовете си, търсейки спасение. Сталин и Хитлер използват
за своите цели преселението на цели народи и общности. След края
на войната движението на милиони хора продължава, макар че
посоката е различна. Победителите са наясно с поуките от Първата
световна война и неудачните решения за малцинствата, взети във
Версай. Този път те предпочитат да местят хора, вместо граници.
Потоците от бежанци в Европа са безкрайни, а правителствата не
могат да се справят.
Проблемите са били на екзистенциално ниво, всичко се е
свеждало до храната и по-точно до нейната липса. Помощта е била
наложителна, но при американският план вече не говорим за
хуманитарна подкрепа, а за нещо коренно различно.
Планът „Маршал“ има няколко ключови за европейците
параметри. Най напред участието в него е доброволно и
предложението е към всички, пострадали от войната европейски
страни. Също така, това е навременно предложение, което обхваща
период от няколко години - планът е обявен през 1947 г. и продължава
до 1952 г. И, разбира се, не на последно място е сумата от 13 милиарда
17
18
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Европа – падение и възход

161

долара, които са отпуснати за него. Тази сума в днешни пари би се
равнявала на над 100 милиарда долара, което е показателно за размера
на помощта.
Бихме могли само да разсъждаваме и да градим хипотези как
биха се развили процесите в източната част на континента, ако СССР
не беше забранил участието в този мащабен проект за възстановяване
на Европа. Само ще кажа, че нашата южна съседка Гърция получава
649 милиона долара, а през 1950 г. програмата осигурява половината
от брутния вътрешен продукт на страната 19.
Без съмнение Сталин не е искал либерализиране на търговията,
каквото би донесъл този план. Въпреки проявеното желание от
Чехословакия, Унгария, а също и България, участието им е стопирано,
а като резултат имаме поредните ясни сигнали за очертаващото се
разделение на Европа.
Успехите на плана „Маршал“ в западната част на континента се
доказват и от факта, че брутният вътрешен продукт на страните през
периода на неговото действие е нараснал с 30 процента.
Тези икономически показатели без съмнение допринасят за
стабилизирането на политическата обстановка на Запад. Нещо повече,
имаме първите стъпки в сближаването и интеграцията на
икономиките. В тази връзка е създадена Организацията за европейско
икономическо сътрудничество (ОЕИС), която има конкретната задача
да координира плана Маршал.
Не е направено изключение и за Германия, която става важна
част от осъществяването на плана.
„Логиката на Плана Маршал изисквала вдигането на всички
ограничения върху (западно)германското производство и износ, така
че страната отново да поеме централната си роля в европейската
икономика. И действително, държавният секретар Маршал от
самото начало заявил недвусмислено, че неговият План означава край
на френските надежди за репарации от страна на Германия: в
крайна сметка целта била страната да се развие и интегрира, а не
да се докарва до просешка зависимост. Но за да се избегне
трагичното завръщане на събитията от 20-те години – когато
отчаяните усилия да се измъкнат репарации от съсипаната
Германия породили (както изглежда в ретроспекция) френската
несигурност, немското недоволство и възхода на Хитлер – за
американците и техните приятели било ясно, Планът Маршал
19
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можел да успее само като част от едно по-широко политическо
решение, от което да имат полза и французите, и германците“ 20.
Европейските държави получават подкрепа да направят първи
стъпки към преодоляване на вековните вражди. Настроенията за
сътрудничество са потвърдени от проведеният през 1948 г.
европейски конгрес в Хага. Делегатите, председателствани от
Уинстън Чърчил, настояват да се предприемат конкретни стъпки за
интеграция в Европа, и да се създаде специален съд, следящ за
спазването на човешките права. Вцепенението е отминало, започват
усилията за преодоляването на бъдещи конфликти в Старият
континент. Мечтата е никога повече да не се водят войни в Европа и
континентът да се превърне в глобален фактор за мир.
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КОНСПЕКТЪТ ПО ЛИТЕРАТУРА В
ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН: МЕЖДУ
ИДЕОЛОГИЯТА, ПРОВОКАЦИЯТА И СКАНДАЛА
Дияна Боева
THE LITERATURE SYLLABUS IN THE UPPER
SECONDARY SCHOOL GRADES: BETWEEN
IDEOLOGY, PROVOCATION AND SCANDAL
Diyana Boeva
Abstract: An attempt is made, through this article, to establish how
literary arrangements manifest themselves in the literature syllabus in the
Bulgarian secondary schools. The topic may seem trivial, even boring, but
it illustrates the way certain expectations towards the present-day
humanities are working within which falls the “list” of literary works since
the idea of the world and of its organization are created at school for the
first time. The base knowledge in the mother tongue, history and literature
will be turning into an ever-bigger resource for coping with everyday life
situations, as well as in developing a practical experience, not just some
unnecessary thoughts which could be of no use to anyone. Back during the
times of the People’s Republic of Bulgaria, as well as now, ideology,
provocation and scandal have impacted literary knowledge, and the
syllabus, although ever so slowly is coming closer to contemporaneity.
Key words: school, literary arrangements, humanities, ideology,
provocation, scandal
За да избегна определенията за идеология, ще използвам кратко
позоваване от живота на Цветан Тодоров в България и желанието му
да пише за литературни произведения извън наложените рамки от
една тоталитарна система. По този начин формулирам идеята, че
конспектът по литература в гимназиална степен е бил вид опасност
преди; в доста по-малка степен е опасност днес за властта,
конюнктурата, силните на деня. Затова този конспект в близкото ни
минало е трябвало да бъде в подчинение и да възпитава в идеология
младите, неопитните, децата. Началните ми щрихи към „списъка с
книги“ са, за да очертая съществуващото напрежение до ден-днешен
около изучаваното в часовете по литература. Мисля, че подобно
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напрежение е видимо в настоящето поради страхове и предразсъдъци,
наследени от социализма и модифицирани в различни варианти,
които могат да звучат и така: историята и литературата трябва да се
държат под око, за всеки случай. Патриотарските уклони от
последните години, за които родолюбивото чувство е сведено до
възгласи и патос, и които не са само у нас, са друга възможна причина
за натиска върху историята, родния език и литературата в училище. И
не на последно място, конфликтността, която се създава понякога, е и
заради лошите разяснения по въпроси, които вълнуват всички.
Защото, иска ми се да вярвам, възрожденското чувство на уважение
към школото, даскала и бъдещето на детето, са част от нашата
народопсихология. Така погледнато, е дори радостно, че всички се
интересуват от това какво ще се изучава в училище по литература.
Цветан Тодоров: Роден съм в България 1939 г. в навечерието
на Втората световна война. През 1944 г. Червената армия навлиза в
родната ми страна (която не е била във война със СССР) и България
попада под съветско влияние. В началото се въвежда подобие на
демокрация, но след 1947 г. в държавата трайно се установява
комунистическата диктатура. Така от първите си ученически
години бяха потопен в свят, подложен на идеологически контрол,
който постепенно става всеобхватен. Благодарение на интересите
си към литературознанието бързо разбрах, че всяка полемика за
идеите и ценностите, каквато предизвиква литературата, ми бе
забранена. Оставаше – може би! – възможността да говоря за
творбите, като се придържам към най-слабо идеологизираните им
страни:
словесно
съдържание,
поетическа
форма
и
повествованието. Подобни идеи не бяха насърчавани (те не
допринасяха за изграждането на социализма), но можеха да бъдат
толерирани. Така започнах да се интересувам от различните
„формалистични“ критически школи и от трудовете по обща
лингвистика. Из „Сами заедно“ (Тодоров 7)
Краткият биографичен наратив от книгата на Цветан Тодоров е
възможност да припомним, че литературата е част от
идеологическото строителство в полето на цялата ни култура
непосредствено след 1944 г., а в определена степен и в различни помеки варианти до 1989 г. Един от основните въпроси – както
отбелязва и изследователката Ана Костадинова в своята монография
„Сънят на Инфантата“ (12), е каква трябва да бъде новата литература
след 1944 г. и всъщност какво значение би имала тя за новото
общество. За този период основният контрапункт между старо и ново
изкуство е политическият (13), защото социалистическата идеология

Конспектът по литература в гимназиална степен: между…

165

обещава идеално човешко общество. Тази утопия е ограничител за
литературната фикция, предполага и спазването на зададени
конюнктурни норми, заради които хора като Цветан Тодоров търсят
алтернативни пътища за изява, или просто си тръгват от България, ако
е възможно. Най-добрите и устойчивите (едновременно) успяват да
творят и да оставят забележителни произведения, да припомня
пребиваването на Димитър Талев в Бобов дол и „Куциян“,
изселването му в Луковит, както и перипетиите на Димитър Димов
при отпечатването на „Тютюн“. В този ред на мисли е и убийството
на Георги Марков в Лондон през 1978 г. вероятно заради „Задочни
репортажи за България“. За разлика от Талев и Димов, Марков не
получава „опрощение“ от властта (предвид обстоятелствата това няма
как да се случи), книгите му са иззети от библиотеките, а скоро дори
и никой не споменава, че с романа „Мъже“ (1962) писателят спечелва
годишната награда на СБП и е бил приет направо за редовен член на
съюза, прескачайки формата „кандидат-член“. Твърди се, че го очаква
многообещаващо писателско бъдеще, независимо, че „Мъже“ е
конюнктурна творба, но като литературна структура, свежест на
диалозите, личностни взаимоотношения и начин на третиране на
злободневните проблеми, се смята за новаторско произведение.
„Пропускливостта“ на системата, би казал Фуко.
Георги Марков не си тръгва от България, защото не е признат, а
защото е омерзен от идеологическите наслагвания, с една дума –
задушава се. За съжаление няма съдбата на нито на Талев и Димов,
нито възможностите на Тодоров за реализация и доказване.
Сам по себе си въпросът какъв трябва да е конспектът по
литература днес в гимназиална степен, предполага също финален
отговор от властта в политически и обществен порядък вече.
Преимуществото от смяната на обществения ред и отпадането на
първи член от Конституцията на НРБ е, че можем спокойно да
говорим по тези въпроси. Прочетох, че ако нещо не е в конспекта по
литература, то не е с особена стойност, или поне така се подразбира.
Цитирам дословно Сирма Данова, и после Бойко Пенчев като
контрапункт на нейните думи: „За разлика от Вежинов, Марков е вън
от конспекта. Не са ни говорили за него в университета. Виждала
съм името му единствено в програма за докторантски конкурс по
съвременна българска литература в Софийския университет,
изготвена от Ани Илков.“ (Данова)
На мой въпрос във връзка с конспекта по литература, в
интервю за Портал „Култура“, деканът на Факултета по „Славянска
литература“ Бойко Пенчев казва нещо любопитно (и лично) във
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връзка с „вината си“ по отношение на Г. Марков, разказвайки за
очевидната си симпатия към този автор. Друг е въпросът дали е само
Ани Илков, това лесно може да се провери, но едва ли е от голямо
значение.
***
Д. Боева: Защо „Задочни репортажи за България“ на Георги
Марков не влизат в задължителната гимназиална програма? Това е
лесен начин да се покаже на учениците едно образцово есе на
български, а и така по-лесно би се преподавал този жанр?
Б. Пенчев: Да, аз изпитвам вина по адрес на Георги Марков, но
мисля, че все още не е късно в горните класове да бъде намерено
мястото и на „Задочни репортажи за България“. Що се отнася до
използването на есетата му като образец – всеки учител е свободен
да го направи.
Между другото, първоначалният вариант на програмата,
който заварихме, предвиждаше изучаването на българска
литература в десети клас да приключва с 1944 г. Преборихме се за
включване и на съвременни автори, както в десети клас, така и в
програмите за единайсети и дванайсети клас. Витае все още
някакъв страх около съвременната литература, който трябва
полека-лека да бъде разсеян. (Пенчев)
Бойко Пенчев споделя още нещо интересно, че отскоро (към
2017 г.) е в работната група за създаването на конспекта по
литература, и че са заварили с колегите си програма по литература,
която приключва с 9. IX. Може би това е доказателство, че генезисът
на днешното българско литературознание е в сложни
взаимоотношения с „подземието“ на идеологията, социалистическата
очевидно, страхува се от нея, носи вина, не успява да се пребори
открито, крие се чрез противопоставянето на автори... Има нещо
неизговорено в проблема за конспекта (ми) по литература, който
приключвал на Девети, както и в желанието да се поддържа някакъв
брой автори, за да може да се спори кой е в списъка и кой не, кой е в
канона и кой няма да влезе никога. Това напомня за някои порочни
практики на казионния Съюз на писателите в България от преди 1989
г. Смятам, че нямаме обективна и зряла оперативна критика, заради
подобни схоластични литературни нрави, които ни пречат да
подредим класиката, а как да мислим съвременността, сигурно също
„по списък“.
В съвременните образователни системи има крайни цели на
обучението, а книгите за изучаване в някои от тях се подбират от
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преподавателите. Но тогава йерархията, в смисъл на авторитети, не е
налична, остава човешкият опит да преподреди литературното. Ако
подходим към нашата ситуацията чрез модела „Фуко“, биха се
получили интересни резултати. Или както казва Цветан Тодоров за
новия си живот на Запад, предпочитанията ми от времето на
комунистическа България (дистанцирането от идеологиите) се
вписаха лесно в духа на структурализма във Франция. Очевидно
какъвто и път да избере човек по пътя на хуманитаристиката, от
особена важност е дистанцирането от идеологическото начало, но не
от страх, а от чувство за приличие и професионализъм.
***
Д. Боева: Мислите ли, че някой някога ще остави на мира
учителя по литература, за да преподава? Моето усещане е, че
упорито се опитват да ни превърнат в чиновници. Това се засилва от
година на година.
Б. Пенчев: Въпреки че навсякъде се говори как литературата
и въобще хуманитарното знание са изтикани в периферията на
обществения интерес, върху преподаването на литература и върху
фигурата на учителя наистина се упражнява сериозен натиск.
Големият проблем даже не е в самия натиск, а в това, че тече от
две противоположни посоки. Обществото гледа на литературата в
средното училище по общо-взето по два начина. Първият, да го
наречем „консервативен“, вижда в литературата резервоар от
национални символи за идентификация. Това виждане естествено ще
иска да превърне учителя в идеологически работник. Другото
гледище вписва литературата в един прагматичен контекст, в
който от ключово значение са „компетентностите“. Според този,
да го наречем „либерален“ възглед, е важно преподаването на
литература да е осъвременено, което ще рече поне две неща: да е
близо до личния свят на децата и да им дава неща, които са важни
за изграждането им като граждани. Например да разбират
текстове и да могат да създават такива, изразявайки с аргументи
личната си позиция.
Управляващите образованието не искат да вземат страна в
този дебат, защото не искат да си навлекат гнева било на
„консервативните“, било на „либералните“ слоеве (или избиратели)
в обществото. В крайна сметка оставят учителя да се оправя. А
неразборията се прикрива с купища хартия, които учителите
трябва да познават, попълват и т.н. (Пенчев)
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Матурата по български език и литература: код за времето,
провокация за мисълта
Експертите от преди две-три години започваха своите
интервюта с думите, че вече няма да има конспекти по литература.
Точно този либерален подход на мен ми харесва, но това предполага
смяна на възгледа за образованието ни, което не виждам да се случва.
От позицията на преподавател, който вече премина по целия път на
новоустроения гимназиален етап, ще кажа, че това не е напълно
вярно.
Избираеми автори от учителите има само в профилирана
подготовка, там матурата се явява трета, може да се пише пожелание
от учениците. Следователно в масовия си вариант – матурата е върху
точно определени автори, като на изпита се допуска междутекстовост
между изучаван и неизучаван автор. Това действително е напредък,
който не произведе скандал, а по-скоро някаква възможност за
разбиране в обществото ни.
Важно е какво ще се случва на матурата, чрез нея лесно се
популяризира даден автор. Превръща се в памет, не като лично
предпочитание, а като норма за едно поколение. Затова има класици,
затова Вазов и Славейков (син) са в читанките и в конспекта за
матурата, независимо, че са били в остра схватка помежду си,
наричана от д-р Кръстев „Млади и стари“.
Знаем, че години наред питат Вежинов кога ще преработи
романа си „Синият залез“ или кога ще включи образа на работника и
истинското село в творчеството си, не че ги нямал, но си личало, че ги
пренебрегва. Вежинов остава с градския си фокус и до края очевидно
заблуждава, че ще преработи „Синият залез“. Димов се огъва обаче и
се появява Лила. От подобни теми литературният конспект в
последните години на гимназията вече не се стреми да избяга.
Зададени са доста смело, дори от самите автори на учебници, а не само
от учителя.
Романът е най-рехавият жанр в конспекта за матурата в първа и
втора гимназиална степен, набляга се на стихотворенията.
„Железният светилник“ от XII вече се изучава в XI клас, а „Тютюн“ е
в X клас. Читателската култура на учениците се свежда до
стихотворната реч. Обемът при лириката (по правило) е по-малък, но
така се пропуска епичната събитийност, романът може да бъде
епохалност, важен момент, разказана история, по която може да се
спори. За романа се изискват характер и съсредоточаване – и като го
пише човек, и като го чете. Към Талев и Димов определено трябваше
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да се добавят в задължителната подготовка социалистическата София
на Вежинов с „Нощем с белите коне“, повестта „Бариерата“, както и
„Репортажите“ на Марков, като очертаване на една лична и
документална картина на времето. И не става дума само за качество в
писането, а за специфичен художествен порядък при отделните
автори, за който у нас не виждам да се говори. Именно
художественият порядък съгражда една национална литература,
извежда ни от нищо незначещи списъци с имена. Когато говорим по
определени въпроси, е време е да излезем от школските
интерпретации и прочити на текстовете.
Преди време се вдигна шум около факта, че не е включен като
задължителен откъсът на Алеко „Бай Ганьо прави избори“, а са
приели за по-удачен „Бай Ганьо журналист“. Предвид българското
място в класацията на свобода на медиите, може да се окаже и поактуално предложение. Факт е, че никой не ме ограничава да
преподавам и „Бай Ганьо прави избори“. Забелязвам, че ако нещо е
по-гротескно или иронично, се казва, че е право на избор на учителя,
но не може да е „задължително“. Покрай тези тънки сметки, се попада
направо в целта: медиите във фейлетоните на Алеко са като медиите
днес.
Списъкът с литературни произведения (задължителен или не) е
нещо външно, учителят е този, който му дава смисъл. Тук ще споделя,
че лично за мен училището е свободно място, защото класната стая е
сцена, в която съм сама с учениците, там няма никого другиго.
(Излиза, че самота е свобода.) Това е уморителен процес – всеки ден
пред очите на хора, които не бива да са зрители, а по-скоро участници
в „представление“, в което сами създават.
Знае се, че съвременността идва от Шекспир. И даже още от попреди, от Бокачо, за когото не е важно какво разказва, а как. Всеки
автор може да бъде преподаван съвременно, въпрос на подход и
умение, на реализирани идеи, и разбира се, на ученическа аудитория.
Не харесвам стихотворението на Фотев за красивите нозе и коси,
намирам го за демоде и дразнещо, някак предавам това и на
учениците. Часовете ми в случая се превръщат в иронични спектакли.
Но това също е рецепция, която може да се случва, защото е код от
своето време, провокира ни да навлезем в текста, да открием повече.
Четох стихотворението на Фотев преди дни в 12. кл., бургаският поет
е вече в задължителната програма. Най-после се намери кой да каже
директно: „Това с нозете и косите не е буквално, героят се безпокои
за жената, иначе как да се приема, че я моли да не прекалява с
цигарите“.
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Извън скандала – извън догматизма
Приемам, че скандалът е реплика на догматизма, що се отнася
до конспекта по литература. Води до стопиране на промените в
образованието, или както казва доц. Пенчев, тези които управляват
образованието предпочитат да не вземат решения, когато темата е
много важна. Можеше много по-отдавна да се предприемат
решителни мерки по отношение на концепцията за най-видимата
страна на образованието: хуманитаристиката. Към днешна дата обаче
литературата стои по-добре от историята. Първо авторите се научиха
да пишат учебници, езикът като цяло е по-добър от преди, дават ни се
много идеи за задачи, имаме свобода, до определена степен можем да
избираме. Идеята за междутекстовите връзки я намирам за удачна.
Смяната на линейния модел, с този на тематичния, може да е малко
объркващ за учениците, но води до по-пълноценно разбиране на
темите в конспекта.
Методическата част на програмата по литература за XI и XII
клас може да се чете. През времето сме били свидетели на какви ли не
нереалистични критерии, къде преписани, къде несъобразени поради
незнание какво точно се случва в училище в дадения момент. „Ядрата
и стандартите“ са заменени със „знания, умения, отношения“. И както
й подхожда на една литературна програма, компетентностите са:
социокултурни, литературни и комуникативни. Най-после и обемът
на изучаваните произведения е съкратен, като се залага очевидно на
повече упражнения и работа по текст. Учебното съдържание се гради
около определени теми: Родното и чуждото, Миналото и паметта,
Обществото и властта, Животът и смъртта, Природата, Любовта,
Вярата и надеждата, Трудът и творчеството, Изборът и раздвоението.
Стройно и умерено, дори с разбиране, е подредена учебната
програма по литература за ключовите два класа: XI и XII. Програмата
завършва с добри предложения за дейности и междупредметни
връзки. На учениците се харесва това: избиране на готови или
изработване на оригинални визуални и/или музикални илюстрации
към текст.
Очевидни добри стъпки се правят, само че се случват твърде
бавно за един човешки живот. Продължавам да твърдя, че поколения
гимназисти излизат от училище без определен вид умения
(комуникативни, да речем), които само литературата дава на
личността. Затова имаме вина всички, които се занимаваме с език и
литература.
В предложения модел се вижда разнообразието от сюжети и
мотиви и в нашата литература, нещо което преди не можеше да се
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усети от учениците. Открива се съпротива, включително и от колеги,
които са се отдали на частни уроци, но постепенно отпадат клишетата,
станали норма за вземане на изпита. Творческите задачи излизат
напред, междутекстовостта, възможността да се съпоставя на базата
прилики-разлики. След толкова години за първи път се „съкращава“,
за да се „умножи“ знанието. В този аспект литературата „изпреварва“
(разбира се!) историята в училище. Учебниците по история в отделни
моменти продължават да са с лош език или написани неграмотно,
тежки, с блок абзаци, в които информацията е толкова стегната, че
всяко изречение е важно и трябва да се наизусти, защото учениците
са в час и за оценки и по-високи дипломи, освен за знание. С този
остарял, леко догматичен подход и претенции за достоверност,
историята в училище губи от ореола си, на нейно място с лекота и
охота идват тематично-житейските принципи на литературата, които
едновременно носят и родолюбиви каузи без натрапване.
Различната българска литература: Петя Дубарова
и Павел Вежинов
1. Творческа лаборатория на името на двамата автори
Ще разкажа за един проект, който осъществявам в продължение
на година към УчИ-БАН. Работя с три ученички по две теми.
Дванадесетокласничките Яна и Адриана пишат за: Граматика на
фантазията в поезията на Петя Дубарова; темата на
единадесетокласничката Мария е: Митология и контекст в повестта
„Бариерата“ от Павел Вежинов и романите на Рик Риърдън.
Петя Дубарова влиза за първи път в конспекта по литература за
12. клас през учебната 2021/ 2022 г. след голямо официално мълчание
около името й, заради житейската драма в живота й предполагам. В
идеологически план в периода на комунизма и неговото светло
утопично бъдеще е нямало как да има разочаровани хора, отишли си
от този свят чрез самоубийство. Въпреки всичко популярността на
Петя и преди, и сега е голяма, но не и сред най-младите, някои от
които за първи път я чуват. В конспекта за матурата за втора
гимназиална степен друго непознато име за гимназистите е Виктор
Пасков с повестта „Балада за Георг Хених“. Съвременността и
литературата, макар и на бавен кадър, започват да достигат до своите
най-млади читатели.
Павел Вежинов е присъствал с друг текст в конспекта, но в осми
клас. „Бариерата“ и „Нощем с белите коне“ могат да се въведат само
пожелателно в профилирана подготовка. Есето на Мария за Вежинов
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задвижва творческото съзнание, като разглежда паралелно два
различни свята на двама автори, български и американски, които
привидно нямат много общо помежду си. Идеята е чрез
деконструкция да се създаде паралел и да се установят корените на
фикцията, свързани с митологичните сюжети. Митопоетиката е
използвана като възможност да се види проблемът за другия,
различния в американски романи и българска повест. В края на есето
си авторката казва: „Според мен „Бариерата“ е по-сериозна книга,
която изисква по-голямо задълбочаване от страна на читателя,
повестта не е лека за четене, но носи много след себе си, и те кара да
се замислиш. От друга страна, „Пърси Джаксън“ е по-лесна за
възприемане, заради разнообразието от герои, събития и проблеми. И
двете книги са запомнящи се поради митологичните аспекти, които
преминават в литература.“
Има различни начини чрез наличните автори, тези, или в
някакъв друг „идеален“ конспект по литература, да се постигне много,
ако учителят се възползва от въображението на своите ученици и
развие техни умения по литературознание и писане на текст за
различни формати.
В доклада „Граматика на фантазията в поезията на Петя
Дубарова“ използвахме един от моделите на Джани Родари за когото
въображението не представлява някаква способност, отделена от
интелекта: то е самият интелект, взет в цялата си и пълна всеобемност.
Родари прави разяснението, че докрай не можем да конструираме
въображението в таблици и схеми, но можем да открием идеи в
повторителност, които да са ни от полза, когато изследваме своето и
чуждото въображение. Именно върху тези модели се опира и
разработката в опита си да види как е конструирана фантазията на
Петя Дубарова, как функционира асоциацията при нея и до какво
води.
В целия този дискурс около конспекта, всички имаме своето
право, както и допирни точки, литературата позволява да
„присъстваме заедно“, като в истинска, да кажем (не)утопична
демокрация, всички: Цветан Тодоров, Сирма Данова, доц. Пенчев,
ученици от Езикова гимназия, Родари, Марков, Вежинов и пр., аз като
съдържател на „големия“ разказ, както би казал Ж.-Ф. Лиотар по друг
повод, и даваща думата.
Надделява доброто ни желание да разговаряме за българската
литература, днешна и класическа.
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2. Нови прочити: да продължим с Йовков
Като преподавател по роден език и литература, мога да кажа, че
наред с някои други имена, налично фалшивите и патетични думи за
Йовков, преобладават най-много. Другата крайност в рецепцията на
Йовков е твърде „отдалеченият“ дискурс в обговарянето на
творчеството му, в който на моменти преобладава лексика извън
здравия разум, а идеята на написаното скъсва с текстовата цялост и
първоизточника. Разбирам, че това е целта, но така се достига до
липса на коректно зададен смисъл, доколкото написаното, независимо
от жанра си, може да има своя пряка цел, наречена читател.
Последните десет години все по-рядко се пише за авторите по този
начин, очевидно беше нещо моментно, което вече остана в полето на
литературни историци или лингвисти по темата.
Бих искала да изведа определени акценти за Йовков и темата за
морето от една наскоро излязла монография – „Различната Добруджа в
литературата между войните“. (Боев 220-233) По този начин се опитвам
да представя и различни прочити спрямо един класически български
автор, който е част от конспекта в българските гимназии. Настоящата
книга разглежда важен аспект от периода на румънското владение на
Добруджа (Южна Добруджа), а именно начина, по който същата
присъства в румънската литература (художествена и публицистична)
между войните. Това е неизследвана тема, може би поради
наскорошното появяване на български език на класически румънски
романи, ситуирани частично или напълно в нея, и които са били
пропуснати от старите преводи – през 60-те и 70-те на миналия век.
Ясно е, „че или Йовков не е морски човек“ (220), пише авторът
на монографията и продължава: или до такава степен неговият
всезнаещ повествувател се идентифицира с описаните селяни, че
изцяло при него морето може да се види само като отблясъци между
полята, когато героите му са твърде близо до него. В един
всеобхватен сухоземен хронотоп, който той избира, на
вътрешността на Добруджа, това е съзнателен отказ да разглежда
типично морски теми в този регион. Въпреки това, морето при него
присъства дори и навътре в добруджанските полета по начин,
който заслужава внимание. То има повтарящ се характер в
лайтмотивен хронотоп на морски асоциации. Не може да се каже и,
че Йовков е напълно чужд на морската естетика. Напротив, във
военното време-пространство на мобилизацията му до бреговете на
Мраморно море по време на Балканските войни, той има достатъчно
описания на това море и заобикалящите го планини в цикъла
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„Земляци“. Защо все пак нашето Черно море отсъства като такова
в Йовковото претворяване на Добруджа? (220-1)
Отговор на този въпрос можем да открием в монографията
„Различната Добруджа в литературата между войните“, която не
просто сравнява Йовков с румънските автори, писали в този период за
Добруджа, а определя мястото като значещо за значими
произведения, писани от автори на две съседни държави членки на
Европейския съюз.
3. Изгубените автори… временно
В монографията си върху сравнително изследване на Силвия
Плат “Feminine Selves in Sylvia Plath’s Prose and Poetry”, Христо Боев
установява феноменологична повторяемост на лайтмотиви и
претворени преживявания чрез автофикция при американската
авторка и Петя Дубарова. В тази връзка той говори за „временно
изгубени автори“ (89) за българската литература и изразява надеждата
си това да е само временно. Според него това е сравнително устойчива
капсула и малцина са тези, които могат да я напуснат, като тук авторът
посочва българската поетеса, но отбелязва, че тя „не е част от канона,
следователно може да се върне обратно в капсулата във всеки
момент“ (96). Тези „временно изгубени автори“ според неговия текст
биха изградили една „Различна българска литература“ (89) като част
от училищната програма, която Боев определя като „много по-богата
на идеи, техническо изпълнение, и чиста красота на литературното
преживяване“ (89).
Остава да се надяваме, че желанието ни като преподаватели да
изследваме и представяме на учениците разнообразни автори ще бъде
подкрепено от по-широк кръг хора на хуманитаристиката. Само така
тази капсула ще се разпадне и липсващите автори ще заемат
полагащото им се място в конспекта по литература.
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ДВА МЕДИЙНИ ЕТЮДА ОТНОСНО
АНТИЧНОСТТА
Юрий Проданов
TWO MEDIA STUDIES АBOUT ANTIQUITY
Yuriy Prodanov
Abstract: Based on an analogy, the study seeks an explanation of
contemporary media phenomena with evidence in the texts of ancient
authors such as Plutarch and Seneca.
Key words: analogies, Antiquity, public opinion, Seneca, Plutarch,
Jesus Christ
В своята книга „Социалният организъм“, посветена на
социалните мрежи като медиен феномен, Оливър Лъкет разказва
историята на наследствения ген CCR5 Делта-32 вариант. Генът добавя
защита към рецепторите на Т-клетките на човек, носител на вируса на
ХИВ, и по този начин предотвратява навлизането на вируса в
клетките. Този наследствен ген може да се открие в 10 процента от
хората с европейски произход, а неговата мутация се предава от
векове. Изследването на „историята“ на гена води до извода, че той е
резултат от три големи събития, случили се в хода на две хилядолетия
– завладяването на европейския континент от римляните още от 5-ти
век пр.н.е., епидемията от чума в Атина в 430 г. пр. н. е. и
преживяването на дребната шарка (като продължителен процес) от
Средновековието до XVIII век. (Лъкет: 193) Изследването на Лъкет
прави смел и аргументиран паралел при изясняването на медийни
феномени, търсейки доказателства в областта на биологията и
развитието на живите организми (к.м. – Ю. П.). Един научен
подход, който не би трябвало да ни изненадва, а по-скоро да бъде
възприеман като модерна тенденция, обръщаща представите за
доминацията на строго специализираното научно изследване. Става
дума за търсенето на решения, извън изследваната област с опора в
аналогиите: „Дълбокото аналитично мислене е практика на
откриване на концептуални прилики в многобройни сфери или
ситуации, които на пръв поглед нямат нищо общо помежду си.
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Аналогиите са мощен инструмент за решаването на завързани
проблеми…“ (Епстийн: 120) 1
Обяснението на социалните мрежи в сравнителния дискурс с
микроорганизмите и вирусите се оказва и по особен начин
прогностично по отношение на последвали три години след появата
на „Социалният организъм“ събития. Пандемията от Ковид 19
припомни ролята на вирусите в човешката история. В същото време
терминологията на медийните феномени вече устойчиво
употребяваше термини, познати от вирусологията, епидемиологията
и историята на епидемиите. Патологичните термини Инфлуенца
(Испански грип) и вирус бяха в едновременна актуалност с медийните
понятия инфлуенсър и вирус (компютърен, информационен и т.н.).
Какво по-логично да се стигне и до термина „инфодемия“, който казва
ясно всичко с двусъставната си същност?!
В логиката на тези разсъждения, осмислянето на модерното
нещастие през историческите аналогии с чумните епидемии на
класическата Античност и Средновековието за пореден път
припомни, че в същността си човекът (персонално) и обществата (в
съвкупност) твърде малко са се отдалечили и оразличили от времена,
които наивно сме свикнали да определяме като „дълбока древност“.
В това отношение отрезвяващо звучи тезата на Ричард Докинс:
„Разперете широко ръце и си представете, че обхващате цялата
история на еволюцията – от зараждането на живота върху
крайчеца на средния ви пръст отляво до днешния ден върху крайчеца
на пръстта ви отдясно. (…) Колкото до документираната история
– Вавилон и асирийците, юдейските патриарси, римските легиони,
християнските светци, фараонските династии, мидийците и
персийците със своите неизменни закони, Троя и Елада, Наполеон и
Хитлер, „Бийтълс“ и „Спайс Гърлс“, както и всичко, свързано с тях,
би се превърнало в прах само с едно тръкване на пилата за нокти
(к.м. – Ю. П.)“ (Докинс: 290). Подобна историко-оптическа
перспектива действа ободряващо за изследователски подход (като
настоящия), който търси доказателства за съвременни медийни
феномени назад във времето. Тя успокоява, че съждение от времето
на император Тиберий е на „по-малко от нокът разстояние“ от явление
Книгата на Дейвид Епстийн „Размах. Как многостранно развитите хора успяват в
един тясно специализиран свят“ (The Range. Copyright 2109 by David Epstein) влиза
в мощна полемика с утвърдената представа за „тясната специализация“, характерна
за личната и професионална реализация в късното индустриално общество. Тезата
му припомня историята на ключови научни постижения, свързани с използването
на „аналогичния подход“.
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в мандата на президент Тръмп (без налагането на аналогия между
двете исторически персони.
Още повече, самият Ричард Докинс създава изследователската
метафора за „търсенето под уличната лампа“ 2 (Докинс: 185) Въпреки,
че тя е употребена по повод дискусията в научните среди по
отношение на наличието на извънземен живот и начините за неговото
търсене, то идеята е за „отдалечаване“ от стандартната гледна точка
на научното изследване, твърде приближена до последните и
актуални факти и явления.
Има и още нещо. Научните биографии на двама от найизявените и цитирани в научния свят изследователи на модерните
медии показват удивителен и показателен момент на сравнимост.
Авторът на „Гутенберговата галактика“ Маршал Маклуън, определян
като един от създателите на модерното медиазнание, защитава
докторска степен в Кембридж с дисертация върху творчеството на
английския поет и риторик от XVI век Томас Неш. Докторската
дисертация на Умберто Еко също е обърната към предмодерни
времена, анализирайки проблемите на естетиката на Тома Аквински
и времето на XIII век. Още два аргумента, подкрепящи логиката на
наблюдения върху медиите и медиирането чрез перспективата на
изследователска гледна точка, която търси аналогии между
съвременни медийни феномени и подобни явления, сериозно
отдалечени назад във времето.
Плутарх: Скандали, митове и „черен PR“
Ако човек застане на последния ред по стръмните стъпала от
амфитеатралната чаша на античния театър в древногръцкия град
Пергам (днес Бергама в РТурция) и се опита да си представи
множеството от около 15-20 000 зрители, смълчани пред думите на
Антигона от едноименната трагедия на Софокъл, веднага би трябвало
да осъзнае, че комуникационният модел „един“ към „много“ (както и
всички възможни комуникационни модели) не са от вчера. Както и би
разбрал уникалната съвременност на следните редове от
„Успоредните животописи“ на Плутарх: „Впрочем, наистина
изглежда мъчително да бъдеш враг на държава, която има
литература и изкуство.“(Плутарх: 25). Цитатът представя част от
разсъжденията на античния писател, който прави удивителна за
времето на написване на текста демитологизация на историята за
критския цар Минос, свързана с подвизите на Тезей. В добре
Статията „Търсене под уличната лампа“ е публикувана за пръв път на уебсайта на
Фондацията за разум и наука на Ричард Докинс на 26 декември 2011 г.
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познатата поредица от събития, включващи Лабиринта и Минотавъра,
Плутарх „сваля“ ореола на загадъчност в преданието. Лабиринтът бил
„просто затвор, който не предлагал нищо лошо на пазените там,
освен дето нямало начин да избягат“ (Плутарх: 24), а Минос просто
организирал спортни игри, а наградите за победителите били
всъщност затворените младежи. В един момент победител в игрите се
оказал военачалникът Тавър, който бил с буен и свиреп нрав и
съответно се отнасял с атинските младежи надменно и лошо. Без да е
оформена като извод от Плутарх, появяващата се в съзнанието на
читателя контаминация между имената на царя (Минос) и
военачалника му (Тавър) очертава името на страховитото чудовище
човекобик, обитаващо дълбоките подземия на обърканото
пространство и погубващо попадналите там свои жертви.
Връщането към лаконичния извод на Плутарх за мъчителното
състояние, в което някой (човек или държава) има за свой противник
(конкурент) литературата и изкуството на друг (човек или държава),
несъмнено ни отпраща към явления, които днешните професионални
комуникатори и експерти биха обяснили с термини като „черен PR“,
имидж, репутация и т.н. 3 Навлизането на технологиите в начина, по
който функционират медиите, не променя нищо друго, освен
скоростта, с която протичат процесите на движение и
разпространение на информацията. Нещо повече – тази скорост с
максимални показатели в съвременния дигитален свят води до
вторична митологизация при разказването на истории (каквато е
несъмнено работата на всеки професионален комуникатор 4) Това
забързване във всяко едно отношение, породено от новите технологии
води до необичаен резултат: „Връзката между ентусиазма от
технологиите и магическата мисъл е много тясна и има общо с
религиозното упование и незабавното действие (к.м. – Ю.П.)на
чудото.“ (Еко: 121). Като пряк резултат от всичко това в цитираното
тук есе, озаглавено „Мобифонът и царицата от „Снежанка“, Умберто
Еко прави извода, че съвременният човек живее в епоха, в която за
пръв път може да сбъдне едно от трите си неистови желания, които
Всъщност, историята е изключително въздействаща, когато е включена в
лекционни курсове по „Имидж и репутация“, „Институционален PR“, „PR
практикум“.
4
Наложителната употреба на обобщаващото понятие „професионален
комуникатор“ за разлика от традиционното разделяна на „журналисти“ и „експерт
връзки с обществеността“ е аргументирано в: Проданов, Юрий., Професионалните
комуникатори в конкурентна кооперация за медийно съдържание., В: Непознати
приятели, познати неприятели. Фабер, 2017., 17-28.
3
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магията се стреми да задоволи от векове. И първото от тях е да полети,
при това като левитира, размахвайки ръце, а не като се качи на летяща
машина. Ето как свръхмодерният съвременник е на път да осъществи
единствения подобен полет – полета на Дедал над острова с
Лабиринта, където броди Минотавъра. И да докаже, че в
ситуационните си анализи Плутарх е актуален точно толкова, колкото
и експертът по корпоративни комуникации в лъскав технологичен
офис.
Има още един показателен факт, който поставя автора на
„Успоредни животописи“ в контекста на вече отчетлива демографска
тенденция, характерна за второто десетилетие на XXI век. 5
Изключително мобилна за времето си личност, той прекарва сериозна
част от живота си в Рим – град, който тогава е Ombelico del Mondo 6.
Но не остава там – завръща се в родната Херонея, малък град в
Северна Беотия, за който ще напише трогателните и мъдри думи: „Аз
самият живея в малък град и, за да не стане по-малък, все пак
предпочитам да живея в него…“ (Плутарх: 9). Но по-важна е втората
част от това изречение, в което Плутарх обяснява, че пребиваването в
Рим и обществените ангажименти са му пречели в творчеството –
вечен проблем за творческите натури в отношенията им със светската
суета на мегаполисите. 7
Колкото до търсените в случая аналогии, за които стана дума погоре, и диахронният срез от двадесет и първото към първото столетие,
то пък в самия първи век става дума за синхронни явления, които в
определена степен потвърждават логиката на това наблюдение. Роден
Става дума за дезурбанизацията – изтеглянето на хората от големите градове към
крайградските пространства, дори оттегляне в по-малки населени места.
Тенденцията е стимулирана, както от желанието за здравословен и смислен живот,
така и от усъвършенстването на дигиталните комуникации. Пандемията от края на
2019 г. допълнително дава тласък на дезурбанизацията.
6
Буквално „Пъпът на света“, което може да се преведе като „Центърът на света“. В
попкултурата се налага от популярния глобален хит на италианския певец Лоренцо
Керубини, по-известен като Джованотти. Две хилядолетия по-късно, текстът на
песента демонстрира постоянната връзка със столицата на глобалната Римска
империя: „Това е пъпът на света / тук се ражда енергията / нервен център на
новия свят / тук започва всяко ново начало / от провинциите на великата империя“
7
Ето как Никълъс Кар представя процеса по написване на книгата си “Под
повърхността“, номинирана за „Пулицър“ през 2011 г.: „…със съпругата ми се
преместихме от оживено бостънско предградие в планините на Колорадо. В новия
ни дом нямаше покритие за мобилен телефон, а връзката с интернет бе
сравнително бавна. Изтрих профила си в Twitter, спрях да влизам във Facebook и
замразих блога си.“ (Кар: 229)
5
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около 40 г., Плутарх е в относително зряла възраст (25 годишен),
когато по разпореждане на император Нерон край на живота си слага
неговият съветник (за известно време и автор на някои от речите му)
Луций Аней Сенека (68 годишен) 8. Както малко по-късно за Плутарх,
така и за блестящия римски философ, оратор и писател големият град
също представлява сериозно предизвикателство. Предполага се, че
във времето на неговия живот населението на Рим вече е около 1
милион човека, с които столицата на империята става първото
поселище в историята на цивилизациите, преминало тази внушителна
бройка. Приел такова население, градът носи всички белези на
съвременния мегаполис – монументално строителство на обществени
сгради, високо жилищно строителство, сложен градоустройствен
план и инфраструктура. 9 Пред Рим тогава стоят всички
предизвикателства, познати и днес на милионните градове по целия
свят. Скептичният поглед на Сенека към струпалите се в тясното
пространство хора личи в пророческото: „Така е било, така и ще бъде,
и някой ден разгулът на градовете ще се прекрати благодарение на
дисциплина и страх, 10 (к.м. – Ю.П.) но никога от само себе си.“
(Сенека: 512), а той е последният голям представител на
философската школа на стоицизма.
Сенека: Скандали, заблуди и обществено мнение
В една от съвременните социални мрежи „Линкедин“
(Linkedin.com) 11
сред
потребителите
е
регистрирана
Това означава, че Плутарх и Сенека обитават Рим в едно и също историческо време.
Изключителен е приносът на италианският палеонтолог, историк, сценарист и
писател Алберто Анжела за популяризирането в световен мащаб на представите и
знанието за живота в древния Рим. В периода между 2007 и 2014 г. той издава шест
книги, посветени на тази тема. Най-популярна и превеждана от тях е „Una giornata
nell’antica Roma. Vita quotidiana, segreti e curiosità“, 2007., преведена на български
под заглавието „Един ден в древен Рим: всекидневие, тайни и любопитни факти“,
изд.: ИК „Колибри“, София, 2010.
10
Не се иска голяма фантазия, за да отнесем съждението на Сенека към годините на
глобалната пандемия от края на 2019 г. Страхът от вируса и дисциплиниращите
ограничителни мерки на правителствата опразниха напълно улиците на големите
световни градове и поставиха пред преоценка форми на личен и обществен живот,
които основно характеризираха консуматорското общество.
11
LinkedIn се определя като онлайн социална мрежа, насочена към професионалисти
за търсене и установяване на делови контакти. Компанията е създадена от Рид
Хофман през декември 2002 г., а социалната мрежа влиза в експлоатация половин
година по-късно – май, 2003 г. Седалището ѝ е в гр. Маунтин Вю, окръг Санта
Клара, щата Калифорния, САЩ. Бизнес моделът на мрежата формира приходи от
диверсифициран бизнес с приходи от абонаменти за членство, рекламни продажби
8
9
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неправителствена организация, базирана в Ню Йорк (САЩ).
Регистрацията в мрежата е под наименованието „Практически
стоицизъм за лидери“ (Practical Stoicism for Leaders) 12. Уточнява се, че
постовете: „са предназначени да ви помогнат да развиете
перспектива, да поемете контрол върху времето си и нивата на
стрес.“ В най-общ смисъл идеята на създателите на профила е хората,
които са на върха в своята професионална област (изпълнителни
директори, специалисти в областта на HR, рекрутъри, предприемачи,
финансисти и т.н.), и имат много изисквания към времето и
структурирането на живота си, да бъдат подкрепени с мъдростта на
древните философи от школата на стоицизма. Тези учения ще им
помогнат да бъдат по-ефективни и по-малко затрупани от хаоса на
заобикалящия ги свят. Профилът има малко на 1000 последователи,
което е доста скромна популярност в мрежа с над 150 милиона
абоната. Но тук става дума за нещо друго. Скорошната регистрация
на профила през 2021 г. потвърждава отчетлива тенденция обръщането към класическата философска мисъл на Античността
като нравствен и морален ориентир в объркания и изпълнен с
предизвикателства от най-различно естество свят на модерния човек.
Защо точно школата на стоицизма е избрана за подобен ориентир?
Вероятно от гледна точка на стремежа към осмислен и опростен живот,
в който оплетената в условностите на консумеризма и конкуренцията
личност трябва да преоткрие себе си.13 В този смисъл краткото описание
на Диоген Лаерций по отношение на създателя на школата на стоицизма
Зенон от Китион носи търсената яснота на екзистенциалния смисъл на
битието: „Обичал, казва Персей (за Зенон – б. м.) да яде пресни смокини
и да се припича на слънце.“ (Лаерций: 179)
В своето развитие школата на стоицизма бележи половин
хилядолетен период от времето на Зенон (332 г. пр. н. е.) до римския
и
решения
(recruitment
solutions)
за
набиране
на
персонал
(https://about.linkedin.com/)
12
Неправителствената организация е основана в 2021 г. Тази трета година от
пандемията постави и задълбочи много въпроси и въпросителни, свързани със
смисъла на личен живот, кариера, семейство, здраве, природосъобразен начин на
живот. Връзката между философията на стоицизма и личната (социална) криза става
все по-отчетлива.
13
Предмет на специфично изследване би бил прегледът на (на практика необозримо)
множество заглавия от литература, която можем да определим като „мотивационна“
и свързана със съвети, колкото за персонален просперитет, толкова и за подреждане
на приоритетите в личен живот, кариера и т.н. В това отношение заглавие като
„Монахът, който продаде своето Ферари“ ( The Monk Who Sold His Ferrari, 1997) на
Робин Шарма или „Кой ще заплаче, когато умреш?“ от същия автор са показателни.
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император-философ Марк Аврелий 14 (180 г.). За цялото това време
философското наследство на стоиците ще намира своите множащи се
последователи, ще влияе върху философските концепции на Спиноза
и Декарт и, както стана ясно, ще се трансформира в явления, свързани
с модерната попкултура. В това отношение като пример може да бъде
посочено творчеството на Насим Талеб. В рамките на едно
десетилетие – от 2001 до 2011 г. – той става автор на четири заглавия,
превърнали се в световни бестселъри 15 В своята поредност
„Надхитрени от случайността“ (Fooled by Randomness, 2001),
„Черният лебед“ (The Black Swan, 2007), „Прокрустово ложе“( The Bed
of Procrustes: 2010) и особено „Антикрехкост“( Antifragile: 2011) не
само развиват тезата за непредвидимия свят на постмодерността, за
определящата роля на случайността в човешкия живот и за
перспективната житейска стратегия на гъвкавост и вариативност
спрямо постоянно променящите се и непредвидими обстоятелства.
Внимателният и информиран прочит прави видим факта, че в
ключови моменти на композицията си книгите са разгърната на
идеите на стоицизма. Но във всички се усеща влиянието на един текст
и един автор – „Нравствени писма до Луцилий“ на Луций Аней
Сенека. 16
Без да навлизаме в подробности, относно историческото време,
в което живее и твори Сенека, един факт от тази биография е
многозначителен. И отново, както при Плутарх, става дума за бележит
съвременник. Римският аристократ, държавник и философ и Исус от
Назарет са не само съвременници, но и връстници. Когато, според
14
Един бърз поглед към лавиците на съвременна книжарница веднага ще отчете
множеството съвременни издания на „Към себе си“ на Марк Аврелий. Сред тях
форматът „джобно издание“ трябва да предизвика представата за книга, която е
необходима на модерния човек във всеки момент – като лекарство за кръвно или
сърдечна криза. В
15
Практическият усет на Насим Талеб към печеливши трендове в различни области
на предприемачеството (мотивационната литература също), разбира се, е свързан с
професията му на борсов играч, банков и финансов консултант и консултант на
МВФ. Но има и още една, бихме казали, биографична предпоставка – гражданин на
САЩ, по произход той е от Ливан. Мястото, където се е намирала древната Финикия
и измислените от нея „знаци“…
16
Ето един пример за това. Талеб описва ситуация, в която забелязва в самолета
пълен господин, който на летището чака носач, който пренася тежките му куфари
до таксито. Половин час по-късно господинът е в луксозния фитнес на хотела,
където, облян в пот, тича по „бягащата“ пътека. Логичният въпрос защо пълният
господин не изразходва енергия в пренасянето на куфарите отправя към следния
цитат от Сенека: „За какво са ни потилните, в които сухият, горещ въздух изцежда
телата ни? Нека всяка капка пот се цеди от труд.“(Сенека: 175)
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текстовете на Новия завет, тридесет и три годишният мъж от Юдея
влачи крака и разпятие по бъдещата Via Dolorosa, тридесет и седем
годишният римски благородник внимателно пристъпва в живот,
белязан от императорстването на Тиберий, Калигула и
Нерон. Последните двама, заедно с Месалина - съпругата на
управлявалия между тях император Клавдий – силно желаят смъртта
му, а Нерон я получава.
Едновременността на случването при Сенека и Исус и
потенциала на сравнимост между нравствено-моралните послания в
набиращото бързо последователи учение на младия мъж от Назарет и
нравствените писма на личния съветник на император Нерон
изкушават към припомняне на идеята за Zeitgeist, свързвана с Хердер
и времето на Просвещението и Романтизма. Това е представата, че
едновременността на идеите е предопределена от едновременността
на социални, икономически, културни и духовни процеси. 17 Това
време ще предопредели и хода на последвалите събития – огромното
„тяло“ – територия – на Римската империя и нейният „болен дух“ ще
създадат условия за раждането на световна религия 18, която изгражда
несложните си и разбираеми постулати на първо място върху отказа
от материалното, разкоша, излишеството и споделянето. Тръгвайки от
една изходна точка, Сенека (и читателите му) и Исус (и
последователите му) се разминават диаметрално в посоките.
Римският философ е твърде съсредоточен към причините за
нравствената и духовна криза на обществото, в която търси
аргументите за индивидуалното усъвършенстване и преодоляване на
личностната криза. Думите му би трябвало да се приемат като подтик

Важен момент на сравнимост, свързан с отказа от материалното и излишното от
тази епоха. В евангелието на Лука Йоан Кръстител се обръща към пристигналите
при него: „Той отговори и им рече: който има две дрехи, нека даде ономува, който
няма…“ (Лук. 3:11). При Сенека този отказ звучи така: „Каква полза от многото
спални? Спите в една. Не е ваше това, където не сте.“ (Сенека: 421). Веднага прави
впечатление разликата между идеята за споделяне (множественост) в първия случай
и идеята за индивидуално прозрение във втория. Което пък ще предопредели и
разликата в резултатите от посланията – световно религиозно учение и
интелектуален текст, предназначен за четящи, готови да го разберат.
18
Интересна трансформация на латинската сентенция „Mens sana in corpore sana”
(Здрав дух в здраво тяло), отнесена към биологичното съществуване. В случая с
християнството „здравия дух“ на новата религия ще обхване „болното тяло“ на
империята. За да го излекува…
17
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към индивидуално прозрение, при което уединеният в самотното
четене човек се отъждествява с Луцилий 19.
От своя страна раждащото се християнство няма време (а и не
желае) да се занимава и описва причините – те са ясни и видими, а
още повече, че подобен подход би бил възприет като революционен 20.
Не, че жестокото преследване, мъчения и избиване на първите
християни, не е една продължаваща с векове контрареволюция,
спрямо идеи и учение, които драматично променят света на
класическата Античност.
Терминологичната свързаност на понятието масмедии с
представата за множественост – и на аудитории и на тиражи,
предполагащи масово потребление на информация – естествено и
логично отправя към втората половина на XIX век. Появата на
телеграфа, ротационната печатна машина и линотипната машина за
набор на текст на практика превръщат печатните медии в масови
медии. Няколко десетилетия по-късно киното, радиото и телевизията
ще катализират този процес. От другата страна е потребителят на тази
информация – масовият човек. Той е резултат от индустриализацията,
урбанизацията и образователната система. Както и от започващата
още тогава поредна глобализация21. Дали обаче е напълно вярна
представата, че в историческото развитие няма аналогичен процес?!
Едно от първите следствия след появата на масмедиите е свръх
информираността, водеща до личностни разстройства и емоционална
неустойчивост: „Но, за бога, от всички страни валят такива вести:
пожар вкъщи, опасности за децата, заплаха за отечеството,
разграбване
на
имотите,
прибави
корабокрушенията,
земетресенията и всичко, всяващо страх, а ти разкъсван сред тях
имаш време за неща, които не вършат нищо друго, освен да
развличат ума.“ (Сенека: 634) Цитатът е напълно адекватен за
описание на съвременната медийна среда, формираща индивидуална
тревожност, а мисловен експеримент може да намери и даде
19
Вероятно за подобна пълна идентификация с ролята на „получател“ на писмото
при всеки читател допринася и факта, свързан с практическата анонимност на
Луцилий, тъй като това име не е доказано свързано с конкретна историческа персона
от това време.
20
Прословутият епизод с въпроса към Исус за данъка към кесаря и краткия отговор:
„…отдайте, прочее, кесаревото кесарю, и Божието Богу“ (Мат 22:21) изключва
всякакъв елемент на социална съпротива срещу установен ред.
21
Поредна, след като приемаме, че Римската империя в своята относителна
териториална устойчивост на три континента е първото глобално общество, а
Великите географски открития отварят вратите на следващото.
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фактически пример от последните новини към всяко едно споменато
катастрофично събитие 22. Да не говорим, че финалът на цитата с
развлечението на ума, поставено в края на изредените „новинарски
събития“ ни напомнят за модерния медиен термин „инфотейнмънт“.
Едва ли някой е описал по-рано и по-добре механизма за
формиране на обществено мнение (валиден до епохата на социалните
мрежи и дигиталната медийна среда) 23: „…след като заблудата на
отделни хора е довела до всеобща заблуда, всеобщата заблуда на свой
ред води до заблуда на отделния човек.“ (Сенека: 348). Това е
класическата триада „лично мнение – преобладаващо мнение – лично
мнение“ при изясняването на процеса по формиране на общественото
мнение. При него първоначалното лично мнение, свързано с
безспорен авторитет (лидер на мнение), преминава през
инструментариума на публичната комуникация и придобива
подкрепата на обществената множественост при одобрението му.
Следва привличането на нови лични мнения, подкрепящи
преобладаващото обществено мнение и привлечени към него, поради
авторитета на множествеността. Негативността на този механизъм
откриваме и на други места в текстовете на Сенека: „Никой не греши
само за своя сметка: разпространяваме безумието си върху
околните и сами се заразяваме на свой ред. (к.м. – Ю.П.) Затова
отделният човек има пороците на целия народ – народът му ги е
предал. Всеки, правейки лош другия, сам става такъв; научил се на
лошо, после го предал на друг и в резултат – тази страхотна
поквара: най-лошото у всеки, събрано накуп“ Сенека: 477)
Епохата на масовия човек от индустриалното и
постиндустриалното общество е в своеобразната рамка на две книги,
от която първата оказала изключително влияние върху обществената
мисъл, а втората – на път да го направи. През 1895 г. като епилог на
бел епокския Fin de siècle и като предчувствие за новото време на
площадните революции, масовите идеологии и световните войни
Да се опитаме да ги опишем така със събития от края на 2021 г.: „пожар вкъщи“
– „пожар в старчески дом“(„пожар в автобус“), „опасности за децата“ –
„разбита мрежа за педофили“, „заплаха за отечеството“ – „емигрантска
криза“, „гласуващи в Турция“, „разграбване на имотите“ – „имотни измами“,
„кражби по празниците“, „корабокрушения“ – „корабокрушението на кораба
“Вера Су“, „земетресения“ – „избухването на вулкана в Лас Палмас“
23
За същностната разлика в механизмите за формиране на обществено мнение при
класическите медии от една страна и новите медии от друга: Проданов, Юрий.
„Нови медии и обществено (съ)мнение. В: Нови медии, аудитории, бизнесмодели.,
Фабер, 2016.
22
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Густав Льобон пише „Психология на тълпите“ La psychologie des
foules (1895). Случайно или не в главата „Въображението на тълпите“
той лансира теза, кореспондираща с мисълта на Сенека, относно
опасностите (заблудите), свързани с формирането на обществено
мнение: „Леснотата, с която известни мнения стават общи, се
дължи главно на неспособността, в която се намират повечето
хора, да създадат свое мнение…“ (Льобон: 46). Освен това, и чрез
бързо придобилата популярност книга, френският социален психолог
налага в употреба терминът „тълпа“ негативната конотация,
различаваща се от неутралното „масов човек“ или „маси“. Нека
припомним вече изказаната тук теза, че усещането за перманентна
колизия между индивидуалния интелект (Сенека) и масовия човек от
улиците на „Вечния град“ е твърде модерна (дори постмодерна) и
актуална в същността си: „Оттегляй се в себе си, особено, когато си
принуден да бъдеш сред тълпата. (к.м. – Ю.П.)“ Сенека: 99) И още:
„Благоволението на тълпата (к.м. – Ю.П.) се печели с непочтени
средства. Трябва да заприличаш на нея: няма да те одобрят, ако не
те признаят за свой.“ (Сенека: 111). Аналогията между две
отдалечени (твърде) във времето исторически епохи е адекватна по
отношение на политическото и социално значение на огромните
групи от хора и влиянието им върху обществените процеси. Разликата
е единствено във факта, че в края на XX век масите от хора изпълват
улиците на стотици и хиляди световни градове, а 2000 години преди
това – на само един.
След като стана дума за „Психология на тълпите“, сто и двадесет
години по-късно се появява заглавие, което пряко кореспондира както
с името на текста на Льобон, така и с разсъждения в посока какво се
случва в общество, довело до абсурден стадий масови обществени
движения, възникнали в зората на индустриалното общество.
„Лудостта на тълпите“ от Дъглас Мъри (The Madness of Crowds:
Gender, Race and Identity, 2019). Мъри несъмнено диалогизира с
Льобон. Без да навлизаме в същността на текста, само ще отбележим,
че метафората на социалната „лудост“ касае медийното
преекспониране на идеите на обществени движения, свързани с
расата, пола, свързаната с тях идентичност.
„Между лудостта, лекувана от лекарите, и всеобщата
лудост (к.м. – Ю.П.) няма никаква разлика, освен, че при първата се
мъчим от заболяване, при втората – от измамни представи.“
(Сенека: 466)
Разбира се, могат да се търсят аналогии и във важната роля на
непроверената информация и влиянието и върху обществените
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процеси. Обявяването на „fake news“ за дума на 2017 г. от британския
речник на английския език „Колинс“ потвърди ролята на
непроверената информация в информационното общество. И то по
отношение на големи събития и важни процеси. Но не е ли същата
ситуацията в милионния Рим преди две хилядолетия: „Първо се
вгледай има и сигурни доказателства за наближаващата беда,
понеже ни мъчат най-вече подозрения и ни разиграва мълвата – тази
мълва, дето цяла война може да ликвидира, та камо ли отделния
човек. Така е, Луцилий: бързо се поддаваме на измислицата (к.м. –
Ю.П.)“ (Сенека: 44) И още: „Мълвата не се занимава с обикновената
поквара в един толкова зает град. (к.м. – Ю.П.)“ (Сенека: 666)
„Нравствени писма до Луцилий“ предлага възможността за още
много аналогии между съвременни медийни феномени и фрагменти
от текстовете на Сенека. Това е обект на едно следващо и по-обстойно
изследване. В заключение обаче отново би трябвало да насочим
вниманието си върху една (спомената по-горе) съвременна тенденция.
Нарастващото влияние на антиконсумеризма и минимализма не само
като личностно поведение, но и като разрастващи се социални
концепции. Те несъмнено са свързани с пагубното влияние на
консуматорското общество върху околната среда, нравствената
безпътица, липсата на ориентири и перспектива. Ситуация, която
напълно ни връща към времето, в което започва новото летоброене.
Времето на Сенека и Исус Христос.
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ЗАД „БУРЯТА“ НА СКАНДАЛА
Десислава Иванова
BEHIND THE „STORM“ OF THE SCANDAL
Desislava Ivanova
Abstract: The present study focuses on the scandal as a large-scale
media phenomenon with rapid spread, but with insignificant consequences
and results. It is immediately necessary to clarify that not all media
scandals fall into this category, but they are not of interest in this case. The
paper also discusses the scandals to which the metaphor of „storm in a cup
of tea" can be attributed. The main thesis is that the scandal is positioned
in the field of media reality, but the real consequences remain outside this
reality. The objects of this study are the political scandals, which contain
the morpheme „gate“ in its name. The paper aims to present the scandal
as a structure with distributed roles and resources. What all the examples
described have in common is that the consequences are insignificant. The
noise in the media about each scandal is inversely proportional to the effect
of the impact, which is definitely short-lived.
Keywords: scandal, gate, media reality, scandal technology
Едва ли ще прозвучи като новина, че през последните
десетилетия медиите са източникът, от който публиките обикновено
научават за неправомерни действия на различни нива, и са арена,
където същите тези публики оценяват, критикуват и обсъждат
поведението на политици, публични личности, лидери на
общественото мнение. Голяма част от новините са свързани с
отразяването на безкраен поток от сензационни скандали – кога
реални, кога преувеличени или пък изцяло измислени. Налице са и
медийни практики, при които журналистите се опитват да убедят
обществото, че има скандал, хиперболизирайки значението на
дребните грешки или нередности. Ясно е, че скандалите и медиите са
в симбиотична връзка. Без публичността, насърчавана от медиите,
няма скандал, тъй като неправомерните действия на конкретна
личност и/или институция могат да бъдат определени като скандал
само когато станат публично известни, когато са оповестени. От друга
страна, скандалите пък влияят върху заглавията и стойността на
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новините за медиите и по този начин те са актив за издателите и
медийните магнати, които искат да увеличат продажбите. Едни от
най-експлоатираните теми в преследването на тази цел са
политическите скандали.
В изследването си за политическия скандал Дж. Томпсън
(Thompson 2000: 13-24) разграничава три типа: властови скандали,
които са свързани със съмнителното упражняване на властта от
гледна точка на злоупотреба или некомпетентност; сексуални
скандали, които съобщават за личния живот на политиците;
икономически скандали, които разкриват съмнително финансово
поведение. И трите типа скандали се инициират от престъпването
на моралните граници в упражняването на властта, в което се
вписва репутацията и общественото доверие към политиката. В
тези случаи скандалите са „борби за символична власт, в които са
заложени репутацията и доверието ” (Thompson 2000: 13-24). М.
Кастелс пък твърди, че „скандалната политика е избраното
оръжие за борба и конкуренция в информационната политика“
(Castells 1997: 337). Х. Тумбър и С. Уесбърд са на мнение, че
скандалите разкриват двойствеността в политическия живот, а
именно пропастта между казаното и това, което е всъщност, между
идеализираната политика и мръсната политика, между нормите,
които са публично легитимирани и поддържани, и действителното
поведение“ (Tumber, Waisbord 2004: 1035-1037).
Популярното определение за скандала е свързано с публично
разкриване на етично и/или законово нарушение – например
„публикуването на нарушение на социална норма“ (Apostolidis,
Williams 2004: 3-4). Някои изследователи се концентрират върху
политическия скандал в медиите, като го дефинират като „дейност,
която се стреми да увеличи политическата власт“ (Markovits,
Silverstein 1988: 6-7). Това и подобни определения обаче като че ли не
успяват да обвържат медийната репрезентация на скандала с
резултатите от него. Например някои добре документирани
нарушения не успяват да предизвикат медиен интерес и не влизат в
дневния ред на медиите като скандал. От друга страна, голословни
твърдения, обвинения, фиктивни или недоказани нарушения се
стоварват като скандали върху обекта/субекта въпреки малкото
доказателства около тях. Вижда се, че „стандартите“, които се
използват за дефиниране на скандала, се променят във времето и се
прилагат непоследователно, а решаващи фактори за медиатизирането
на скандала се оказват политическият, икономическият, социалният и
новинарският контексти, а не толкова доказателствата за
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нарушенията, отклоненията от нормите, злоупотреби и пр. Казано с
други думи, когато политическата, икономическата, социалната и
медийната среди са неблагоприятни, могат да избухнат скандали
въпреки слабата доказателствена подкрепа. Обратно, при поблагоприятни условия в средата дори добре подкрепени твърдения за
нарушения могат да не направят впечатление в обществото.
Настоящото изложение ще обърне внимание на скандала като
медийно явление с голям мащаб и светкавично разпространение, но с
обратнопропорционални последици и понякога без резултати.
Веднага се налага уточнението, че не всички медийни скандали влизат
в тази категория, но те в случая не представляват интерес.
Вниманието тук ще е концентрирано върху скандали, към които може
да се отнесе метафората „буря в чаша вода“. Основна в случая е тезата,
че скандалът се позиционира и разразява в полето на медийната
реалност, но действителните последствия от него остават встрани от
тази реалност, в последна сметка резултатите са незначителни.
В сценария на скандала участват и „второстепенни“ актьори, а
истинските причини и дълбоките сътресения са извън медийната
репрезентация на скандала. Също така за целите на изследването е
продуктивна и тезата на Б. Найхан, според която медийните скандали
са „копродукция“ на пресата и опозицията (Nyhan 2015: 438). Според
неговото виждане присъствието на скандала в медийния дневен ред
не е или поне невинаги е строго отражение на етични прегрешения от
страна на публични личности и/или институции, а по-скоро медийно
конструирано събитие, в което действия (или предполагаеми
действия) на обществена личност или институция се тълкуват
успешно като нарушаващи законови и/ или етични норми. И, разбира
се, в това тълкуване медиите и инициаторите на скандала в
определени случаи са в симбиотична връзка – нито едните, нито
другите могат да създадат скандал сами.
Представените примери в изложението са свързани с тезата, че
вероятността от успешни обвинения в неправомерни действия е
несъизмерима с мащабността на разпространение на скандала. Също
толкова малка е вероятността да бъдат изобличени или наказани
главните мишени (виновници) и ефектът от медийния скандал да има
неблагоприятни последици за тях. Обикновено последиците са за т.
нар. „бушони“, изкупителни жертви, а това пък отслабва донякъде
стимулите за етично поведение от страна публиките. Казано с други
думи, когато разкриват нарушенията на различни норми от
публични личности, медиите в една част от случаите приписват
отговорност на актьорите участници в скандала, а не търсят
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симптоматични сигнали за произтичащите от скандала сериозни
щети. Съответно пък познанията, емоциите и мненията на
реципиентите не могат да бъдат достатъчно добре обосновани и са
стихийни, тъй като те обработват съдържанието въз основа на
отделни, фрагментарни медийни сцени от скандала.
Разпространението на скандалите в постмодерната култура,
скандалният сензационен стериоти на медиите допринесоха за
това, че понятието „скандал“ е придобило специфичен
деривационен маркер – деривационната морфема -гейт (-gate).
Този медиен маркер за скандал, англо-американски по произход,
действа като международен „мобилен, транслокален, оперативен
ресурс за словообразуване“ (Blommaert, Dong 2010: 368).
Популярността на гейтскандалите може да се обясни с присъщата
им драматичност, с персонализацията, заложена още в техните
наименования и с вероятността по този начин да привлекат
вниманието на публиката. Това са маркери, които добре се вписват
в политиката на пазарно ориентираните медии.
Изследванията посочват, че от края на ХХ век
словообразователната морфема -gate присъства и функционира в
шестнадесет европейски езика (Görlach 1998: 209-221). Появата ѝ,
както е добре известно, е в резултат на структурно-семантично
компресиране на английския композит Watergate – името на
хотела, където се случва инцидентът, довел до политическия
скандал в Съединените щати, завършил с оставката на президента
страната на Ричард Никсън. В онлайн речника Merriam – Webster
Dictionary думата watergate вече е включена като съществително
нарицателно име, което означава „скандал, обикновено включващ
злоупотреба със служебни задължения, измама и прикриване“
(Merriam-Webster). В тази връзка неологизмите Irangate, Contragate
се появяват в американските медии още през 80-те години на XX
в. и елементът -gate вече самостоятелно предава значението на
„скандал, измама“. Авторите на „The American Heritage Dictionary
of the English Language“ характеризират -gate като суфикс,
обозначаващ „скандал, причинен от незаконни дейности на
държавни служители“ (Dictionary 2000).
Използването на -gate смислово може да се свързва предимно
(но не само) с обозначаването на политически скандали, като в
първата част на композита са добавени имената на известните
личности, замесени в скандала. Сред най-популярните световни
скандали тук може да се посочи скандалът Моникагейт от края на
90-те години на ХХ век по името на Моника Люински, която
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признава, че е имала „неподходящи отношения“ с тогавашния
президент на САЩ Бил Клинтън 1. Всъщност, ако трябва от
дистанцията на времето да бъде оценено случилото се, то би
попаднало моментално в категорията скандали тип „буря в чаша
вода“. Когато аферата избухва с пълна сила и консерваторите, и
различни експерти предричат политическата смърт на Клинтън.
Последиците съвсем не са измерими със световния отзвук от
скандала. В крайна сметка юмрукът на моралната справедливост не
се стоварва върху главата на Бил Клинтън – предложението за
импийчмънт (второто такова в историята на Съединените
американски щати спрямо президент) е отхвърлено с 55 гласа
„невинен“ срещу 45 „виновен“. Все пак скандалът е построен по
правилата на сапунените сериали, на вълшебните приказки или на
евтините романи с продължение като подлистници на вестници от
началото на ХХ век. Там, както е известно, в сюжетната линия
присъства един (а може и повече) доброжелател, който дава
непоискани съвети, който добродетелно, но прикрито стои зад добрия
герой жертва и който всъщност играе ключова роля за развитието на
медийния наратив. Подобен персонаж присъства и в Моникагейт, при
това ключовата му поява е на два пъти. В „ролята“ е приятелката и
колежката на Люински Линда Трип. След като взаимоотношенията
между стажантката и президента охладняват (по думите на младата
девойка), Моника Люински споделя подробности с нея за аферата си.
Съвсем като в сценарий за драматичен сериал случайно Линда Трип
записва телефонните си разговори с Моника Люински и ги прави
публично достояние в един крайно (не)удобен момент – успоредно с
избухналия скандал с Пола Джоунс, която обвинява президента в
сексуален тормоз. Втората намеса на закрилящата „вярна“ другарка е
във връзка с официалното публично признание на самата Моника
Люински (на 28 юли 1998 г.) за интимната ѝ връзка с президента.
Вж. например заглавията: „Scandal Bust: Why Clinton won Monicagate“/ National
Review,
Dec
7,
1998
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1282/is_1998_Dec_7/ai_53284437
(status
29.10.2021); „Monicagate will leave US worse, not better“/ The Irish Times, Fri, sep, 11,
1998 – https://www.irishtimes.com/opinion/monicagate-will-leave-us-worse-not-better1.192035 (status 29.10.2021); „Does Donald Trump help himself by bringing up
Monicagate?“/
Chicago
Tribune,
oct
,
2016
https://www.chicagotribune.com/columns/clarence-page/ct-trump-giuliani-clintonmonica-lewinsky-perspec-1005-md-20161004-story.html
(status
30.10.2021);
„Моникагейт: как президент Клинтон чуть не угодил в тюрьму“/ 24 Мир, 12/02/2019
- https://mir24.tv/articles/16347908/monikageit-kak-prezident-klinton-chut-ne-ugodil-vtyurmu (status 30.10.2021);
1
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Тогава тя предоставя на прокурора Кенет Стар доказателства за това
– прочутата синя рокля с петна от семенна течност по нея. Именно
Линда Трип по някакви, вероятно свръхестествени подбуди, е
посъветвала своята приятелка да не почиства роклята! А всъщност
това е доказателството, което разгромява версията на Бил Клинтън от
26 януари 1998 г. за неговата невинност – тя вече подлежи на проверка
чрез евентуален ДНК анализ на петната. Изходът от скандала –
импийчмънтът е отхвърлен, а Бил Клинтън е обвинен в неуважение
към съда, отнет му е лицензът за юридическа практика и е глобен 90
000 щатски долара.
Да не забравим и съпругата в ролята на непоклатимия семеен
пазител и закрилник на палавия прелюбодеец – бъдещето отрежда на
Хилъри Клинтън самостоятелна и доста успешна политическа
кариера.
Дори само от този пример може да бъде изведена една, макар и
условна, структурна технология на скандала, в която ролите и
средствата се разпределят по следния начин:
- субект/ жертва – това е персонажът, който сигнализира за
скандала; най-често той е инициаторът на скандала в медиите, но
невинаги крайната облага е за самия него (Люински);
- престъпен субект – това е обектът на скандала, върху който в
по-силна или по-слаба степен рефлектира медийният шум (Клинтън);
- бенефициенти – това са лицата, носещи непосредствената
облага от скандала; третите лица/ третата страна, които теоретично/
или не съвсем теоретично биха извлекли дивиденти от скандала
(консерваторите);
- помагачи – като в почти всеки сценариен сюжет това са
хелпъри, които помагат на субекта жертва или на бенефициента в
технологията на скандала (Линда Трип);
- изобличаващи средства – това са материалните носители,
които оформят визуалната част от скандала и го превръщат в истинен
и реален, но само в медийния му хабитат (записаните телефонни
разговори между двете приятелки, синята рокля с бели петна);
- технически методи и инструменти – това е съвкупността от
онези средства, методи и инструменти за разгласяването на скандала,
за позиционирането му в медийната реалност, в дневния ред на
медиите (публикацията по темата в най-популярния вестник
„Вашингтон Поуст“ от 21 януари 1998 г., пресконференция на
Клинтън от 26 януари същата година, телевизионни интервюта и пр.);
- крайни потребители на скандала – това е онази група от хора,
която приема „присърце“, гледа и вярва на очите си, т. е. това са
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хората, които са очаквали някакъв ефект от скандала, а практически
са останали дори без морално удовлетворение.
Схемата може да се съпостави със структурата на вълшебната
приказка: на приказния герой съответства субектът жертва;
антигероят в скандалния медиен наратив е престъпният субект;
вълшебните герои са се превъплътили в помагачи, хелпъри;
вълшебните предмети са изобличаващите средства; историята на
разказвача от вълшебната приказка и „модернизирана“ в технически
методи и инструменти; и последно – слушателите/ реципиенти са
крайните потребители на скандалната история.
Според тези съпоставки може да се обобщи, че този тип
скандали са построени върху древна, архаична схема, която им
гарантира успех сред профанните аудитории (подобно на сериалите,
сапунките, розовите романи). Този успех обаче не е гарантиран за
създателите на сериала скандал, защото сценарият невинаги е
убедителен. Показателен за тази неубедителност е самият факт, че
Моника споделя на приятелката си след „охладняването“ на
отношенията си с президента, а втората пък я съветва да не почиства
роклята си?! Това означава, че роклята е „преседяла“ в гардероба?
Седмици?! Ама че хигиена! Освен това как клетата Моника се е
измъкнала от „президентските покои“ с оплескана рокля и се е
прибрала у дома – също неизвестно! Така или иначе, сивият разказвач
в историята пак е употребил белите конци…
Положението, в което изпадат крайните потребители на
скандала, са много сходни на един диалог от филма „Да разлаем
кучетата“ между агент Йънг и Конрад Брийн, в който Йънг казва:
„Има две неща, за които съм сигурен, че са истина – няма добър или
лош крем карамел и няма никаква война!“, а Конрад Брийн репликира:
„Как да няма? Гледах я по телевизията!“.
В тази връзка остава въпросът за моралните измерения на найшумния скандал от 1998 г. Дали всъщност шумът подменя истинските
ценности, на които „горката“ (но не стара) Америка толкова държи и
пропагандира, дали аморалното е незаконно и дали медиите трябваше
да развяват пред нацията и света белите петна? И всъщност дали
скандалът струва толкова, колкото оглушителните децибели на
медийната му репрезентация? Защото от обвинение в неморално
прелюбодеяние
президентът
получава
наказание
за
лъжествидетелстване и неуважение към съда. Следователно така и не
става ясна моралната оценка на случилото се. В този смисъл отново
на преден остава без отговор въпросът за границите на моралното и
дали то е незаконно. Нещо повече – оказва се, че субектът жертва е
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представен в медиите в по-негативна светлина, отколкото виновникът
за предизвикания скандал. С това се занимава едно проучване на
Трейси Евърбах върху публикации на страниците на „The Wall Street
Journal“ и „New York Times“ от този период (Everbach 2017). В
проучването за медийното представяне на скандала Клинтън –
Люински се обобщава, че медиите са предпочитали гледната точка на
президента Клинтън повече, отколкото на Моника Люински и
съответно потърпевшата е представена в по-негативна светлина, а
„злодеят“, пристъпният субект в по-положителна. Изследването
акцентира и на факта, че връзката им е етикетирана като „скандала на
Люински“, което отново е илюстрация за негативното представяне на
Люински от медиите, която по-често е „подигравана и
пренебрегвана“, а също така публикациите в двете медии отдават
предпочитания на историята от позицията и гледната точка на
Клинтън, отколкото на Люински.
В състава на композита -gate и по-точно като негов първи
елемент в медийната картина са включени и обектите на
скандала. И тук могат да се открият множество примери на
границата между сериозното и несериозното, между публичното и
личното, между безобразното, наглото и безобидното, случайното.
Поредицата от такива скандали е доста дълга, но настоящото
изложение няма претенциите за изчерпателност, а за маркиране на
тенденции и застава зад позицията, че някои от скандалите са
свързани по-скоро с отвличане на вниманието на публиките и не
носят нито трайни, нито съдбоносни, нито категорични последици.
Към подобни характеристики например би могъл да се отнесе
скандалът Telegramgate от 2019 г., добил популярност и като
Chatgate. Това е политически скандал, който все още продължава
и който също не води до конкретни политически последици за
замесените. Главен участник (това е престъпният субект според
предложената по-горе структура на скандала) е Рикардо Росело –
губернатор на Пуерто Рико, а скандалът започва на 8 юли 2019 г. с
изтичането на няколко страници от групов чат в приложението за
съобщения Telegram. Отново моментът на скандала е добре избран:
информацията е разпространена публично в разгара на
обвиненията на бившия министър на финансите на Пуерто Рико –
Раул Малдонадо Готие, който напада губернатора, че е
организатор на „институционална мафия“.
На фона на тези сериозни обвинения скандалът в по-голямата
си част е концентриран върху нецензурни думи, вулгарни
препратки към различната сексуалност и пр., които са разменени в
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онлайн чат на губернатора с още девет мъже, членове на
администрацията му 2. Онлайн изданието „Latino Rebels“ определя
скандал като „ад“, избухнал в социалните медии. Отново
изведената по-горе схематична технология на скандала действа и в
този -гейт в следните аспекти: много добре преценен обект –
жертва: младият 40-годишен губернатор с присъщата за това
поколение активност в различни онлайн чатове и виртуални групи
за частни разговори; бенефициентът също е прозрачно ясен –
бившият финансов министър; „вълшебните“ предмети в случая са
снимките от екрана на груповия чат, които се разпространяват в
социалните медии. „Адът“ е ясно очертан, но отново възниква
въпросът за моралното му измерение и за границите между
частната комуникация в личен контекст (неформалната
кореспонденция) и между законовите норми, т. е. остава
неизяснено положението, свързано с наказателната отговорност и
въобще може ли да има такава. Отново публиките са свидетели на
скандал със законово неустановени последици. Зад лавата на
медийния „ад“ Telegramgate, който предизвика протести, стоят
редица по-сериозни причини, между които продължаващата
финансова криза в Пуерто Рико и редица разследвания за корупция
в администрацията. Те обаче са под повърхността и остават
встрани от медийната реалност. Най-общо казано, скандалът се
движи по тънката линия между законното и непозволеното, между
правилното и неправилното от морална гледна точка, между
регламента и неспазването му, между индивидуалните решения и
това как те се приемат от обществото.
Българската медийна сцена също отдавна включва в сюжетите
си „гейтовете“. В случая внимание се отделя на тези
словосъчетания, които съдържат като първи елемент отново
обектите на скандала – например ЦУМ-гейт, Суджукгейт,
Кумгейт, ДжиПи-гейт, Апартаментгейт. Редицата е дълга,
примерите са много и всички те са белязани със „сензационни“
разкрития за обвързаности, корупция, лобизъм и шуробаджанащина.
Друг обединителен маркер, който обосновава споменаването именно
на тези скандали, е тезата, че всички те остават без някакви решителни
Подробности вж.: „Chatgate“ Scandal Plunges Puerto Rico Governor Into Political
Crisis. / Time Immersive (online), JULY 16, 2019 – https://time.com/5627187/puertorico-ricardo-rossello-chatgate/ (status 30.10.2021); #TelegramGate: Leaks From a Private
Group Chat Leave Rosselló Administration Exposed. / Latino Rebels, JUL 9, 2019 https://www.latinorebels.com/2019/07/09/telegramgate/ (status 30.10.2021).
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последствия и са с нищожни резултати или с резултати, които са
несъизмерими с мащаба на скандалите в тяхното медийно битие.
Разбира се, тук не се пренебрегва фактът, че тези скандали
предизвикват реакции на обществено недоволство, но тези реакции са
неутрализирани чрез привидно поета отговорност от т. нар. „бушони“
и/или чрез медийни прокурорски акции – и двата варианта имат за цел
да съхранят и скрият главните фигури и да разсеят фокуса към
реалните проблеми. С други думи, влизат категорично в групата на
скандали тип „буря в чаша вода“, на които е и посветено настоящото
изложение.
Медиите „отвориха“ ЦУМ-гейт през 2017 г. 3 Ситуационно
скандалът се свързва със срещата между бившия главен прокурор
Сотир Цацаров и издателя на вестник „Сега“ Сашо Дончев. Мястото
на срещата: в ЦУМ, в офиса на бившия член на ръководството на БСП
Георги Гергов. Следват твърденията на субекта/ жертва по горната
схема за технологията на скандала – в случая Дончев, който твърди,
че Цацаров му е оказвал натиск и е недоволствал от опозиционната
политика на изданието. Не е изключена и ролята на обекта на скандала
(отново по вече описаната схематична персонажност на скандала), а в
случая това е фигурата на Цацаров, който категорично застава на
позицията, че не той е притискал Дончев, а тъкмо обратното. Гергов
пък тук влиза в образа на помагача, на хелпъра – той обяснява, че е
посредничил за срещата, защото и двамата му били приятели и
добавя, че няма нищо лошо или незаконно в неформалните срещи с
фигури от бизнеса и правораздавателната система. Да, не е незаконно,
Вж. например: Цацаров е отказал да съдейства за разкриване на истината за ЦУМгейт.
/
Net
news,
https://netnews.bg/%D1%86%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
-%D0%B5-%D0%BE%D1
%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%
B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA/ (status 30.10.2021); Какво се случи с „ЦУМгейт“ и защо го разбрахме чак сега. / Под лупа (онлайн) - http://www.burgaspodlupa.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%
81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8-%D1%81%E2%80%9E%D1%86%D1%83%D0%BC-%D0%B3%D0
%B5%D0%B9%D1%82%E2%80%9C-%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B
5-%D1%87%D0%B0%D
0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0
(status
30.10.2021); ВСС отказа проверка за "ЦУМ гейт". / 168 часа, 27.04.2017 (online) https://www.168chasa.bg/article/6193646 (status 30.10.2021).
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но дали е морално и дали е в полза на обществения интерес и влияе
ли върху последващи важни процеси в обществото? А може би се
затвърждава усещането, че бизнесът, политиката и прокуратурата
решават държавните проблеми на рандеву с кафе? Въпросът е
риторичен!
Последиците от ЦУМ-гейт са обратнопропорционални на
медийната разгласа на скандала – след проверка на Висшия съдебен
съвет не са констатирани нарушения и за Цацаров реално скандалът
не предизвиква сътресения. Дончев пък продължава своите бизнес
занимания. Може да се каже, че кафето се оказва горчиво за Георги
Гергов, който е изключен от Изпълнителното бюро на БСП. Едва ли е
фатално това изключване и от материална, и от имиджова гледна
точка, тъй като той запазва позициите си при пловдивските
социалисти. Няма нарушения, няма погазване на етични норми, а
някъде отвъд вратата (гейта) се прокрадва съмнението на натиска над
медиите, за отправени заплахи на високо държавническо ниво. Само
че то, съмнението остава в утайката на изпитото кафе.
Другият медиен скандал, включващ в названието си композита
-gate и като първи елемент, е „Суджукгейт“ 4. Субектът/ жертва на
„трапезния“ скандал е добрички бизнесмен, който сигнализира за
рекет. Схемата на скандала продължава – обектът е самият рекетьор –
ексдепутатът от ГЕРБ Живко Мартинов, който поискал от
добричлията четири! тона суджук и няколко килограма еленско филе
(според твърденията на бизнесмена). Само че тук схемата малко се
усложнява – на сцената се появява втори обект, макар и косвено –
самият тогава премиер Бойко Борисов, чието име намесва именно
Мартинов под претекст, че мезетата са за министър-председателя.
Този втори обект и неговото косвено присъствие в гейта довеждат все
пак до някакви, макар и минимални последици: условна присъда за
Мартинов, който обаче обжалва, а според някои източници
Вж. например: Делото „Суджукгейт“. Фалшиви показания и много финансови
интереси.
/
Nova
Varna,
февруари
22,
2020
(online)
https://novavarna.net/2020/02/22/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1
%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B3%D0%B5%D0%
B9%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0 %D0%B7%D0%B0/ (status 30.10.2021); БСП
очерта профила на кабинета „Борисов 3“: НДК, Боршош и Суджук гейт. / news.bg,
08.08.2017 - https://news.bg/politics/bsp-ocherta-profila-na-kabineta-borisov-3-ndkborshosh-i-sudzhuk-geyt.html (status 30.10.2021); „Суджукгейт“ приключи с условна
присъда. / bgDnes.bg 08.10.2021- https://www.bgdnes.bg/Article/10262821 (status
30.10.2021).
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рекетираният бизнесмен е фалирал. Вторият обект от скандала обаче
излиза от скандала „ни суджук ял, ни суджук мирисал“ (Petrov 2017).
А крайните потребители на скандала (според технологията на
скандала, описана по-горе) влизат в ролята на Санчо Панса в опита му
да разбере високите идеали на своя господар. А те са не на върха на
копието, а на края на суджука.
Широк медиен отзвук през 2019 г. получава и скандалът
Апартаментгейт, за който разказва Свободна Европа в серия
публикации 5. Обектът на скандала е Цветан Цветанов, тогавашният
председател на парламентарната група на ГЕРБ, който се е сдобил с
мезонет на стойност в пъти по-ниска от пазарната цена. Разследването
продължава с факта, че година преди това управляващите са
променили Закона за устройство на територията и според тази
промяна се позволява доизграждането на спрения по онова време
небостъргач в квартал „Лозенец”. Небостъргачът пък се строи от
фирма „Артекс”, от която Цветанов придобива луксозния имот с
личен асансьор. Цветанов подава оставка като депутат и председател
на групата на ГЕРБ, а Борисов го отстранява и от ръководството на
партията.
Скандалът са разраства и към него се обособява вече група от
обекти – „етажни собственици“, все функционери на ГЕРБ: зам.министъра на икономиката и енергетиката Красимир Първанов,
министърката на правосъдието и бивша председателка на Народното
събрание Цецка Цачева и зам.-министърката на младежта и спорта
Ваня Колева, които също подават оставки. В прокурорската проверка
излизат и имената на депутата от ГЕРБ Вежди Рашидов, на
министърката на туризма Николина Ангелкова, както и на депутатите
Валери Жаблянов и Крум Зарков от БСП, за които също се появяват
материали за имотни сделки. Парадоксално или не, но
Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) излиза с решение, че не
открива конфликт на интереси в това, че политици от ГЕРБ са се
сдобили с луксозни апартаменти (тези от БСП са „забравени“!). И
ситуацията след този пореден гейт описва най-точно статията на
Петър Чолаков, озаглавена „Като в хипноза: Спете спокойно,
„Апартаментгейт“ няма“. Авторът обобщава: „Решенията на
Вж. Паунова, П. Как Цветан Цветанов се сдоби с нов луксозен апартамент на
преференциална
цена./
Свободна
Европа,
19
март,
2019
https://www.svobodnaevropa.bg/a/29829732.html (status 30.10.2021); Прокуратурата
ще провери новата имотна сделка на Цветанов. / Свободна Европа, 20 март, 2019 https://www.svobodnaevropa.bg/a/29832002.html (status 30.10.2021) и др.
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КПКОНПИ по случая „Апартаментгейт” бяха предизвестени. Защото
отдавна има съмнения, че този орган е заченат от управляващите с две
основни цели: да (им) издава при нужда извинителни бележки и,
второ, да служи като Дамоклев меч, който виси над главите на подръзките инакомислещи“ (Cholakov 2019).
И тук ролите са разпределени по технологичната схема на
скандала. Неговите обекти са „новодомците“, а КПКОНПИ пък е в
ролята на помагача, който обаче този път е на страната на обекта, а не
на субекта жертва (той пък в този скандал липсва или поне не е с
характеристиките по предложената по-горе схема). Едва ли ще бъдат
разкрити е бенефициентите, но по-важното в случая, че „вълшебните“
предмети са налице и в изобилие – тераси, вътрешни асансьори,
небостъргач (дори), луксозни сгради и пр. А за крайните потребители
на скандала остават отново въпросите, при това реторични според П.
Чолаков: „Така не ни остава друго, освен да задаваме реторични
въпроси. Ако всичко със сделките на управляващите е наред, защо
Цветанов, Цачева, Колева и Първанов трябваше да извървят този
бутафорен път към Голгота? Защо бяха депозирани или
изкомандвани техните оставки? Какво беше това – поредната
пиеска за спечелване на публиката? И дали на лицата, лишени от
постове, не им „стига тая награда” – да запазят имотите си чрез
индулгенцията, издадена от КПКОНПИ? Пък и сега, след като са
оневинени, нищо не пречи да се върнат на старите си позиции - или
да заемат други, по-малко публични, за да не дразнят. Това вече сме
го виждали“ (Cholakov 2019).
Общото между всички описани примери е, че последиците са
незначителни. Шумът в медиите по всеки един скандал е
обратнопропорционален на ефекта на въздействие, който определено
е краткотраен. Както отбелязва и социологът Дж. Станър,
„Разкритията получават суфикса „-gate“, за да добавят тънък воал
на достоверност, след „Уотъргейт“, но повечето нямат прилика
със старателното разследване на тази конкретна част от
президентската корупция“ (Seitz-Wald 2014). Липсва обществен
дебат, а в случаите, където присъства, е сведен до битовизми с леко
скандален и пиперлив уклон. Може да се заключи, че скандалът не
води неминуемо до по-ниски нива на политическо доверие или до
засилен политически цинизъм. Това обаче може да доведе до пониски нива на доверие към медиите.
Скандалите, които присъстват в медиите, могат да се определят
като действия или събития, които нарушават ценности, норми или
морални очаквания и които предизвикват силни негативни реакции
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(като
гняв,
шок,
отвращение,
възмущение)
в
обществото. Политическите
скандали
включват
лица
в
правителствени политики или институции и обикновено се въртят
около нарушаването на ценности и норми по отношение на секса,
парите или властта (по Thompson 2000). Скандалите са динамични,
тъй като участващите страни се опитват да контролират разказите и
се стремят да скрият прегрешенията си, но за сметка на това пък да
разкрият гафовете на противниците си. Освен това, съществуват
скандали, които Томпсън нарича скандали от „втори ред” – такива,
при които главното действащо лице се опитва да прикрие
първоначалното нарушение чрез „измама, възпрепятстване,
фалшиви отричания и откровени лъжи, водещи до засилващ се цикъл
от искове и насрещни искове което намалява първоначалното
престъпление и подклажда скандал, който ескалира с всеки обрат”
(Томпсън 2000: 17).
Скандалите изплуват на повърхността в силно поляризирана
обществена среда, в която опонентите се стремят към надмощие и
засилване на определени (политически, икономически и пр.) позиции
или в среда, в която разцепленията в администрацията са факт и
стремежът е спечелване на власт или пък защита от евентуална
заплаха от опозиционната страна. Може да се допълни, че скандалите
са негативни истории за ключовите фигури, а вината за тях често се
приписва на отделно лице или група лица, а не на институции, което
пък прави историята лесна за разбиране. Чрез скандала участниците
се поляризират на герои или злодеи, а това улеснява аудиторията да
се идентифицира с историята. Разбира се, ако скандалът включва
известни личности, то разказът привлича като магнит вниманието на
публиката. Персонализирането на вината в скандала, приписването ѝ
на едно или няколко лица в медийното му отразяване крие опасността
да бъде отклонено вниманието от важни институционални проблеми.
Също така медийното отразяване на скандали, свързани с обвинения
спрямо един или няколко души може да омаловажи събитията и
тенденциозно да отклони вниманието от институциите. Оказва се, че
след като виновните бъдат разкрити и медийно разпознати,
непосредственият и същественият проблем отстъпва на заден план и
неизбежно губи стойността си, т. е. по-големите институционални
проблеми остават нерешени.
Разбира се, не трябва да се пренебрегва и фактът, че скандалите
имат диагностична функция, защото те са маркер за това къде и как
хората се приближават до границите на (не)приемливото.
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Въпреки че скандалите носят със себе си много разнопосочни
изявления, а понякога и фалшиви обвинения, те дават представа за
това къде са границите на съществуващите норми, а някои от тях се
опитват да контролират, макар и привидно, обществените правила.
Следователно именно контекстите, в които скандалите не се
разрешават и се потискат, са проблематични.
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КУЛТУРАТА НА ОТХВЪРЛЯНЕ В СПИРАЛАТА НА
СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
Ася Асенова
CANCEL CULTURE IN THE SPIRAL OF SOCIAL
NETWORKS
Asya Asenova
Abstract: The study discusses the role of social networks in imposing
the cancel culture as a manifestation of the multilayered social
polarization. Emphasis is placed on the specific characteristics of social
sharing platforms, which expand the boundaries of the cancel culture. The
focus is on the idea that cases of social exclusion can also be the result of
the intense spread of misinformation. This leads to a rapid formation of
virtual communities that are empowered, react impulsively and disregard
facts, experts, authorities and institutions. An attempt has been made to
outline the consequences of the cancel culture in the field of public
communications and the journalistic profession.
Key words: social media, cancel culture, post-truth, echo chambers,
journalism
Ние сме гневната тълпа
четем вестниците всеки ден
харесваме когото харесваме, мразим когото мразим,
но също така лесно се поддаваме.
Кайзер Чийфс 1
Период от близо десет години е достатъчен, за да се очертае ясна
граница на противоречие между две парадигми – две
взаимоизключващи се разбирания за ролята на фактите в
заобикалящата социална действителност. От едната страна са думите
на Сингър и Ашан, които заключават, че „[…] познатите норми
изрично подчертават стойността на свободния и открит дискурс –
„коментарът е свободен“, но също така и на традиционния
1Песен на Kaiser Chiefs - The Angry Mob, 2007,
достъпа на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=7Z5kEqRFPwo (Official Video).
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журналистически подход за осигуряване на достоверност и точност
– „но фактите са свещени“ (к. м. – А. А.) (цит. по Steensen 2010: 20).
От другата страна, и в апогея на социалните мрежи, това класическо
тълкувание за ролята на обективността (в защита на каквато и да е
теза) е лишено от стойност. Илюстративен пример в това отношение
е отбелязан от Дъглъс Мъри в книгата „Лудостта на тълпите: джендър,
раса и идентичност“. По време на дебат, организиран от университета
„Рътгърс“, един от участниците, Кмийл Фостър, задава принципния
въпрос: „Имат ли значение фактите“. Категоричният отговор,
който се чува от глас в аудиторията, отеква тревожно: „Не ми говори
за факти. Притрябвали са ми“ (Мъри 2021: 164). Резултатът от
конфликтното противопоставяне между „фактите са свещени“ и
„фактите нямат значение“ е времето на постистината и социалните
мрежи. Така се образува „идеалната буря“ в сблъсъка на гледни точки
за света, който ни заобикаля. Един от социалните ефекти, резултат от
флуктуациите, с които се променя общественото мнение, е така
наречената култура на отхвърляне (cancel culture).
В най-общ план тя се отнася до казуси, в които публично се
заявява непопулярно мнение, схващане, виждане по конкретен
въпрос. Впоследствие изложената позиция и нейният защитник са
критикувани, атакувани или осъдени – най-често това се случва в
пространството на социалните мрежи, но може да има своите
последици извън „дигиталния свят“ (напр. уволнение, развод).
Според принципите на математиката, отбелязва Кей Си Коул 2,
„Изваждането на някого (или нещо), намалява броя на факторите в
играта, опростява уравнението, съкращава времето, необходимо за
решаването му“ (Cole 2021). В полето на теорията за права в
равнината вероятно това е оптимален подход с особено значение за
валидността на крайния резултат. Той води до крайната дестинация
от точка А до точка Б. Областта на обществените комуникации и ерата
на постистината обаче показаха, че информационните потоци не се
движат в права линия. В най-голяма степен това твърдение се отнася
за онлайн журналистиката, подчинена на „икономиката на кликвания
и връзки“ (Newman 2009: 40). Съотношения по оста факт-фикция,
истина-постистина, дезинформация-достоверност са доказателство в
Коул има множество научнопопулярна публикации в издания като „Лос Анджелис
Таймс“, „Ню Йорк Таймс“, „Ню Йоркър”, „Дискавър“ и др. Автор е на осем книги
от нехудожествения жанр, сред които и бестселъра „Вселената и чашата за чай:
математиката на истината и красотата“ (1997 г.), през 1995 ѝ е присъдена наградата
за научно писане на Американския институт по физика.

2

Културата на отхвърляне в спиралата на социалните мрежи

211

подкрепа на тази теза. Културата на отхвърляне може да е пряко
следствие от разпространението на дезинформация в дигиталното
пространство, като резултатите ясно се очертават във всепроникващата
поляризация на обществото. С други думи, формира се активна група
яростни защитници или противници по конкретен въпрос,
недопускащи алтернатива на своите схващания. Опитите за започване
на конструктивен диалог или излагане на противоположна теза
обикновено завършват с неуспех в пространството на социалните
мрежи, а оттам се пренасят и в офлайн всекидневието. Показателни
примери в това отношение са темите за: парламентарните и
президентските избори в България през 2021 г., пандемията от COVID19, мненията за и против ваксините, глобалното затопляне и пр.
Понятието култура на отхвърляне директно препраща към
теорията на социолога Елизабет Ноел Нойман, защитена в
изследването „Спирала на мълчанието: общественото мнение –
нашата социална кожа“. Според Нойман тази част от аудиторията,
която приема мнения, противоположни от изложените от масмедиите,
предпочита да мълчи. Водещата причина за такъв тип поведение е
логична – страхът от социална изолация, а резултатът е групов
конформизъм. „Наблюдения, извършени в един контекст (на
масмедиите) се разпростират върху друг и окуражават хората или
да оповестят своите мнения, или да ги задържат и да запазят
мълчание в един процес на разгръщаща се спирала – докато едната
гледна точка овладее обществената сцена, а другата изчезне от
общественото внимание, тъй като неговите поддръжници са
останали безгласни” (цит. по Петев 2004: 125-126). В апогея на
социалните мрежи малцина са хората, останали „безгласни“. Тази
констатация се обяснява, от една страна, със заличаването на
границите между публичната и междуличностната комуникация, а от
друга – с премахнатата бариера за разпространение на съдържание,
което може да достигне до хиляди, милиони, милиарди крайни
реципиенти. Разбира се, проблемът с кредита на обществено доверие
в институциите (включително в медийните) също отрежда водеща
роля на този процес. Всичко това вдъхва увереност и чувство на
експертиза за участници в комуникационния процес, които на
практика са лаици. Предпоставките може да се търсят в корените на
тенденцията на съдържание, генерирано от потребители или с други
думи - гражданската журналистика в комбинация позиционирането на
нови участници на медийната онлайн карта, където бариерите за
навлизане са по-скоро условни. Естественият страх, породен от
припокриващи се кризи от най-различно естество – политическа,
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здравна, икономическа, образователна, създаде именно в
пространството на социалните мрежи среда катализатор за
интензивно
разпространиение
на
конспиративни
теории,
противопоставяне между пресвонаука и наука, факти и
дезинформация и пр.
РОЛЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
Парадоксът е, че новите времена само разшириха и засилиха
описаното от Нойман през 1984 г. Представителите на различни
общности са по-малко склонни да говорят, за да защитят своите
морални убеждения или твърдения, основаващи се на факти, ако
вярват, че техните възгледи не се споделят широко от общността, към
която принадлежат. С други думи, да се заяви и защити мнение, което
на практика се противопоставя на прокламираното от мобилизирана
виртуална общност. Налага се представата, че рационална и
научнообоснована теза, аргументирана правилно, може да доведе до
жлъчно отхвърляне, което носи потенциал впоследствие да се пренесе
и да има последици в живота. Страхът от попадане в зоната на
културата на изключване има потенциала бързо да се превърне в
култура на мълчание – опасение от социално и професионално
дискредитиране. Обикновено под култура на отхвърляне се разбира
изключването и лишаването от авторитет на публични личности,
които са се оказали от другата страна на политкоректността, срещу
която често са изправени различни социални движения. Централното
място, което заемат социалните мрежи и ускореното развитие на
обществените трансформации разшири нишовия профил, както и
звездния статус (напр. случаите с Кевин Спейси, Джони Деп и т.н.),
на потенциалните участници в този процес. Това може да е
средностатистически потребител, публична личност, бранд и дори
институция. Предупреждение за това отправя Евън Ниърмън,
изпълнителен директор на консултантска компания за управление на
кризисен PR. От страниците на „Форбс“ в публикация, озаглавена
„Бъдете внимателни: културата на отхвърляне е тук, за да остане“, той
подчертава ролята на социалните мрежи: „Това (културата на
отхвърляне – б.м.) се прави от много дълго време в различни
контексти, както в света на бизнеса, така и в неправителствения
сектор, и със сигурност в политиката. Но днес ефектите могат да
бъдат опустошителни благодарение на силата на социалните
медии“ (Nierman 2021).

Културата на отхвърляне в спиралата на социалните мрежи

213

Една от основните предпоставки за това явление са т. нар. ехо
камери 3, в които са затворени потребителите на социалната мрежа.
Според Мат Ридли социалните мрежи и ехо камерите сериозно
допринасят за поляризацията на обществото по политически,
икономически, социални и културни въпроси. “...виждаме гледните
точки на другите и се озоваваме захвърлени в лабиринт от ехо
камери и филтриращи балони, в които прекарваме времето си в
потвърждаване на пристрастията си (к. м. – А. А.) и се
надсмиваме над чуждото мнение. Социалните медии ни
поляризираха, ядосаха, депресираха, пристрастиха и ни огорчиха“
(Ридли 2020: 204-205). Това на практика означава, че сблъсъкът на
гледни точки и търсенето на информация и алтернативни аргументи
се ограничава. За привържениците на конспиративните теории
например ще бъде все по-трудно на своята „стена“ да видят
предложени публикации, които се базират на факти. Вместо това ще
преобладава съдържание, сходно с личните интереси, установени
посредством персоналния онлайн дневник на дейностите, достъпен
благодарение на алгоритмите на големите данни (big data). С други
думи, целейки да задържат реципиентите за максимален времеви
период в платформата, Зукърбърг и архитектите на „Фейсбук“
програмират алгоритъма в синхрон с поведенческия онлайн модел на
определен потребител. Казано иначе – социалните мрежи като
„Фейсбук“ и „Туитър“ определят какво съдържание да стигне до
крайния потребител. Таргетираните реклами и спонсорираните
публикации в реално време дават допълнителен тласък на този
процес. Джейрън Ланиър, един от основателите на технологията за
виртуална реалност, посочва като основна причина за това характера
на бизнес моделите на компаниите от Силициевата долина и техните
клиенти, които са готови „да плащат, за да променят поведението на
другите“ (цит. по Мъри 2021:10). Според Дъглъс Мъри резултатът е,
че потребителите на социалните мрежи и технологичните гиганти
започват воденето на „постоянна война срещу всеки, който е на
грешната позиция“ (к.м. – А.А.) (Мъри 2021: 10). Това се обяснява с
обстоятелството, че ехо камерите стопяват прага на толерантност към
Според дефиницията на платформата за информационни технологии „Технопедия“
понятието ехо камери характеризира: „ситуация, при която определени идеи,
вярвания или точки от данни се подсилват чрез повторение в затворена система,
която не позволява свободното движение на алтернативни или конкуриращи се
идеи
или
концепции“.
По-подробно
вж.:
<https://www.techopedia.com/definition/23423/echo-chamber (10.09.2020)>
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информация, която не съответства с личните пристрастия и приети
възгледи по конкретни въпроси.
В изследване на Оксфордския институт за интернет от 2019 г. се
анализира формирането и манипулацията на общественото мнение
посредством употребата на социални мрежи, алгоритми, както и
софтуер за автоматизация на големи данни. Предмет на наблюдение в
анализа са комуникационните стратегии и инструментите, които се
прилагат от т. нар. „кибер войски“ (Bradshaw, Howard 2019: 9) –
правителства (правителствени агенции, министерства и т. н.) и/или
политически партии. Авторите на изследването извеждат като
основна комуникационна стратегия създаването на заблуждаваща
информация или на манипулации в медийното отразяване. Като
сериозен фактор в тази посока са посочени сайтовете на социалните
платформи. „Социалните медии, които някога бяха обявени за сили
на свободата и демокрацията, са подложени на все по-голям контрол
в ролята си на проводници на дезинформацията, подбуждане към
насилие и намаляване на доверието в медиите и демократичните
институции […] Наистина ли социалните медии създават
пространство за обществено обсъждане и демокрация? Или
подсилват съдържание, което държи гражданите пристрастени,
дезинформирани и ядосани“ (к. м. – А. А.) (Bradshaw, Howard 2019:
21). Отсяването на достоверната от недостоверната информация и
правилното ѝ тълкуване се превръща във все по-трудна задача. По
този начин „гласът на дезинформацията“ заглушава „гласът на
логиката и фактологията“. Или според констатацията на Бегбеде:
„Истината се смесва с фалшивата новина. Демодирано е да се
изобличават лъжите. Когато обясняваме, че определена
статистика е подправена, че дадена клевета е недостойна и че не
съществува световен заговор, имаме вид на стари глупаци. Докато
някой експерт изправи грешките, аудиторията вече е съвсем
другаде. Няма време да си спомни“ (к. м. – А. А.) (Бегбеде 2021: 74)
Разсъждения в тази посока споделят Ковач и Роузънстийл още
преди възхода на социалните мрежи: „Може ли някой от тези нови
източници да привлече вниманието на значителна публика към онова,
което би имал да каже? И ако да, ще бъдат ли новите източници
един ден купени и вмъкнати в голяма корпоративна култура, от
която техните създатели са искали да избягат?” (Ковач,
Роузънстийл 2007: 178). Скептичният тон във въпросите на двамата
журналисти се обяснява с горчивия опит от развитието на различни
предизвикателства и сюжети в медийната практика. Те не подценяват
възможността новите медии да се окажат в ситуацията на
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журналистическите институции. Например при регистрирани
структурни загуби на аудитория в праймтайма, телевизии се
отдръпват от ролята си на „куче пазач“, насочвайки се към друг модел
на отразяване – журналистика като форма на развлечение дори когато
е разследваща. С други думи, т. нар. журналистика на твърдението
и развлечението измества журналистиката на фактите и нейната
стражева функция, която е все по-необходима.
Последствията се усещат с още по-голям интензитет, когато
филтърът на класическите журналистически принципи липсва. С
други думи, когато професионалните журналистиката е извадена от
уравнението и в социалните мрежи налице е резултатът от сбор между
фалшиви новини, уплашени или гневни потребители и сложна тема,
свързана със здравни, социални, икономически или политически
проблеми. Според Ник Нюман „голяма част от съдържанието в
социалните медии изобщо не е социално. Освен това те постоянно
мутират и се развиват; точно когато мислите, че сте ги разбрали,
се появява нова комбинация, която отново променя възприятията“
(к. м. – А. А.) (Newman 2009: 7).
ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪД В МРЕЖАТА
Дори на пръв поглед безобидна шега или споделена новина,
публикувана преди пет или осем години, днес може да се окаже повод
за социално или професионално отчуждение или изключване. Трябва
да се внимава със статусите в социалните мрежи, защото никой не е
сигурен каква трактовка може им се „пришие“ утре, след месец или
след десет години. Подобно предупреждение носи и публикацията
„Бях тълпата, докато тълпата не дойде за мен“. Още в увода авторът
подчертава, че застава зад псевдоним, защото „в рамките на кратък
период от време бях счетен за твърде токсичен за вкуса на моя
работодател. Бях изхвърлен от кариерата и професионалната си
общност“ 4. В текста си той фокусира вниманието върху въпроса за
агресията, отчуждението и речта на омразата, представени като каузи
в защита на социалната справедливост в пространството на
социалните мрежи. „След като прочетох книгата на Джон Ронсън
„Значи сте били публично засрамени“, наскоро се върнах в архивите
Днес авторът работи в сферата на услугите като доставчик на храна.
Отговорностите на предходното му работно място са били свързани със социалните
мрежи и определената от него „индустрия на социалната справедливост“.
Редакторът на медията, публикувала текста, е дал съгласие авторът да се подпише
под псевдоним и е поел ангажимент да запази неговата анонимност.
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си в Twitter, за да проуча собственото си поведение. Бях шокиран да
открия, че всъщност съм участвал с доста ентусиазъм в публичното
опозоряване на Джъстин Сако 5, чиято сага от 2013 г. след лоша
шега за СПИН в Twitter формира един от централните казуси в
книгата“ (Wilson 2018). Според автора агресивното и показно
демонстриране на целомъдрие онлайн е лишено от осмисляне,
емпатия и понякога – здрав разум. „Нападах и засрамих хората за
инциденти, които станаха новини на първа страница. Но когато те
бяха оправдани или оневинени от някакво разследване в реалния свят,
това беше третирано като бележка под линия от моята онлайн
общност“ (Wilson 2018).
Тази практика се обяснява основно бизнес модела на социалните
мрежи – колкото повече хора са ангажирани със съдържанието,
толкова повече рекламодателите ще бъдат привлечени да пренасочват
маркетинговите си бюджети. Тази връзка е правопропорционална.
Потребителите и аудиториите се ръководят много повече от своите
страхове, усещане за несправедливост, паника или гняв, отколкото от
хладния обективизъм. Трибуната на социалните мрежи ги овластява
от една страна, а от друга – таргетира емоционалното за сметка на
аналитичното. В същото време групира хората в клъстери и се старае
да ги задържи възможно най-дълго в различни ехо камери, в
„огледало“ на собствените им нагласи и страхове. По примера на
икономическата максима, че няма безплатен обяд, всички достъпни за
потребителя интеракции в мрежите – достигане до конкретно
съдържание, споделяне, коментиране, вдигане на палец или реакции
със сърчица или гневни емотикони под различни публикации, се
предоставят срещу конкретна цена – данни за съвкупно онлайн
търсене, „движение“ и потребление, които впоследствие се продават
на рекламодателите.

Краят на кариерата на PR специалист в Ню Йорк (и положителната обществена
репутация) за 30-годишната Джъстин Сако настъпват внезапно по време на едно от
пътуванията ѝ - след серия статуси в „Туитър“. Преди полет до Кейптаун и от
летище „Хийтроу“ тя туитва: „Странен германец: Пич, в първа класа си. Купи си
дезодорант“; „Студ. Сандвичи с краставица. Развалени зъби. Значи сме в Лондон“;
„Потеглям за Африка. Дано не пипна СПИН. Шегичка! Все пак съм бяла!“. Поподробно по въпроса вж. публичната лекция на Джон Ронсън по темата във формата
ТЕD Talks: Какво се случва, когато онлайн порицаването излезе извън контрол,
достъпна на адрес:
<https://www.ted.com/talks/jon_ronson_when_online_shaming_goes_too_far/transcript?
language=bg&source=google_plusone> (30.10.2021).
5
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КУЛТУРАТА НА ОТХВЪРЛЯНЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ
КОМУНИКАЦИИ
Разширяващият се обхват на културата на отхвърляне и
честотата, с която се появяват нови гледни точки, тенденции и
движения в социалните мрежи, са предпоставка за все по-голяма
обществена поляризация. Липсващите бариери на входа на
журналистическата професия, наред с дефицитите на специфични
компетенции, умения и етични стандарти, спомагат за
лавинообразното разпространение на дезинформация. Основният
проблем е, че животът във виртуалните общности засяга важни
аспекти в живота извън мрежата. Критичният подход е основният
филтър и най-оптималната защита срещу постистината, която все почесто разделя общественото мнение. Той е свързан с образованието и
с ученето през целия живот, формиращи представите за света,
усещанията за справедливост и несправедливост, морално и
неморално, истина и конспирация. Труднопостижим е, защото
логиката и скоростта, с която се случва, са в противовес с алгоритъма
на социалните мрежи, който завладява всекидневието на средния
читател. В този смисъл, все по-трудно е в пространството на
социалните мрежи масово да се приложи журналистическият филтър
с цел осигуряване на качествено съдържание, както и в
безкомпромисно прилагане на професионални стандарти и
компетенции от страна на журналистите. От една страна, гласът на
експертите е лишен от авторитет и бързо се отхвърля и заглушава в
социалните платформи. От друга страна, проблемът е, че и медиите, и
репортерите се сблъскват с налагащата се тенденция на социалното
изключване, която дава отражения върху крайния резултата от
тяхната работа.
Културата на отхвърляне, според статия, публикувана в
калифорнийския училищен вестник „Berkeley High Jacket“, не трябва
да се прилага спрямо журналистиката, защото „прониква в
редакциите и задушава интегритета на журналистиката“. Като
показателен пример в това отношение се посочва случаят с редактора
на „Ню Йорк Таймс“ Джеймс Бенет. В секцията за коментари и
мнения на външни автори и публични личности, които не са част от
редакционния екип на изданието, Бенет публикува текст на Том
Котър, сенатор от Републиканската партия. Публикацията разглежда
въпроса дали ресурсът на военните части трябва да се използва за
потушаване на бунтове и протести. Мотивите на отговорния редактор
са свързани с осигуряването на широк спектър от гледни точки по
темата. Екипът на медията обаче определя редакторското решение
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като погрешно и обидно и няколко дни по-късно Бенет е принуден да
депозира оставката си. Друг подобен случай е свързан с „Филаделфия
Инкуайърър“, чийто редактор е уволнен заради статия, носеща
заглавието „Животът на сградите също има значение“, за нанесените
материални щети във връзка с протестите, част от движението
„Животът на чернокожите има значение“ (Black Lives Matter). В
публикацията се акцентира, че редакторите не са застраховани от
грешни ходове и че техните решенията също могат да бъдат
критикувани, като се отбелязва, че и в двата случая те са се извинили.
„Тези събития обаче създават култура на страх сред писателите и
редакторите, която в крайна сметка може да застраши
журналистиката“ (Kira Rao-Poolla 2020). Количественото
натрупване на подобни случаи от практиката в по-дългосрочен план,
е възможно да доведе до масовото прилагане на автоцензура в личен
и в професионален аспект.
Същата заплаха е отбелязана и по време на кръгла маса, провела
се в онлайн среда през май 2021 г. Събитието е част от медийната
поредица „Разговори за културата на отхвърляне“, организирана от
изданието TheWrap. Сред участниците в дискусията са главните
редактори Жерар Биард (Charlie Hebdo), Даниел Белтън (HuffPost),
медийният стратег Сузи Баникарим и карикатуристът Дарил Кейгъл.
Те се обединяват около становището, че не само знаменитости са
станали мишени на културата на отхвърляне, а „журналисти и цели
публикации са изправени пред съда на общественото мнение“.
Според редактора Шарън Уаксмън културата на отхвърляне „оказва
влияние върху журналистика и медийните институции, а
„изкривяването и вълните на възмущение от социалните медии
представляват опасност за свободата на словото“ (Yee 2021). С
други думи, журналистите в лично качество и медиите в по-общ план
са подвластни на поляризацията и социалното изключване,
продиктувано от милиардите гласове в социалните мрежи.
Във връзка с разбирането, че социалните мрежи заличават
границата между личното и публичното говорене и публикуване на
мнения и коментари, PR специалистът по управление на кризисни
ситуации Евън Ниерман предлага осем принципа на поведение в
социалните платформи. Те обхващат добри практики, чрез които да се
избегне потенциално „анулиране“ на човек, група, бранд или
институция в социалните мрежи: публикувайте внимателно когато аудиторията ви е неограничена, е лесно да обидите някого;
публикувайте с предназначение – помислете наистина ли имате
причина да публикувате или действате импулсно. Ако не сте
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обмислили внимателно публикацията си, спрете за момент, за да
помислите за възможните последствия. Веднъж публикувано, не
можете да върнете съдържанието назад. Дори бързо да се изтрие или
редактира, е възможно някой вече да се е сдобил със скрийншот на
поста; избягвайте горещи теми – тук се включват всички въпроси с
„нисък праг на чувствителност“ (напр. религия, расизъм), които със
сигурност ще предизвикат „ответен огън“ от онези, които поддържат
противоположни гледни точки. Запитайте се какво се опитвате да
постигнете, преди да споделите нещо в интернет; бъдете внимателни
с хумора – това един от подвижните пясъци в мрежата.
Определението на някого за това какво е смешно може да се различава
значително от вашето и произтичащият конфликт може бързо да стане
грозен; извинете се, ако направите грешка, след което направете
пауза в социалните мрежи: да кажете, че съжалявате, е един от найдобрите начини да покажете разкаяние, ако сте направили публичен
гаф. След това обмислете евентуална почивка от социалните
платформи, докато бурята отшуми. Вниманието на хората бързо
преминава към следващия скандал или тема, която ги интересува;
бъдете приобщаващи – уверете се, че целевата ви аудитория
включва хора от много различни среди. Бъдете внимателни в подхода
си и структурирайте прецизно съобщението, преди да го публикувате
в социалните мрежи (Nierman 2021). Напътствията, посочени от
Ниерман, са подходящи както за индивидуални потребители без
широка аудитория и маса от последователи, така и за публични
личности – журналисти, общественици, политици, представители на
академичната общност и пр.
Парадоксът е, че експертите от различни области на
обществената система са заглушавани от агресивни общности, чиито
представители поддържат активно присъствие, публикуване и
разпространение на информация в социалните мрежи. С други думи,
страхът от социално изключване води до мълчание от страна на
хората, чието мнение има стойност и се сблъсква с проактивни
разпространители на дезинформация. Описаната тенденция е
характерна за дигиталната среда, защото дефицитът на критично
мислене води до нефилтрирано разпространение на заблуждаваща
информация. Тя формира виртуални общности, които агресивно
защитават своите каузи и агресивно налагат своите аргументи. На
пръв поглед те се изказват и раздават присъди в защита на човешките
права, но често се оказва, че (преднамерено или непреднамерено)
работят именно в обратната посока и в интерес на крайни расистки,
хомофобски, конспиративни и т.н. движения. Настоящото съвремие
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ясно очертава ефекта от разпространението на псевдонаука,
представена като наука и фалшиви новини, представени като
„скритата истина“. Много е лесно подобни виртуални общности да
„анулират“ всеки, който се опита да приложи научнообосновани
аргументи, независимо от неговата експертиза и независимо от
фактите.
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ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ – ПЪТ ЗА
РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ В
ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН
Павлина Лозанова
ECONOMIC DEVELOPMENT - A WAY TO SOLVE
THE PROBLEMS IN THE BLACK SEA REGION
Pavlina Lozanova
Abstract: The Organization of the Black Sea Economic Cooperation
(BSEC) has developed itself into a regional economic organization with a
broad and comprehensive institutional basis. It is believed that although
BSEC may not deal directly with purely political issues, the nature of
economic cooperation itself is likely to create a framework conducive to
more stability and security. Its members share a common vision of their
regional cooperation as” a part of the integration process in Europe, based
on human rights and fundamental freedoms, prosperity through economic
liberty, social justice and equal security and stability, which is open for
interaction with other countries, regional initiatives and international
organizations and financial institutions”. This regional platform creates
the sustainable conditions for countries with different cultural identity and
past or current unresolved political issues and confrontations to be united
under the common regional economic cooperation.
Key words: BSEC, conflicts, regional cooperation
Държавите от Черноморския регион имат наследството на
богата обща история наситена с конфликти, коопериране и взаимно
проникване. Това общо историческо минало ще формира контекста
на бъдещите дебати относно проблемите на регионалната
стратегия, икономика и дори околна среда.“ (King, 2008)
В диахронен аспект тезата, че Черно море изиграва основна роля
във важните проеси на Европейската история, е напълно логична.
Въпреки че Черноморският регион е в периферията на източните
Европейски граници, той винаги е бил в центъра на транспортните и
енергийни коридори и търговски връзки между Европа и Азия. От
друга страна, разнородността на региона го прави потенциално опасен
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за възникването на конфликти със заплашителни последици за
международната стабилност. Разположен на кръстопът между Европа
и Азия, той е място на конфронтация от векове. В контекста на
Студената война, това е сцената където Изтокът и Западът са в
постоянна стратегическа конкуренция. По време на Студената война
решителното политическо и военно присъствие на големите сили
осигурява стабилност в Черноморския регион, макар и поставяна под
заплаха в продължение на десетилетия. Съвместното съществуване
става още по-сложно в епохата след Студената война.
По-широкият черноморски регион е географски предопределен
да бъде спорен и оспорван. Регион, „който е белязан от множество
предизвикателства за политическата стабилност и демократичната
консолидация – фактори, които влияят директно върху европейската
сигурност и благополучие“ 1. Това му определение е многократно
потвърждавано от бурната му история. Съвсем скоро след края на
Студената война, геополитическата му позиция доста удивително го
превръща в зона на несигурност. Роналд Асмус и Брус Джаксън не са
се поколебали да назоват по-широкия Черноморски регион
„Бермудския триъгълник на западните стратегически изследвания“.
Освен това, намирайки се на кръстопът на европейските,
евразийските и близкоизточни зони за сигурност, целият регион се
озовава и извън стратегическата перспектива на другите два субекта
по сигурността. 2
Доколкото опасността от конфликти между бившите съюзи е
била сведена до теоретичен минимум, след края на биполярността и
разпадането на Съветския съюз се освобождават източниците на
напрежение в региона, които Студената война е потиснала. Тези
фундаментални геополитически промени довеждат до напълно нова
асиметрия в Черноморския регион. Надигащият се прилив на
териториални, националистични, етнически и религиозни спорове
поставя предпоставка за възпламеняване на Югославия, ТрансДнестер (Приднестровието), Крим, Южна Осетия, Абхазия, Аджария,
Чечня и Нагорни Карабах. Огнищата на конфронтации, настъпили в
началото на 90-те години на 20 век, особено гражданска война в
Молдова за Приднестровието, войната в района на Нагорни Карабах,
GROTZKY, Daniel and ISIC, Mirela. The Black Sea Region: Clashing Identities and
Risks to European Stability. Center for Applied Policy Research, No. 4, Munich, October
2008.
2
Ronald, D., Asmus, and Bruce, P., Jackson, ‘The Black Sea and the Frontiers of Freedom:
Towards a new Euro-Atlantic Strategy’, Policy Review, June/July 2004.
1
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и сраженията в грузинските отцепили се райони на Абхазия и Южна
Осетия, водят до дестабилизиране на региона. Ситуацията в рамките
на новосъздадената Руска Федерацията също е сериозно конфликтна,
особено в Чечня. По-късно декларацията за независимост на Косово
(2008 г.), както и войната в Южна Осетия (също през 2008 г.)
изглежда създават прецедент за автономните региони, след като Русия
признава както Абхазия, така и Южна Осетия за независими държави.
Задълбочаването на процесите на дестабилизация в
Черноморския регион и Източното Средиземноморие през
последното десетилетие и на кризите с геополитическа значимост,
нарастващият в световен мащаб риск от извършване на терористични
актове, както и продължаващият миграционен натиск, създават нови
предизвикателства пред сигурността. Кризисните процеси в Близкия
изток, Африка и някои страни от Централна Азия, наред с
влошаващите се икономическа и хуманитарна обстановка, оформят
огромна зона на нестабилност в регионален и глобален план.
Несигурност генерират политическата нестабилност в отделни
държави от тези региони, разрастването на етнико-религиозните
сблъсъци, сепаратистките нагласи, потенциалните рискове от
преначертаване на национални граници, амбициите на регионалните
и международните фактори и др. 3 Споровете относно териториалната
цялост спрямо самоопределението на държавите в региона са в
основата на повечето регионални конфликти.
Ролята на регионалното сътрудничество в този аспект се
разглежда като положителен и обещаващ отговор на съвременните
проблеми и предизвикателства. Може да се предположи, че
регионалното сътрудничество е особено значимо в регионите, които
претърпяват фундаментални политически и икономически
трансформации, както и в областите, в които липсват взаимно доверие
и сигурност. Подобно на много други региони с конфликти, широкият
черноморски регион е разнообразен и богат на многообразна история.
Той също така разполага с разнообразни политически системи. През
двадесет и първи век Черно море е географската точка, където
Изтокът среща Запада. То е стратегическа област за световните сили
не само от традиционни съображения за сигурност, но и за енергийна
сигурност.
Европейският
съюз
(ЕС),
Организация
на
Северноатлантическия договор (НАТО), Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Организация на Договора за
Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България Приета
с Решение на НС от 14.03.2018 г., обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г.
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колективна сигурност (ОНД) – всички те имат участие в по-широкия
черноморски регион и между тях често е имало напрежение. Въпреки,
че приемайки, че черноморските държави нямат доминираща обща
регионална идентичност, регионът споделя много икономически и
политически интереси, които създават подходящи възможности, дори
нужди, за регионално сътрудничество. Създаването на Организацията
за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) през 1992 г. е
ясна демонстрация на такова твърдение. 4 От тази гледна точка,
организацията отразява и нов компонент на регионализма след
Студената война, който е вследствие на политическите начинания за
формиране на регионални идентичности. ЧИС е всеобхватна
регионална организация, улесняваща вертикални, хоризонтални,
двустранни и многостранни контакти на различни равнища на
обществото (включително правителства, парламенти, частния сектор,
местните правителства, НПО, академични и граждански институции).
Тя е международна регионална икономическа организация на
страните от Черноморския регион. ЧИС е организация която избягва
въпроси, свързани със сигурността като регионалните конфликти, но
успява да обедини всички държави в по-широкия регион като
членове, въпреки дългогодишното напрежение и дори войните между
тях (най-вече Русия и Грузия, или Азербайджан и Армения).
Организацията възниква на базата на подетата през 1992 г. от
Република Турция инициатива за икономическо сътрудничество
между черноморските страни. На 25 юни 1992 г. в Истанбул,
България, Турция, Албания, Румъния, Гърция, Молдова, Украйна,
Русия, Армения, Азербайджан и Грузия подписват т. нар.
Истанбулска декларация за учредяването на Черноморското
икономическо сътрудничество (ЧИС). До 30-ти април 1999 г. ЧИС
функционира като регионална икономическа инициатива с основна
цел, според Истанбулската декларация, оказване на съдействие за
икономическо развитие и сътрудничество между страните
участнички. През този период ЧИС изпълнява главно ролята на
междуправителствен форум за многостранно икономическо
сътрудничество, като решенията нямат правно-обвързващ характер. В
рамките на Срещата на най-високо равнище на държавните и
правителствени ръководители на страните участнички в ЧИС (Ялта,
5-ти юни 1998 г.) е подписан Уставът на бъдещата регионална
икономическа организация. От 1-ви май 1999 г. започва да
Mustafa Aydin, ‘Regional Cooperation in the Black Sea and Integration into EuroAtlantic Structures’, Perceptions, Volume X, 2005.
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функционира Организацията за Черноморско икономическо
сътрудничество. Народното събрание на България ратифицира със
закон Устава на ЧИС на 28-ми октомври 1998 г. ЧИС е найпредставителната и институционално развита междуправителствена
организация в Черноморския регион. Като икономическа организация
ЧИС допринася за поддържането на добросъседски отношения и за
изграждането на взаимно доверие в регион, в който съществуват
продължаващи конфликти; по този начин ЧИС има и косвен принос
за политическото сближаване в широкия Черноморски регион.
Участието на България в ЧИС е част от регионалната политика на
страната в разширения Черноморски регион и е насочено към
укрепване на доверието, стабилността и сигурността в региона, което
е предпоставка за постигане на икономически растеж,
конкурентоспособност и просперитет. На 30-ти април 2004 г. Сърбия
и Черна гора е приета за пълноправен член на организацията по време
на Десетата среща на Съвета на министрите на външните работи на
страните членки на ЧИС (Баку, Азербайджан). След обявяването на
независимостта на Черна гора, Сърбия става правоприемник на
държавната общност Сърбия и Черна гора и запазва членството си в
ЧИС.През ноември 2020 г. и Република Северна Македония става
пълноправен член на Организацията.
На 26-ти юни 2012 г., в Истанбул, се провежда Среща на
страните-членки на ЧИС по повод 20-та годишнина от създаването на
организацията.
На
срещата
е
приета
Декларация
на
държавните/правителствени ръководители на страните-членки, както
и стратегическия документ „Икономически дневен ред за следващото
десетилетие”, който очертава пътищата за по-ефективно
икономическо сътрудничество и реализирането на главните проекти
– Черноморският магистрален пръстен, Морските магистрали,
развитието на интегриран енергиен пазар. На 1-ви януари 2019 г.
България поема ротационното председателство на ЧИС за периода 1ви януари - 30-ти юни 2019 г. Приоритет на Българско
председателство на ЧИС, преминава под мотото „Море от
възможности“ (“Sea of opportunities”), което напълно подкрепя понататъшното развитие на ЧИС като проектно-ориентирана
организация; продължаване на процесите за реформиране и
адаптиране на организацията към съвременните предизвикателства;
насърчаване на пълноценното взаимодействие на ЧИС с ЕС.
Ротационното
председателство
на
Организацията
за
черноморско икономическо сътрудничество - най-представителната и
институционално развита организация в региона на Черно море, е
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обвързано с редица отговорности на нашата страна. България поставя
специален акцент върху проектно-ориентирания подход към
регионалното сътрудничество, като приоритетни области на секторно
сътрудничество по време на българското председателство на ЧИС
бяха културата, транспорта, опазването на околната среда. По време
на своето ротационно председателство България работи за
задълбочаването на бизнес контактите между страните от региона и
за по-нататъшното засилване на синхрона в работата на ЧИС и
неговите специализирани органи - Парламентарната асамблея на ЧИС
(ПАЧИС), Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР),
Международният център за черноморски изследвания (МЦЧИ) и
Съвета на бизнес средите.
Важно направление в дейността в рамките на председателството
е активизиране на сътрудничеството между ЧИС и ЕС, както и
търсене на конкретни проекти и сфери на практическо
взаимодействие. Съвпадението на Българското председателство на
ЧИС и на Румънското председателство на Съвета на ЕС през първата
половина на 2019 г. даде добра възможност за по-нататъшно развитие
на сътрудничеството между ЧИС и Европейския съюз в проектноориентирана и взаимноизгодна посока и увеличаване на видимостта
на организацията в Европейския съюз.
Споделените регионални интереси, заемащи основополагащо
място в дневния ред на ЧИС, биха могли да бъдат определени в три
категории. Първата сфера е икономическа, която доминира в работата
на Организацията. Укрепването на рационалните търговски
отношения е може би най-лесният начин за установяване на по-тесни
връзки между държавите. Турция, която първоначално развива идеята
за ЧИС в началото на 90-те години, има явен интерес да установи
мирно и стабилно съседство в много несигурния период в края на
Студената война. Доста сходни интереси могат да се намерят на
страната на другата регионална пазарна икономика – Гърция – която
също се присъединява към ЧИС в самото ѝ създаване. След това
останалите членове не могат да отхвърлят предлаганата
икономическа и техническа помощ, която може да се окаже
изключително
ценна
по
време
на
болезнените
им
посткомунистически трансформации. Тези условия, които свързват
две сравнително силни пазарни икономики със слабите и много често
провалени посткомунистически икономики, изискват някакъв
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специфичен подход към либерализацията на регионалния пазар. 5 Тук
обаче следва да се отбележи, че подобна ситуация би могла да се
разглежда и като уникален опит, който евентуално би могъл да бъде
предаден в региони със сходни различия и проблематика.
Друг значим въпрос, свързан с икономиката, е преносът на
енергийни ресурси. Въпреки че ЕС изглежда не е особено готов да го
разпознае като такъв6, Черно море безспорно е енергийна порта към
Европа. До 2030 г. държавите от ЕС ще внасят оттук приблизително
90 % от нефта, 60 % от газа, и 66 % от потреблението на въглища. 7
Също така, електроенергийните системи все повече играят критична
роля за изпълнението на обхвата на целите на политиката в областта
на енергетиката и климата за ЕС. Съгласно енергийната рамка на ЕС
за 2050 г. се прогнозира удвояване на размера на електроенергията —
от 19 % през 2010 г. на 39 % през 2050 г. от общия европейски
енергиен микс.8.Освен това използването на възобновяеми енергийни
източници ще се повиши от 18 % през 2010 г. на най-малко 55 % и до
97 % при сценария с високи възобновяеми източници до 2050 г.
По-важното, може би от въпроса за енергийната зависимост като
такава,
изглежда
е
стратегическата
необходимост
от
диверсификацията на ресурсите, както и на транспортните маршрути.
Освен това, свързаната с енергетиката криза от началото на 2006 г.
между Русия от едната страна и Украйна, Грузия, и Молдова от друга
страна, трябва да се разглежда и от геополитическа перспектива,
имаща предвид нарастващата проевропейска ориентация на тези
постсъветски държави, последвана от все по-утвърждаващата се роля
на Русия в рамките на контекста на аналогично нарастващата
европейска енергийна зависимост от Русия. 9
Регионалните проблеми и конфликти оказват решаващо
въздействие върху алокационния избор в концепцията за развитие на
транспортните и енергийните
коридори. На първо място,
изграждането на инфраструктурните проекти е свързано със
значителни инвестиционни разходи. В този смисъл, те зависят от
Serdar Sayan, ‘The contribution of the Black Sea Economic Co-operation organization
to regional development’, Southeast Europe Review.
6
Vladimir Socor's evaluation of the EU's Green Paper, 'European Union's Energy Paper:
Muffled Call to a Slow Wake up', Euroasia Daily Monitor, 27 March 2006.
7
Working Document annexed to the Green Paper 'A European Strategy for Sustainable,
Competitive and Secure Energy, 105 final.
8
Съобщение на ЕС относно "Енергийна пътна карта за 2050 г.", декември 2011 г.
9
Fabrizio Tassinari, 'A Synergy for Black Sea Regional Cooperation: Guidelines for the
EU Initiative', CEPS Policy Brief, No. 105.
5
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дългосрочната перспектива за стабилност в съответните региони и
влияят върху формирането, развитието и промените на основните
транспортни трасета. На второ място, които са основен двигател в
развитието на икономическите коридори чрез преноса на технологии
и организационно know-how, зависят от държавния риск, а той в не
малка степен е функция, отново, на регионалната стабилност.
От стратегическа гледна точка Черно море има важно значение
за сигурността в Евразия. Това значение произлиза от транзитния
характер на региона по отношение преноса на енергоносители между
Каспийско море и Европа, а също така и положението, което заема
при осъществяването на концепцията за развитие на икономически
коридори. То, също така, е потенциален канал за нелегален трафик на
хора, наркотични вещества, оръжие, а също и изходна зона за
разгръщане на военноморските способности и проектирането на
военноморската мощ 10. Комбинацията от тези фактори и близостта на
ЕС определя интереса към процесите в него. Те директно влияят
върху диверсифицирането на енергийните и транспортни коридори,
контрола върху имигрантския поток, организираната престъпност и
тероризма. Следователно Черноморският регион е от критическо
стратегическо значение не само за регионалните сили, но придобива
значителна важност и на глобално ниво.
В този контекст можем да споменем няколко проекта.
Черноморският регион е важна пресечна точка на големите
транспортни маршрути, като например Пътя на коприната, проект
TRACECA
(Транспортен
коридор
Европа-Кавказ-Азия),
Международен транспортен коридор "Север–Юг", Транссибирската
железница, Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) и
Транспортни връзки между Европа и Азия (Euro-Asian Transport Links
(EATL). Ролята на Региона в световната политика значително се
увеличава с развитието на енергийните коридори, преминаващи през
Европа и Азия, включително газопровода Баку-Тбилиси-Джейхан,
Южен поток, Транс Анадолски газопровод за природен газ (TANAP),
Турски поток, Син поток, Каспийски петролен консорциум,
Транскаспиански международен транспортен маршрут и други. Освен
това стартирането на железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс през
2017 г. даде нова перспектива за установяването на непрекъсната
търговия между Азия и Европа.
Що се отнася до газа, главно резервите на Шах Дениз изглежда
са по-големи от предложените от оценките, което би могло да доведе
10

The Black Sea Region: Clashing Identities and Risks to European Stability, 2008.
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до нарастващия капацитет на Шах Дениз – Тбилиси – Ерзурум и
следователно Турция става не само потребител, но и транзитен пункт
за азерски газ.
Вторият вид стимули за по-тясно регионално сътрудничество е
свързан с потенциално нестабилната ситуация в областта на
сигурността. Най-очевидно целият регион обхваща четири така
наречени "замразени конфликти" от 1992-1994 г. на териториите на
Грузия (Абхазия, Южна Осетия), Армения и Азербайджан (Нагорни
Карабах) и Молдова (Трансднестрия или Приднестровие). Държавите,
в които има замразени конфликти в продължение на целия период от
началото на 90-те години, апелират за външна помощ при
разрешаването на съществуващите противоречия.
Съществуващите инструменти за разрешаване на конфликти и
мироопазващи инструменти като ООН, ОССЕ и НАТО, както и
споразуменията за изграждане на сигурност и доверие като Договор
за конвенционалните въоръжени сили в Европа, не са напълно
успешни. Освен това те довеждат до нови конфронтации между Русия
и Запада. Руско-грузинската война (Войната в Южна Осетия или
Кавказки конфликт) през 2008 година извежда на преден план
нестабилността на Черноморския регион като конфликтна зона на
границата между Русия и Европейския съюз (ЕС). Този конфликт е от
решаващо значение за сигурността като цяло и не може да се
разглежда като изолирано явление. Той е резултат от глобалните
процеси в развитието на сигурността и, в частност, процесите
протичащи в Широкия черноморски регион. Има и решаващо обратно
отражение върху тях. Въпреки множеството кръгове от преговори с
участието на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа,
ООН, Руското правителство и Западни държави, непризнатите
държави в региона вече имат изградени органи на властта, символи на
суверенитет, слаба, но работеща икономика и въоръжени сили,
собствена валута, граничен контрол и образователни системи,
различни от признатите държави, в чиито състав влизат.
Обстоятелства, които ясно показват, че щом международната
общност не е успяла за над 35 години да разреши проблемите, то тя
не ще успее да го направи и в бъдеще.
Югославският конфликт, като истински тестов случай за
международните отношения след Студената война, повдигна повече
въпроси, отколкото да даде отговори във връзка с ролята на НАТО в
европейската система за сигурност и разширяването й към Изтока.
Турция отдавна е градивен елемент в европейската архитектура за
сигурност. Геостратегическото й местоположение я излага на нови
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рискове за сигурността във фазата на преход. Нейната сигурност и
икономически опасности я принуждават да играе ефективна роля в
стабилизирането на бурните води на Черно море.
Заплахите за сигурността, генерирани в Южен Кавказ ,се
смесват със заплахите за сигурността на района на Каспийско море и
басейна на Черно море. Невъзможно е да ги разделим на Западното
Черноморие, въпреки специфичния характер на отделните
подрегиони. Оперативното третиране на тези заплахи не може да бъде
възприето концептуално по друг начин, а в по-широката
геополитическа и стратегическа рамка, простираща се от Западното
Черноморие през региона на Южен Кавказ до източните брегове на
Каспийско море. Всяка по-малка величина на справяне с тези въпроси
би се оказала рано или късно неадекватна и непоследователна.
Друг външен въпрос, оказващ влияние върху ситуацията в
Черноморския регион, е неотдавнашното разногласие между двете
страни на Атлантическия океан, които го пренесоха на световно ниво,
видимо от началото на войната в Ирак. Първо, САЩ и големите
европейски сили не споделят поведението и политиката на Русия.
Като се има предвид, че САЩ все още възприемат Русия като опонент
в геополитическата игра, Франция и Германия по-специално са
склонни да приемат естествената сфера на руското влияние в бившия
пост-съветски регион. Съвсем очевидно, както икономическите, така
и опасенията, свързани със сигурността, са тясно свързани с
отношенията с ЕС.
По отношение на горепосочените предизвикателства е повече от
очевидно, че задълбочаването на развиващото се сътрудничество
между страните членки на ЧИС следва устойчив път и
последователност и е крайно необходимо предвид динамиката на
региона. Разнообразието на региона и наситеността му с конфликти и
предизвикателства би могло да се превърне в стратегическо
предимство. Освен това, задълбочаването на сътрудничеството може
да бъде стимулирано и от по-тесни отношения с ЕС, които могат да
бъдат особено ползотворни в справянето с вътрешните преходни
предизвикателства, както и с предизвикателства, свързани със
сигурността.
Гореизброените рискове са взаимно обвързани и проявлението
на един от тях има синергичен ефект в проявата на останалите. А това
води до бързо ескалиране на проблемите за сигурността. Основната
причина за това е, че регионът е формиран на политическа основа, без
да се отличава с ясно изразена идентичност. Това определя
преобладаващите центробежни сили в отношенията както на
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държавите от Черноморския регион, така и на глобалните сили, които
имат интереси в него. Размразяването на конфликти не само ще
дестабилизира региона, но ще има отрицателни последици върху
икономиките на страните в Черноморския регион.
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Maria Romanyuk
Abstract: The article examines the reaction of institutions to the
crisis on the example of the Transnistrian numbered problem. Attempts
have been made to reveal the problem, show the reactions of all sides of
the crisis, and identify the most active participant in the process.
Keywords: crisis, journalism, public institutions, society, new
media
Съвременният глобализиран свят е свят на всекидневни и
различни в същността си кризи – пандемията заради новия вирус,
(която достигна континенти) изригването на вулкана на остров Лас
Палмас на Канарските острови и др. Сигурно някак встрани от
вниманието на световните медии остана проблемът, свързан с
регистрационните номера на автомобилите от Приднестровската
република. И това е така, защото точно медиите определят темите от
дневния ред на обществото, извеждайки ги на първите страници. За
справянето с кризите и превръщането им в отминали ситуации
отговарят институциите ( държавни и регионални), както и всяко
отделно лице.
От гръцки думата „криза“ (krisis) означава решение, повратна
точка, резултат. В речниците понятието се характеризира като
тежко, преходно състояние; остра, рязка промяна 1; разстройство,
рязък прелом, тежко, изострено, опасно положение в хода на нещо
случващо се 2.
Изследователите класифицират кризите по различен начин. От
гледна точка на PR-а Сам Блек ги дели на две категории, определящи
съотношението между:
- известно неизвестно, което означава следното: „известно е, че
може да възникне инцидент, но не е известно дали ще се случи и, ако
Василик М.А., Вершинин М.С. Политология: Речник-справочник. М., 2001.
Тълковен речник на българския език. http://talkoven.onlinerechnik.com/

1
2

234

Мария Романюк

е така, кога“ (за пример е дадено първото изстрелване на ракетата
Falcon 1 за SpaceX, което завърши с инцидент на 24 март 2006
година);
- неизвестно неизвестно, това са катастрофи и инциденти,
които никой не може да предотврати (терористичната атака от 11
септември 2001 година в САЩ) 3.
Според типологията, изложена в книгата на Д. Нюсъм, Терк
Джуди Уанг
Слайк и Д. Крукеберг, кризите могат да бъдат:
- разрушителни природни: земетресения, урагани, гора
пожари и др .;
- разрушителни умишлени: терористични актове, щети на
имот;
- разрушителни непреднамерени: експлозии, пожари,
отравяния, злополуки;
- неразрушителни природни: суши, епидемии и др .;
- неразрушителни умишлени: действия на конкуренти,
негативни слухове, фалшифициране на информация, изтичане на
значителна конфиденциална информация;
- неразрушителни непреднамерени: финансови кризи,
политически промени, сривове на фондовия пазар, фалити,
назначение на некомпетентен чиновник на висок държавен пост 4.
Някои изследователи на кризисни комуникации предлагат
класификация, която включва: неочаквани, развиващи се и
постоянни кризи 5.
1. Неочаквани кризи.
На практика не остава време за проучване и управление на
такива кризи и планиране на мерки за тяхното разрешаване, тъй като
те възникват внезапно. Те включват: самолетни катастрофи,
земетресения, паника, смърт на водещ лидер и др.
Неочакваните кризи са най-трудният подвид. Те изискват ранна
координация между основните ръководители на необходимия план
за действие, за да се избегнат недоразумения, спорове и бавна
реакция.
Сам Блек. Връзки с обществеността. Какво е? Пер. от англ. Лондон: Модино
пресс. М, 1990.
4
Ньюсом Д., Терк Джуди, Ван Слайк, Крукеберг Д. Всичко за PR. Теория и
практика на връзки с обществеността (7-ми) М., 2001.
5
Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика: Учеб.
пособие. 8-е изд.: Пер с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2001.
3
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2. Развиващи се кризи.
Това е състояние преди стачни действия, неблагоприятен
климат в екипа, злоупотреба със служебно положение и т.н. Такива
кризи могат да възникнат неочаквано, но да се развиват и траят
доста дълго време. Основното предизвикателство е да се
предприемат коригиращи стъпки преди кризата да достигне
разрушителната си фаза.
3. Устойчиви кризи.
Това включва конфликтни ситуации, които могат да продължат
дълго време - дори въпреки усилията за преодоляването им,
положени от ръководството на организацията. Слуховете и клюките,
предадени в процеса на междуличностна комуникация, или понякога
появяващи се в медиите, служат като източник на гориво за подобни
кризи. Слуховете са трудни за спиране, тъй като са извън контрола
на организацията.
Приднестровие: номерът не е определен
Добър пример на развиваща се криза, свързана със ситуацията,
която се случи в непризнатата Приднестровска република
(Приднестровие) 6. От 1 септември 2021 г. Украйна въведе забрана за
влизане на нейна територия на моторни превозни средства с
приднестровски регистрационни номера. Причината е, че поголямата част от приднестровските шофьори нямат международно
признати регистрационни номера.
Преди всичко е важно да се подчертае, че Приднестровието е
непризната република в международен политически аспект, която са
намира между Молдова и Украйна (прил. 1). За световната общност
страната е част от Молдова. Но на практика тя има свой президент,

Приднестровието (на румънски: Transnistria – Транснистрия, официално: Stânga
Nistrului – Ляв бряг на Днестър) е регион в източната част на Република Молдова.
На неговата територия е провъзгласена на 2 септември 1990 г. Приднестровска
Молдовска Република (съкр. ПМР), която няма международноправен статут.
Представлява дълга и тясна ивица на левия бряг на река Днестър, на север включва
и малък район на десния бряг на реката. На изток граничи с Украйна.
Населена е основно с руснаци, украинци, молдовани и българи (село Паркани).
Административно се дели на районите Григориопол, Слободзия, Дубосари,
Рибница, Каменка и градовете Тираспол и Бендери (на десния бряг на Днестър).
Градове: Тираспол, Бендери, Каменка, Рибница, Дубосари, Григориопол,
Слобозия.
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парламент, правителство, дори национална валута, конституция,
закони и други атрибути на независимата държава.
Автомобилите, които са регистрирани с приднестровски
номера са повече от 100 хиляди превозни средства. Те могат да
пътуват в Молдова, с която Приднестровието има граница, а доскоро
това беше възможно и в Украйна.
Молдова и Украйна отдавна планират да забранят на превозни
средства с регистрационни табели (номера) на непризнатото
Приднестровие да излизат извън границите на републиката от 1
януари 2020 г. След това Киев отложи влизането в сила на това
решение за 1 април 2021 г., а после - за 1 септември 2021 г. По-рано,
на 28 август, митницата в Одеса съобщи, че украинските власти
отлагат забраната до 10 януари 2022 г. след обжалването от страна
на посолството на Молдова в Украйна, внесено до външното
министерство на страната. Още на следващия ден (29 август),
опитващите са да преминат границата през митницата в Одеса
получават информация, че отлагането на забраната за влизане на
автомобили с приднестровски номера в Украйна е в сила. В тази
ситуация на неопределени условия и с непризнати за света
автомобилни номера жителите на Приднестровието се изправят пред
въпроса, как оттук нататък ще могат да напускат страната с моторни
превозни средства. И има ли възможност за движение напред – в
буквален и в преносен смисъл.
Казусът с „Номерата на раздора“ съществува и между Сърбия и
Косово. Странно съвпадение е, че в същия този септември на 2021 г.
Прищина внезапно забранява движението на автомобили със
сръбски номера на своя територия, като издава разпореждане на
шофьорите, когато влизат на територията на Косово, или да поставят
временни косовски регистрационни номера, или да направят обратен
завой. Така те разбират "принципа на взаимността". Косово заявява,
че този ход е реципрочен, спрямо мерките, които са в сила в Сърбия
срещу шофьорите от Косово от 2008 г. След тежки преговори с
участието на Мирослав Лайчак 7, пратеник на ЕС, е постигнато
Мирослав Лайчак е бивш министър на външните работи на Словакия, назначен за
специален представител на ЕС по диалога Прищина-Белград и други регионални
въпроси на Западните Балкани.
Задачата му е да постигне пълна нормализация на отношенията между Сърбия и
Косово, както и да подобри отношенията между партньорите на Западните
Балкани, като им помогне да преодолеят наследството от миналото. Лайчак поема
функциите си от началото на април 2020 г., а мандатът му е едногодишен.
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споразумение
за
деескалация
на
конфликта.
Съгласно
споразумението войски на НАТО ще заменят косовските полицейски
части на границата. И двете страни ще поставят специални стикери
върху автомобилните номера, за да премахнат националните
символи и да позволят свободното движение на граждани.
Неутрален статус
От 1-ви септември 2018 г. гражданите на Приднестровската
република могат да пререгистрират автомобилите си, за да получат
„неутрални номера“, които дават възможност за участие в
международния трафик. Пунктове за издаване на неутрални номера
започват да работят в Тираспол и Рибница. Първият град може да
приема до 15-17 заявления на ден, а вторият 10-12.
Неутралните номера, чийто дизайн е одобрен от Кишинев и
Тираспол, нямат символи или допълнителни обозначения: само три
букви и три цифри на бял фон (прил. 2). Собственикът на
автомобила също получава удостоверение за регистрация и стикер
„MD“, който трябва да залепи върху задното стъкло на колата.
Според Министерството на външните работи на Приднестровието,
само 5% от автомобилите, регистрирани в републиката, са получили
неутрални номера. Изчислява се, че при това темпо на работа по
смяната на табелите ще са необходими около 7 години за
пререгистрация на всички автомобили (без да се броят тези, които
ще бъдат закупени или внесени по-късно).
Кризата е в три стълба (може би и повече)
За да се възползва от всички предимства на неутралните
номера, собственикът на моторното превозно средства трябва да
притежава молдовска шофьорска книжка. Ето го и първият стълб на
кризата. Ако се научите да шофирате в Приднестровието, тогава
получавате местна шофьорска книжка (която също не се признава
никъде, освен в републиката). На граничните пунктове има случаи (в
Румъния), където шофьори с такива документи просто са спирани и
връщани обратно. Становището на властите в Кишинев е, въпреки
разрешителния режим за неутралните номера, шофьорската книжка
задължително трябва да бъде молдовска. Но пък за да я придобие и
Лайчак е бил и председател на Общото събрание на ООН за периода 2017-2018-та
година.
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притежава, лицето трябва да бъде гражданин на Молдова. Трудният
въпрос е какво се случва с хората, които нямат молдовски паспорт.
Чести са случаите, при които жители на Приднестровието имат
както местен паспорт, така и задграничен (или руски, или молдовски
или дори украински). В противен случай и само с местния паспорт те
не могат да излизат от републиката. Порочен кръг.
Смущаващо е, че на 16-ти май 2001 г. тогавашните президенти
на Приднестровието (Игор Смирнов) и на Молдова (Владимир
Воронин) подписват „Протокол за взаимно признаване на
валидността на документите, издадени от компетентните органи на
страните на територията на Приднестровието и Молдова". Списъкът
с такива документи включва шофьорска книжка, както и
удостоверение за регистрация на моторни превозни средства и
регистрационни номера. Никой от последователите на Владимир
Воронин на този пост не е отменял официално президентския
подпис под този документ.
Във вечерната новинарска емисия на националната телевизия
от 4 септември излиза следващо съобщение: Иван 8 със семейството
си не може да влезе на територията на Украйна. На двадесети август
той, заедно със съпругата си и децата отиват на гости при роднината
в Смоленска област (Русия). Иван имал проблем с техническата
изправност на автомобила си и се получава така, че пристига на
граничния пункт на 2-ри септември. „Тогава ми беше забранено да
продължа пътуването си. Граничният служител излезе и каза: „С
такива регистрационни номера не можете да продължите напред!“, това са думите на потърпевшия пред телевизията. След дванадесет
часа престой семейството решава да се върне при близките си. На
следващия ден Иван се прибра с автобус. Колата трябва да бъде
оставена в Русия. 9
Втория стълб в кризата – Протоколното решение за
неутралните номера, подписано на 24 април 2018 г., не предвижда
издаването на неутрални номера за товарно-пътническия транспорт.
Преди три години Приднестровието и Молдова само се съгласяват да
започнат преговори по този въпрос. През 2019 г. Тираспол изпраща
съответни предложения до Кишинев. Както се казва обаче,
В репортажа не се упоменава фамилията на лицето, както и никакви други
подробности около самоличността му. Във видеото той участва чрез записан
телефонен разговор между него и журналиста.
9
Първи приднестровски телевизионен канал, 4.09.2021 г. https://youtu.be/IJHt7ZxgOY
8
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предложенията все още са там. В резултат на това са загубени 20
постоянни автобусни линии до Украйна и Русия, 45 автобуса изпадат
от графика на пътуванията, а повече от сто души остават без работа
и поминък. Ситуацията засяга общо 9 приднестровски транспортни
компании. В същото време кризата удря и пътници, които са лишени
от бърз и удобен транспорт и възможност за придвижване. Докато
приднестровските превозвачи са без работа, техните молдовски
колеги поемат пазара за международни транспортни услуги.
Сутринта на 1-ви септември три маршрута от няколко
приднестровски градове тръгват на свой риск към Одеса (Украйна).
Автобусите са спрени на украинската граница. Част от пътниците
решават да се върнат обратно с тях, останалите пресичат граничните
пунктове пеш и самостоятелно достигат до Одеса. 10
Третият стълб на кризата, който буквално удря по здравето на
хората, е свързан с движението на автомобилите на Спешна
медицинска помощ. Те са използват за спешно насочване на
пациенти към медицински институции в Украйна и Русия. В тази
ситуация в преносен смисъл кислородът за тежко болните е
буквално прекъснат.
Реакция на страните
През септември 2021 г. този кризисен въпрос е един от найобсъжданите. Официалните власти в Тираспол повдигат тази тема на
всички възможни равнища, до които има достъп и възможност.
Министерство на външните работи, Президентът на Приднестровието
говорят за това с представителите на международни институции.
Проблемите са поставени пред ръководителя на мисията на ОССЕ в
Молдова Клаус Нойкирх, специалния представител на ОССЕ Томас
Майер-Хартинг, заместник-помощник държавния секретар на Бюрото
по европейските и азиатските въпроси на САЩ Робин Дъниган, пред
извънредния и пълномощен посланик на Нейно Величество Кралицата
на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в
Република Молдова Стивън Фишър, пред извънредния и пълномощния
посланик на Чешката република в Република Молдова Станислав
Казецки и др.
Приднестровското Министерството на външните работи
призовава да получи на своя имейл адрес имената на граждани,
управляващи автомобили с приднестровски регистрационни номера,
10

Телевизия със свободен избор, 1.09.2021г. https://youtu.be/E7SyOgltEn4

240

Мария Романюк

които не могат да се върнат в родината си. Практиката показва, че в
някои случаи има решение на конкретния казус.
Инициирани са три срещи между политическите представители
от Приднестровската република (ПМР) Виталий Игнатиев и Република
Молдова (РМ) Владислав Кулмински. Първият регулярно дава
интервюта, в които определя „въпроса с номерата“ като най-болезнен
сред приднестровците. Нееднократно Игнатиев предлага инициативата
ПМР и РМ да излязат с общ апел до Украйна като посредник в процеса
на преговори, за да може Киев да отмени или спре своето решение.
Владислав Кулмински няколко пъти отклонява това предложение.
„Формира се основание за съмнение в добрите намерения на
нашите молдовски колеги. Това, което виждам сега, може да се нарече
само имитация за решаване на проблема от молдовска страна ”, подчертава Игнатиев.
Представителите на Молдова не са готови да обсъждат нито
проекта за протоколно решение относно шофьорските книжки
(изготвен в предишен момент от молдовска страна), нито въпроса за
издаване на неутрални номера за товарно-пътническия транспорт от
ПМР, нито спешния проблем, свързан с движението на
приднестровските линейки.
На уебсайта на Министерството на външните работи и
европейската интеграция на РМ няма никаква информация по тази
тема. Молдовските медии и каналите в комуникационното приложение
Телеграм11, публикуват предимно статии по „въпроса с номерата“, с
позоваването на експерти от Молдова, Приднестровие и Русия.
Участващият в преговорите от страна на Молдова Владислав
Кулмински в интервю на REN Moldova12 , отговаряйки на въпроса за
неутралните номера изрази мнение, че той не е „фен“ на действащия
механизъм: „Някакви цифри върху бяла табела. Не е ясно чии са“. И
все пак заслужава да се отбележи стремежът на молдовската страна да
не превръща кризата в категория „устойчива“. Въпреки факта, че
самият Кулмински не е привърженик на неутралните номера, той е
готов да действа според планираните споразумения. Обаче, когато са
засяга възможността за въвеждането на неутралните номера в
търговския транспорт, молдавският експерт е категоричен – в тази
Преди няколко години функцията за създаване на новинарски канали се появи в
месинджъра на Телеграм (Telegram). Той беше активно използван от медии в
Русия, Молдова, Приднестровието и други страни, където месинджърът е широко
разпространен за употреба. Каналът е лента за новини в текстов, фото, видео
формат.
12
REN Moldova, 22.09.2021 г. https://youtu.be/81vrUV2Q_ss
11
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посока решението трябва да е свързано с политически договорености,
защото засяга въпроси на тарифи, данъци, акцизи и т.н. Според
Кулмински засега може да се тръгне по посока търсенето на решение
само за единични случаи, касаещи приднестровски транспорт, който
директно пътува в Украйна.
Ръководителят на мисията на ОССЕ в Молдова Клаус Нойкирх
по-рано заявява, че на всички заинтересовани граждани е трябвало да
се даде възможност да получат неутрални номера преди въвеждането
на евентуални забрани. И затова експертните групи трябва да започнат
конкретна и постоянна работа. Това означава, че Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа е готова да стане посредник в
процеса на преговори. Но тя чака взаимни стъпки от страните.
Интересно е, че в кризата с номерата всеки ден започват да се
включват все повече и повече институции. Освен дипломатическите
канали, в процеса влизат и обществени организации. След месец на
забраната Съюзът на индустриалците, земеделците и предприемачите
на Приднестровието се обръща към ръководителите на
дипломатическите мисии на Русия, Украйна, ЕС, САЩ и ОССЕ (те са
посредници и наблюдатели в процеса на преговори във формат "5+2".
Целта на преговорите е да се разработят параметри за цялостно
уреждане, основано на суверенитета и териториалната цялост на
Република Молдова в нейните международно признати граници, със
специален статут за Приднестровието в рамките на Молдова). Той
предлага да се установи преходен период от няколко години, така че
всички собственици на частни автомобили в Приднестровието да могат
да получат неутрални номера. Съюзът също така призовава за
положително решение на въпроса за издаване на неутрални номера за
превозни средства, принадлежащи на търговски структури на
Приднестровието, включително превозни средства, които извършват
редовен пътнически трафик.
Изход от кризата: кой спечели битката?
Според Сам Блек, за преодоляването на кризата трябва няколко
неща: незабавна реакция, предоставяне на точна информация на
медиите, наличност на цялата техническа информация и прилагане на
всички възможни мерки в интерес на потърпевшите и техните близки.
По примера на „кризата с номерата“ виждаме, че най-активният
участник в процеса е приднестровската страна, която повдига този
въпрос на различни равнища и го обсъжда с лица на ключови позиции
н различни международни организации, дава информация в медиите,
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помага на съотечествениците си, за да се върнат вкъщи. Обаче
всъщност става ясно, че не всякога действията по теория се превръщат
в реална практика. Изолация на приднестровските моторни превозни
средства продължава, неутралните номера не се получават лесно, а за
товарно-пътническия транспорт изобщо не става дума. Молдовската
страна „натисна спирачките“ и действа много внимателно и чрез малки
стъпки. Международните партньори, представлявани от ОССЕ, са за
балансирани преговори с краен практически резултат.
Във всеобщата декларация за правата на човека, която е приета от
Общото събрание на ООН от 10 декември 1948 г., е написано: „Всеки
човек има право свободно да се придвижва и да избира своето
местожителство в пределите на всяка държава“. Реалността е, че
правата на човека са писани за всички хора, а действат не за всички.
Рано или късно всяка криза приключва, важното е да не се превърне в
категория „устойчива“. И може би някой ден номерът все пак ще мине!
Не политическият – автомобилният номер.
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СКАНДАЛЪТ КАТО КОМУНИКАЦИОНЕН ДЕФЕКТ
И РЕФЛЕКС НА МОДНИЯ ОРГАНИЗЪМ
Деница Люцканова
THE SCANDAL AS A COMMUNICATION DEFECT
AND A REFLEX OF THE FASHION ORGANISM
Denitsa Lyutskanova
Abstract: The article considers the scandal as a phenomenon in the
fashion industry. Examples of contradictory moments related to the fashion
business are given and systematized. The consequences of the provocations
by monitoring the public reaction are described and analyzed.
Key words: scandal, fashion, business, communication, advertising
Скандалите са чести и в различни области – бизнес, политика,
спорт, образование и т.н. Макар че са по-поразителни и мащабни,
когато включват големи и известни компании, скандалите биха могли
да засегнат и не толкова популярни в публичното пространство
организации. Явлението „скандал“ привлече вниманието на редица
учени, които изследват причините за възникването му,
многоизмерните последици от това и стратегиите за предотвратяване,
управление и възстановяване след подобни ситуации.
Напълно естествено и логично е скандалите да се разглеждат
като вредни и нежелателни. Няма съмнение, че те могат да бъдат, и в
повечето случаи са, изключително неблагоприятни за фирмите и
организациите: правни санкции; влошаване на финансовите резултати
и морала на служителите; загуба на клиенти и други доставчици; дори
фалит. Следователно е разбираемо, че повечето компании искат да
избегнат скандали или поне да ги ограничат, когато станат
неизбежни.
Скандалът може да има „функция за нулиране“, за да промени
изцяло
дълбоко
вкоренената
култура
на
дадена
организация. Скандалната динамика включва значителни ресурси,
по-специално социални и медийни, които могат да бъдат насочени
към генериране на мащабни промени в културата и стратегията, които
изглеждат почти невъзможни за постигане по друг начин. „Бутонът за
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нулиране“ може да бъде натиснат от това, което се нарича
„предприемачи“ – дефинирани като агенти на колективни действия
или агенти на институционална промяна – които може да са готови
стратегически да използват скандала, за да променят практиките,
навиците и културата на организациите, в които работят. Необходимо
е да се предизвика скандал, за да се извлече полза от заложените
средства, макар това да е единственият начин за постигане на дълбоки
и трайни промени. Силните и харизматични лидери, ангажирани в
смели действия, предоставяне на модели за подражание или промяна
на символи, привеждане на системата за възнаграждение в
съответствие с желаните изменения, представляват алтернатива за
преобразуване на фирмената политика. Скандалът е много
специфично социално събитие. Типичният скандал включва поне три
страни: извършителят на скандала, жертвата и публичната
ангажираност, представена от широката общественост. Дадената
обосновка подчертава ролята на пресата и медиите за превръщането
на конкретно действие в скандал. По този начин всички скандали
споделят две основни свойства, а именно да бъдат медиирани и да
предизвикат възмущение сред обществото. Това им придава голяма
социална сила, която потенциално може да бъде използвана от
участващи организации или индивиди за постигане на важни
цели. Всъщност медийното отразяване и възмущението на
обществото представляват силен отзвук, който може да помогне на
замесените лица да инициират и провокират промените, които
търсят. Скандалът има свойството да принуди въвлечените участници
да признаят реалността и да повишат готовността си за предстоящите
последици.
Силата на скандала е огромна и, ако бъде адекватно използвана,
то може да помогне на засегнатата организация да се промени по
ефикасен начин чрез адекватно приложени методи на
работа. Скандалът може да е поради тези, които отдавна пледират за
промяна в конвенциите и правилата, използвани в организацията.
Независимо от това, няколко параметри биха оказали въздействие по
отношение на успеха на стратегията, като самоличността на
инициаторите на скандала, адекватното време, достатъчното
припокриване между естеството на негативното съдържание и
очакваната реформа, контра реакциите на други подразбиращи се
лица или организации, силата на скандала в сравнение с пречките за
преодоляване и енергията, необходима за стимулиране на очакваните
нововъведения (Gilles, Marciano, Naoufel 2021).
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В наситения с колорит и широка гама фигури свят на модната
индустрия съществуват множества, особено провокативни моменти,
част от които е скандалът. Като част от тази сфера на съвременния
социален живот, той не би могъл да се описва абстрактно или да се
проектира романтично. Скандалното по високите етажи на лайфстайл
обществото има дързък и безкомпромисен генезис, то е неприлично,
цинично и дори арогантно.
Фешън брандовете разчитат на концептуална стратегия в
привличането на своята аудитория. Клиентите са носители на
маниерността на компанията, посланици на продукта, но по-важното
- консуматори - и като такива имат абсолютното основание да
притежават функцията на оценъчен арбитър в дейността на
конкретния лейбъл. Всяка утвърдена и доказана на пазара модна
институция трябва да държи изключително и приоритетно на чистата
си репутация и безупречен имидж. Това включва редица компоненти,
които стартират от производствения процес, като качество на дрехите,
оригиналност на моделите, специфика в кройките, проявен инстинкт
за прецизност спрямо детайла и т.н., за да се стигне до нравствени
добродетели като посланията, носещи авторските артикули. Това е
манифестирането сред публичността с отдаден респект, спрямо
потеклото и традициите си в историческия очерк на същността си,
доверието – един от най важните елементи за изграждане на
емоционална връзка с потребителите и т.н. Ако приемем, че така
описаната картина представлява подиум, то зад неговия параван,
разбира се стои екипът, чиято задача е да поддържа тези добродетелни
процеси перманентни, така че да се въплътят в постоянно пулсиращи
добри практики за модната институция.
Модният пиар, за разлика от някои други сектори в публичната
комуникация, е твърде тънка и деликатна област, изискваща
адекватна професионална култура; компетентност, която да
интерпретира и управлява събитията и фактите не само от схващането
за модата като изкуство и развлечение, като шоу бизнес, но и като
мащабна и сериозна индустрия и търговия. Логично е една значителна
част от попълнението на редиците на модните пиари да идва, да се
захранва от гилдията на модните и светски журналисти, които
познават в детайли тънкостите на своя занаят и са в течение на найважните събития, факти и новини както в родната, така и в
задграничната мода (Stoykov 2010).
Пребивавайки в ерата на информацията, свързаността,
генерирана от Интернет, дава на потребителите силата за бърз достъп
до големи обеми от данни. Естествено, това променя поведението на
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широката общественост и измества динамиката между марки и
клиенти. Хората очакват качествени взаимоотношения с компаниите,
с които се свързват. Ако връзката не се осъществи, то преминават към
друга алтернатива. И тук следва ролята на комуникацията. Начинът,
по който марката общува с клиента, определя неговото
удовлетворение от цялостната перспектива за направени покупки. С
други думи, може да се твърди, че наличието на ефективна
комуникация с клиента е значително конкурентно предимство в
контекста на предприемаческия модел. Той генерира дълготрайни и
печеливши взаимоотношения, които могат да представляват много
повече от завръщането на купувача в бъдеще. Обратната връзка от
приятели, семейство и влиятелни лица е много важен фактор за
потребителя, следователно положителните коментари за услугите
могат да привлекат нови лица, докато отрицателните отзиви могат да
ограничат тези възможности. Освен че е от основно значение за
маркетинга, комуникацията с клиента е полезна за всички сектори на
компанията. Въз основа на директното взаимодействие с аудиторията
е лесно да се идентифицират точките за подобрение в дадени услуги
и да се предприемат стъпки за оптимизиране на цялата модна
стратегия. Ставайки дума за стратегия, като част от тактическите
подходи, които я обхващат в цялостно съдържание, провокацията
също носи схващането за привличане на внимание и аудиторна
ангажираност.
Икономиката и психологията са двете най-влиятелни науки,
които стоят в основата на маркетинга. И двете се използват за
разработване на модели и установяване на факти с цел подобряване –
разбиране по отношение но това как фирмите и клиентите
действително се държат на пазарите, а също и да дадат насоки на
мениджърите. Докато и двете дисциплини имат обща цел да разберат
човешкото поведение, сравнително малко маркетингови проучвания
са интегрирали идеи и от двете (Teck, Lim, Camerer 2006).
Изследователите Р. Везина и О. Пол предлагат следната
дефиниция за провокация: „умишлено адресиране на стимули в
рекламното съдържание, които се очаква да шокират поне част от
аудиторията както поради това, че са свързани с ценности, норми
или табута, които обикновено не се оспорват или нарушават в
рекламата, така и поради тяхната отличителност и
двусмисленост“ 1.
Vezina R., Paul O. Provocation in advertising: a conceptualization and an
empirical assessment. International Journal of Research in Marketing, 1997. - P.
179.

1
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Адут разработва обща теория за скандалите. Той установява, че
скандалите са повсеместни социални явления с уникална
забележителност и уникална драматична интензивност. Те могат да
мобилизират много емоционални реакции, понякога със сериозни
последици. Скандалите предизвикват голяма част от нормативно
утвърденото и трансформирането му в обществото (Adut 2005).
Темата за скандалността, където дадени послания, адресирани
от страна на модната компания към потребителите, се инициира
двупосочно – съзнателно или несъзнателно. В настоящата статия са
илюстрирани показателни примери от света на модната индустрия,
предизвикали сензация по линия на нецеленасочено въздействие
спрямо общественото мнение. Рефлексиите по посока на възмущение
се разпределят в различни категории, но с общ характер – всеобщо
неодобрение и отрицателна реакция.
Дискриминацията е действие или практика, която изключва,
поставя в неблагоприятно положение конкретни лица или просто
прави разлика между индивиди или групи от индивиди въз основа на
някаква приписана или възприемана черта, въпреки че самото
определение е предмет на сериозни дебати. Социологическото
изследване на дискриминацията може да бъде разделено на два типа
запитвания: дискриминацията като социално явление, което трябва да
бъде обяснено, и дискриминацията като обяснение за друго
наблюдавано социално явление. Дискриминацията е разглеждана от
широк кръг дисциплини като обяснителен обект – включително
социология, антропология, политология, психология, икономика и
право – всички, които се стремят да хвърлят светлина върху това защо
възниква дискриминацията и какви условия пораждат и
възпроизвеждат
нейната
практика. Това,
което
отличава
социологическия подход към дискриминацията като обяснителен
обект от този в други дисциплини, а именно психологията или
икономиката, е обстоятелството да се погледне макро нивото на
анализ, обяснявайки явлението в резултат на социални процеси, които
не са непременно свеждащи се до индивидуално ниво на
предпочитания или когнитивни процеси. Социолозите също се
обръщат към дискриминацията като обяснение за наблюдаван
феномен на интерес, а именно социалната стратификация
(www.oxfordbibliographies.com 2011).
Типичен пример за проява на дискриминация във връзка с расов
произход е съмнителните визии на модели облекло, които модният
гигант GUCCI представя през феврури 2019-а година. На пазара е
пуснат пуловер в стил балаклава, който според критиците прилича
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на чернолик (лице на афроамериканец). Навитата яка с широк
червен контур на устните с цена от 890 долара предизвика порой от
негативни коментари. „Аз съм чернокож, преди да съм марка ...
Няма оправдание или извинение, което да изтрие този вид обида“,
коментира в Туитър Дапър Дан. Пуловерът беше заличен от пазара,
а изпълнителният директор Марко Бизари заявява: "Целият въпрос,
възникнал по отношение на дрехата се дължи на недостатъчната
информираност на обществото от културна и творческа гледна
точка. Разбира се, не е било умишлено, но това не е извинение."
Бизари продължи диалога във връзка с възникналата конфронтация
на организирана среща с Дапър Дан и лидерите на
афроамериканската общност в Харлем, Ню Йорк, заявявайки, че
Гучи ще стартира програма за осведоменост по повод
разнообразието и приобщаването на различните етно общества.

Снимка: https://edition.cnn.com/style/article/biggest-fashioncontroversies-2019/index.html
Друг пример, онагледяващ дискриминативно отношение,
разчетен този път обаче по полов признак е сътрудничеството на
гигантът H&M с италианския дизайнер Джамбатиста Вали под
мотото „Обичам GBV“. Трите букви са съкращение от името на
дизайнера, но извън модните среди те обикновено се използват като
инициали за „насилие, основано на пола“. Абревиатурата е върху
шапки, тениски, колиета и дори боксерки, покрити с червени
усмихнати устни, което разгневява активистите за правата на
жените, настояващи продуктите да бъдат изтеглени от магазинната
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мрежа. „Това не е неясен термин, казва Хедър Бар – заместникдиректор на отдела за правата на жените в глобалната група за
застъпничество Human Rights Watch – Излизайки по този начин,
колекцията демонстрира липса на осведоменост относно правата на
жените." От H&M се опитаха да изяснят позицията си с туит:
„Осъждаме всякакъв вид насилие и като компания, ориентирана към
човешките ценности и права, вярваме в приобщаващото и
равноправно общество.“ Линията, включително продуктите,
отпечатани със съкращението GBV, в крайна сметка влязоха в
продажба по план. През август 2018 г. срещу Nike беше заведено дело
за дискриминация по пол от бивши служителки, които изразиха
позиция, че жените са „обезценявани и унижавани“ във фирмата,
плаща им се по-малко от на колегите мъже си и са игнорирани, когато
се оплакват по въпроси, свързани с обезценяването им като
персонал. Делото е последвано от разследване на New York Times, в
което се установява дълга история на жени служители, отхвърляни за
повишения и подложени на неподходящо поведение от страна на
надзорните органи. Спорът даде резултат като накара няколко висши
мениджъри да напуснат Nike.
Както жените, така и мъжете съобщават, че са изпитвали
сексуален тормоз – вербални и невербални обиди, враждебни нагласи
и унизителни шеги и коментари. Процентът обаче е по-висок за
жените, установява Американската асоциация на университетските
жени (ААУЖ) във Вашингтон. Всъщност 38 % от жените, които са
съобщили, че са били потискани сексуално казват, че тормозът е
допринесъл за решението им да напуснат позицията или работата си
по-рано от планираното, а 37 % заявяват, че случаите на сексуален
тормоз вредят на кариерното им развитие. Констатациите се
основават на извадка от 311 членове на ААУЖ и техните мрежи през
лятото и есента на 2018-а година ААУЖ е попитала респондентите,
които се самоопределят като жени, за видовете тормоз, които са
преживели, дали тормозът е повлиял на кариерното им развитие, дали
са съобщили за преживяното и докладвали ли са за случилите се
събития.
ААУЖ разглежда и обвиненията за сексуален тормоз, заведени
в Комисията за равни възможности за заетост (КРВЗ) от 1995-а до
2016-а година. Изглежда, че тормозът е най-разпространен в ранните
и средните години на кариерата. Тормозът има различни форми: 61 %
в проучването на ААУЖ съобщават за непровокирано сексуално
внимание, като например сексуални намеци, нежелани прояви на
сексуален или романтичен интерес, нежелано докосване или
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постоянни покани за срещи или сексуални контакти. 12 % съобщават,
че са изпитвали сексуална принуда, включително обуславяща
условията за работа в зависимост от сексуалното сътрудничество
(www.shrm.org 2019).
Председателят на Guess Пол Марчано се оттегли от ролята
си, след като супермоделът Кейт Ъптън го обвини, че я опипва, когато
е била на 18 години. Той отрича всякакви нарушения. По-късно през
2018-а година британският вестник „Телеграф“ твърди, че е бил
възпрепятстван да публикува осеммесечно разследване за влиятелен
бизнесмен, обвинен от няколко служители в сплашване и сексуален
тормоз. Оказва се, че въпросният предприемач е сър Филип Грийн,
председател на групата Arcadia. Модният лейбъл Topshop попадна в
коментарите на потребителите след скандала, а попзвездата Бионсе
реши да изкупи обратно 50-процентния дял на Arcadiа, вложен в
нейната линия Ivy Park. В края на същата година подобни обвинения
се отправят и спрямо изпълнителния директор и основател на „Тед
Бейкър“ Рей Келвин. Над 200 служители подписаха петиция,
призоваваща Съвета на директорите да се сложи край на културата на
„принудително прегръщане“.
През последните няколко години позитивните движения на
тялото и движенията за приемане и на мазнини станаха достатъчно
популярни, за да повлияят на масовата култура. „Знаменитости и
модни групи са одобрили визията на модели, облечени в големи
размери, казва Том Бърджис –
индустриален анализатор на
базираната в САЩ компания за глобални пазарни проучвания IBIS
World – Маркетинговите кампании, като Dove's Real Beauty,
насърчават позитивността и естествеността на тялото, което води до
растеж на пазара“. В резултат както независимите модни марки, така
и мултинационалните корпорации в Северна Америка и Обединеното
кралство разшириха диапазоните си на размери. „Всъщност пазарът
на плюс размер нараства два пъти по-бързо от пазара на стандартния
размер“ – казва Алис Родригес, старши консултант в Alvanon,
международна фирма за бизнес с облекло. Във Великобритания
магазините за дамски облекла с големи размери имат среден ръст на
индустрията от 1,9% от 2015-а до 2020-а година и пазарен размер от
734 млн. паунда (963 млн. долара), според IBISWorld. За разлика от
това, секторът на облеклото на Обединеното кралство като цяло
изпитва отрицателен среден ръст на индустрията от -0,8 % през същия
период. Дори на фона на пандемията, с намаляването на
потреблението на мода, се очаква печалбите на индустрията за
облекло с големи размери да нараснат. Подобни тенденции могат да

Скандалът като комуникационен дефект и рефлекс…

251

бъдат намерени в САЩ, където пазарната стойност на индустрията за
облекла с големи размери има приблизителна стойност от 24 млрд .
долара (18,3 млрд . паунда). Тъй като пазарът на големи размери се
отвори, много потребители, които години наред са игнорирани от
търговци на дребно, са скептично настроени към рекламираната
„прегръдка на приобщаването“. Маркетинговите експерти казват, че
добавянето на тези размери може да помогне на марката да изглежда
по-прогресивна, но и по-малко елитарна, а търговците на дребно ще
печелят от включването на размера, тъй като процентът на
потребителите, които носят дрехи с големи размери, нараства. И все
пак, когато компаниите добавят плюс размер като възможност за
покупка, в целта си да генерират по-високи приходи, понякога
действат не достатъчно обмислено. Пример за такива случаи е
британският търговец на дребно „New Look“, които влязоха в
международните заглавия през 2018-а година и се сблъскаха с
обвинения за въвеждане на „данък върху мазнините“, след като
начислиха 15 % по-висока цена на дрехите „плюс сайз“ в сравнение с
тези от линиите regular fit (www.bbc.com 2020).
Общественото здраве също става обект на широки дискусии в
социалните канали след излизането на Moschino PILL
COLLECTION.

Снимка:
(https://www.hollywoodreporter.com/lifestyle/style/moschinos-pillthemed-collection-gets-936872/)
Дизайнерът Джеръми Скот традиционно отново се озова в
заглавията, след като проектира колекция за Moschino, вдъхновена от
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хапчета и лекарства с рецепта. Линията пролет/лято 2017-а година
"Capsule" включваше огромни оранжеви торбички с бутилки за
таблетки, сребърни блистери и миниатюра на флакон с лекарства,
украсен с думите „ВНИМАНИЕ! Не приемайте лекарства на празен
стомах“ и „ДРЪЖТЕ ВСИЧКИ КАПСУЛИ С ОГРАНЧЕН ДОСТЪП
ДО ДЕЦА“. Преди грандиозното шоу в Милано, намеците за
символиката в колекцията бяха забелязани още когато Скот реши да
изпрати под формата на покани бутилки с хапчета, пълни с ръкописни
"рецепти". Лекари, специалисти по пристрастяване, и родители на
жертви на предозиране с медикаменти изразиха силното си
противопоставяне на колекцията, твърдейки, че тя няма
чувствителност към продължаващата криза на пристрастяване към
опиоидите в САЩ. Освен това престижният американски търговец на
дребно Nordstrom впоследствие изтегли дизайна на Moschino от
рафтовете си, след като получи порой от оплаквания за обидните му
изображения.
В своя защита Скот обясни, че референтната точка за линията е
култовата класика „ Долината на куклите “ от 60-те години – история
за три жени от шоубизнеса, които бавно стават зависими от „кукли“,
което е жаргон за хапчета с рецепта. В крайна сметка от PR-екипа на
Moschino бяха принудени да направят изявление пред Fox News,
заявявайки: „Никога не е имало каквото и да е намерение да се
популяризира злоупотребата с лекарства, отпускани с рецепта ...
Разочаровани сме да чуем, че е имало неразбиране по повод основната
тема и послание, носещи колекцията“.
Една от най-вредните рекламни кампании за 2018-а година е
тази на Dolce & Gabbana, които трябваше да отменят голямо модно
ревю в Китай, поради обществен протест относно рекламна кампания
с участието на китайка, която се опитва да яде италианска храна с
помощта на клечки и, докато дегустира от канолите, мъжки глас пита:
„прекалено голям ли е за вас?“. Потребителите на социални медии не
само от Китай, но и по целия свят намериха рекламата за расистка и
сексистка, а ситуацията се влоши след серия от екранни снимки,
публикувани от Diet Prada, на Стефано Габана, който спори с
потребители в Instagram за рекламата. Предполага се, че рекламите не
са расистки, защото „всички знаят, че китайците използват пръчици и
ядат кучета“, а рекламата е свалена само от китайските социални
медии, защото екипът е „толкова глупав, колкото китайското
превъзходство“. В резултат китайските знаменитости обещаха
никога да не носят Dolce & Gabbana и уебсайтовете за електронна
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търговия, работещи в Китай, премахнаха артикулите на D&G от
каталога си.
Пенсионираният моден дизайнер Тери Мюглер беше възмутен,
когато видя колекцията на Balmain за пролет/лято 2019-а година. Под
снимките с модели на Оливие Рустинг той написа в Instagram
коментари като: „Сериозно?“, „Наистина?“, „Без коментар!“.
Но може би най-големият скандал за 2018-а година беше, когато
завръщащ се моден дизайнер беше обвинен в плагиатство със …
самия себе си. Хеди Слиман, бивш креативен директор в Saint Laurent,
се завърна в света на модата след години на фокусиране върху
фотографиите си. Дебютът му начело на френската луксозна къща
Celine беше дългоочакван от модните експерти по целия свят, но след
като колекцията беше представена се „разчете“ единствено като
повторение на миналите му творби.

Снимка: http://www.fashionela.net/fashion/marc-jacobs-spring-2017/
На фона на техно музика и галактическа сценография, шоуто
на Марк Джейкъбс за колекция пролет/лято 2017-а година завърши
Нюйоркската седмица на модата със запомнящ се взрив. Нито обаче
спектакълът, нито дрехите влязоха в заглавията, след като рецензиите
започнаха да се публикуват.
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Дизайнерът се озова в епицентъра на събитията, след решението
да презентира своите модели на подиума – изкуствени дрехи,
закрепени от букети от вълна в пастелни нюанси. Въпреки че се
твърди, че вдъхновението е инспирирано от ултравиолетовите лъчи и
светлите пластмасови прически, представени от рейвъри и киберготи,
решението за косите подтикнаха мнозина да приемат този ход за
присвояване на култура, особено след като бяха носени предимно от
хора от бялата раса. Суматохата достигна нови висоти, след като
Джейкъбс се обърна към критиците си в Instagram, като каза: „До
всички, които изразяват твърдението за „присвояване на културата“
или каквито и да било глупости за всякаква раса или цвят на кожата,
носещи косата си в някакъв конкретен стил или начин – смешно е как
не критикувате жените с цвят, които изправят косата си. Уважавам
всички хора и съм вдъхновен как изглеждат. Не виждам цвят или раса
– виждам хора. "
Отговорът на дизайнера предизвика нова партида осъждания,
много от които напомняха на Джейкъбс, че чернокожите са били
принудени да изправят косата си като средство за интеграция в
обществото, тъй като Апелативният съд на САЩ постановява забрана
на работното място на традиционните дрехи и прически, касаещи
различни африканци етнически групи, определяйки ги като напълно
незаконни. Освен това мнозина твърдят, че коментарът на Джейкъбс
„Не виждам цвят“ се връща към идеята за привилегиите на белите. Като
член на мажоритарната раса в Америка той не напомня многократно за
кожата или косата си, за разлика от цветни хора. В опит да охлади
страстите, по-късно Джейкъбс поднася извиненията си.
И все пак, някои положителни уроци могат да бъдат извлечени
от скандалите. Като инструмент за напредъка на обществата, те
допринасят за подобряването на определени правила и норми във
функционирането на хората. Под „уроци“ се има предвид това, че
провокацията учи, защото поставя някои действия и практики под
светлините на прожекторите, насочва вниманието на медиите
и публично показва как правилата, установени в социалния ред, след
оповестяването на скандала, се трансформират. Може да се каже, че
скандалът е положителен, дори просветляващ, тъй като работи при
известна слабост и показва защо едно общество не работи правилно
(Marciano, Moureau 2013).
Компаниите в модната индустрия казват, че действат устойчиво,
прозрачно и отговорно. Начинът, по който корпорациите
действително действат, понякога е различен от начина, по който искат
да бъдат възприети. Фирмите съобщават своите официални
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корпоративни ценности на своя уебсайт чрез годишните си отчети.
Тези корпоративни ценности се определят от борда по различни
причини, защото те искат да мотивират служителите и насочват
техните решения, но също така и да бъде привлечено вниманието на
аудиторията.
„Скандал“ е дума, която често се появява в медиите и се
изплъзва без усилие от устните. Скандалът се отнася до събития,
включващи определени видове прегрешения, които стават известни и
са достатъчно сериозни, за да предизвикат обществен отзвук.
Обстоятелства, които имат следните характеристики, могат да се
нарекат скандал:
1. тяхната проява и съществуването им включва нарушаване на
определени ценности, норми или морални кодекси;
2. тяхната проява и съществуването им включват елемент на
тайна или укриване, считайки се, че съществуват лица,
различни от пряко ангажираните;
3. някои участници не одобряват действията или събитията и
може да бъдат обидени от създалия се конфликт;
4. някои непреки участници изразяват неодобрението си чрез
публично осъждане на събитията;
5. разкриването и осъждането на действията могат да навредят
на репутацията на лицата, замесени във въпроса (въпреки че
това не е непременно) (Thompson 2000).
Провокативните призиви, които се използват като стратегически
инструмент в популяризирането на определени продукти, особено в
облеклото и модната индустрия, в чести случаи предизвикват
конфликти моменти, водещи до скандализиране на общественото
отношение. Важно е да бъде съобразена и прецизирана рамката, в
която се случват дадените събития или изпратени съобщения, тъй
като излизането от нейните нормативни граници, би могло да доведе
до сериозен репутационен регрес, влошаване на престижа, отлив на
клиентски поток и други негативни последици, касаещи
корпоративното реноме. Добре балансираните действия, свързани с
формирането на рекламни призиви са съществени за здравословните
и положителни резултати от рекламната концепция. Потребителите
реагират емоционално в голяма част от случаите на стимулите,
подавани по време на информационния поток, предаван от медийните
източници, като по този начин базират индивидуалната си гледна
точка и съставят асоциативните признаци на мислене по отношение
на дадения обект.
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