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СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

Редакционният ни екип има удоволствието да ви представи де-
ветия пореден брой на Език и публичност. По-голямата част от него 
включва изказвания и доклади от Четвъртата докторантска конфе-
ренция, която бе проведена през юни 2019 г. в Созопол благодарение 
на организационния екип на Докторантското училище на Нов бъл-
гарски университет и участвалите в събитието чрез своите изслед-
вания или в съпровождащата го дискусия автори и преподаватели. 
Пет от текстовете в броя представят авторски изследвания на докто-
ранти. Освен тях сме включили анализи, отразяващи откриващата 
дискусия на конференцията, проведена в рамките на кръглата маса 
на тема „Евроизбори 2019: анализ на резултатите и диагностика на 
рисковете и перспективите“. Темата и проблематиката на дискуси-
ята са представени тук с текстовете на Стефан Попов и Димитър 
Вацов. Освен с работата на докторантите на Нов български уни-
верситет Васил Ангелов, Кристина Ненова, Цветанка Почеканска 
и Мария Чолакова този брой ще ви запознае и с едно изследване 
на Петя Чалъкова, магистър от НБУ и докторант в Националната 
художествена академия, както и с изследването на Бурян Алексиев, 
понастоящем завършващ програма „Социология“ на департамент 
„Философия и социология“.

От името на редакционния екип и от свое име ви пожелавам 
приятно четене!

Христо Гьошев



ФЕНОМЕНЪТ 
„ТВЪРД ЕЛЕКТОРАТ“1

Стефан Попов

Резюме: Метафората твърд електорат е популярна през 1990-те, но употребявана и след 
това. Тя обозначава особен тип електорална група, лишена от видимо присъствие в публич-
ната сфера. Твърдият електорат се появява само в момента на избори, а след този акт се 
разпилява и няма публично битие. Ние можем да наричаме твърд електорат всеки траен под-
дръжник на дадена партия и коалиция. Но в случая вниманието е насочено към публично 
неизявени форми, които сякаш внезапно и конспиративно се организират при избори. Те са 
скрит електорален резерв, а не активисти, които гордо се показват на улицата, носят знамена 
на Бузлуджа и пр. Твърдите електорати, които се смяташе, че решават избори през 1990-те 
години, постепенно се стопиха и бяха отместени от мобилните електорални групи в една 
по-късна популистка ситуация.

Ключови думи: електорат, избори, публичност, публично битие

THE PHENOMENON 
OF THE HARD CORE ELECTORATE

Stefan Popov

Abstract: The metaphor of hard electorate is very popular in the 1990s, although it has some 
currency afterwards. It designates a peculiar type of electoral group, which has no tangible public 
presence. The hard core electorate comes into being only in the context of elections and gets 
dissolved afterwards. One could name hard electorate every consistent supporter of a party of 
coalition. However, in this case attention is drawn to invisible forms, not to activists that take part 
in public events. This unusual, hidden electorate, which were supposed to have decided the election 
outcomes in the 1990s gradually disappeared. They were replaced by the more mobile electoral 
groups in various populist situations characteristic of the political process in the 21st century.

Keywords: electorate, elections, publicity, public presence

1 Статията представя по-ранен и кратък вариант на глава от предстояща книга за политическите метафори.
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Твърд електорат е мистериозен феномен през 1990-те години в двойния си модус на 
действителен политически фактор и влиятелна фигура в политическото говорене. Напълно 
незаслужено обаче през целия период на своя по-интензивен живот тази фигура оставаше 
само констатирана, но не анализирана в по-дълбока социологическа перспектива. Политиче-
ските анализатори употребяваха израза по един естествен и безпроблемен начин.

„Твърдият електорат на БСП“ беше най-честата референция, следвана от ДПС, в малко 
по-ниска степен от различните форми на синята опозиция. В този контекст „твърд електорат“ 
се употребяваше аналогично на термин от метеорологична прогноза, при изсипване градуш-
ка от (по-често червени) бюлетини.

По-конкретно твърдият електорат (а) е доминантна форма в по-ранните години на по-
литическия преход в България, която (б) предхожда по време и смисъл популистката ситуа-
ция (условие или момент), формирана след средата на първото десетилетие на XXI век, (г) 
свързан е с трайни колективни страхове от политическата промяна, (д) на които отговаря с 
продължително придържане към консервативни нагласи, (е) и има битие извън дискурсивния 
обмен в публична среда.

Първичност на групата
Както подсказва и самият израз, феноменът на твърдия електорат се проявява като нату-

рално вещно образувание, лишено от вътрешна динамика и историчност. Но видимостта на 
природна стихия не трябва да подвежда, че става дума за специфична социална констелация, 
за синкретична форма, която има определена структура и скрити механизми, поддържащи 
нейната стабилност. Анализът ѝ би могъл да обясни по-едри сюжети, в които страната бе 
въвлечена през последните десетилетия. При първо приближение твърд електорат предста-
влява множеството индивиди, които гласуват еднакво. При този формален поглед множество-
то може да се дефинира по очевидния външен признак, именно по начина на гласуване на 
индивидуалните гласоподаватели. Наглед в това дефиниране няма нищо специално, то дори 
е тривиално: даден брой индивиди образуват множество по признака „гласуване“, защото 
всеки от тях е гласувал и защото е гласувал по такъв и такъв начин. Тази постановка е колкото 
банална, толкова и подвеждаща.

Твърдият електорат обаче не се формира като сбор или множество от индивидуални-
те гласоподаватели. Тъкмо обратно, той първо представлява единно тяло, което едва вто-
рично се разпада на индивидуални актове по гласуване. Изборният закон, процедурата по 
гласуване, начинът, по който тя се осъществява, действията по преброяване и групиране на 
единици могат да породят илюзорното впечатление, че твърдото електорално тяло се гради 
от иначе самостоятелни и независими индивидуални лица и е резултат от групиране на инди-
види. Мистериозният характер на твърдия електорат се дължи на обръщането, при което той 
е първична група и има битие само в този свой модус.

Етническа аналогия
Първичността на групата може да се поясни чрез примера с етническия малцинствен 

електорат или с други специфични групи, които при гласуване привидно се разпадат на еди-
нични действия. Етносът дефинира първична цялост с единно поведение, която обаче се 
проявява в контекст на политизация. Най-често това са ситуации на почувствана заплаха 
или обсада от мнозинство. Очевидно, ако дадена етническа група се организира в собствена 
държава, тя ще престане да формира политическото си поведение вътре в държавата на етни-
ческа основа. Ориентир при гласуване ще бъдат вътрешни различия, които нямат отношение 
към нивото на етническа хомогенност.
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Ако малцинственият електорат се пласира в друга среда, примерът не се потвърждава 
като универсален, а по-скоро показва ограничената си валидност. В мултиетнически общ-
ности, особено в западни мегаполиси, етнически малцинства не формират твърди електо-
рати. На гражданин от Ню Йорк с еврейско потекло ще му прозвучи абсурдно, ако бъде 
класиран като член на твърдо електорално ядро. Затова в тези социални контексти се говори 
за еврейско, полско, гръцко и пр. лобита, не за твърди електорати. Лобитата представляват 
неформална трансмисия на интереси, вграждаща се в системата на представителство; но не 
е правдоподобно от активността на лобитата да се правят изводи за конфликт на втвърдени 
електорални тела.

Контрапримерът, който показва относителната валидност на твърдението, че етническата 
група формира твърдо електорално тяло, може да бъде проигран и върху опит в България. 
Преди 1984-та до 1989-а година турското малцинство не е преживявало заплахата, в резултат 
на която да добие траен електорален профил. Националистическата истерия от късния социа-
лизъм го идентифицира като чуждо тяло и едва с кампанията по насилствената му асимила-
ция поражда условията за бъдещото му електорално втвърдяване. Преди нея турският етнос 
не формира консолидирана група, а представлява комплекс от етнически характеристики, 
чиито носители са индивиди, фамилии и родове2. Той представлява повече едно териториал-
но разпиляно множество, поради което и терминът „малцинство“, който подсказва единство 
и насочва към политизация, е доста условен. Оставайки в границите на рода или локалната 
общност, етническият турчин не живее като член на единно малцинство. Той може и никога 
да не разбере, че е бил член на малцинствена група.

Етническият белег на тези субекти няма политическо значение, защото не ги групира с 
оглед на проблема за колективната им сигурност. Тяхната етническа самоидентификация не 
е развита в модус, който да прокара обсадна демаркационна линия. С възникването си обаче 
тя огражда територията на етноса така, че защитата и оцеляването му се превръщат в особен 
проблем. До този момент етническият белег има неутрално квазиприродно битие и неговото 
запазване и трайност не се нуждаят от специална грижа. Въпросът как да бъде опазен, как 
да му бъде гарантирано съществуването, не се задава по изострен начин. Въпросът няма ре-
левантност, докато обектът, за който се пита, има жизнен режим, аналогичен на режима на 
природна даденост. Ако не е преживявана граница с друга група, чрез която да започне да 
разбира себе си като различна, потенциално като чужда, възможно и опасна, етническата ѝ 
определеност няма никакво значение, няма битие3.

С надигането на заплахата за претопяване самото съществуване на етноса се превръща 
в особен проблем за субекта на етническа самоидентификация. Налагащата се грижа за оце-
ляването поражда комуникация, която вече преминава границата на рода или на друг лока-
лен носител на етнически белег. От този момент комуникационните връзки започват да се 
развиват с тенденция към обхващане на всички членове на множеството. От този момент то 
започва да живее като малцинство и да има поведение на единен колективен субект. Разлика-
та в комуникацията между членовете на малцинството, от една страна, и на малцинствената 
група със средата, от друга, се задълбочава. Комуникацията вътре в границите на малцин-
ствената общност се подчинява на налагащата се грижа за оцеляване. Събития в социалния, 
икономическия и културния контекст се идентифицират и разграничават в перспективата на 
колективното преживяване на заплаха и т.н.
2 Тези разграничения хвърлят съмнение върху популярната идея за „български етнически модел“. В тази връзка 
вж. Попов, Стефан (2015). Български етнически модел. В: Публичен процес. T. I. София: Сиела; Weber, Max 
(2013). Economy and Society. Two Volume Set. Roth, G., Trans. University of California Press, 385–298.
3 Вж. Barth, Frederik, ed. (1969). Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference. 
Introduction. Oslo: Universitetsforlaget.
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Етническата група се държи като твърд електорат, но това е само частична проекция на 
справяне с действителна опасност. Подобно условие отсъства при твърдия електорат, който 
няма друг модус на съществуване, освен ситуацията на избори, в която се формира за кратко.

Извънредно положение
В извънредно положение поведението на индивидуалните членове на общността се под-

чинява на проблема за колективната им сигурност. Тази ситуация се отклонява от естестве-
ния жизнен режим на общността и се преживява колективно като заплаха за съществуването 
ѝ. Една достатъчно развита обществена среда рационализира отношението си към извън-
редните ситуации, като ги определя предварително и ги предвижда. Обикновено към тях се 
насочват политики по редукция на риск, в които те се анализират, класифицират и стават 
предмет на превантивна работа. Така се прави опит да им бъде отнета екзистенциалната 
изключителност и те да бъдат мислени в перспективата на нормалния жизнен режим на общ-
ността като състояния, в които става необходимо действието на налични институционални 
органи. Класически пример за такъв технологичен орган е армията, чрез която общността се 
отнася към определен вид извънредни ситуации като към естествени и регулярни събития в 
живота си. Могат да се предвидят различни механизми за реагиране, ако общността, инсти-
туциите, държавата се окажат в извънредно положение4.

Трябва да се разграничават ситуации, които се преживяват като извънредни, без да има 
обект-носител на заплаха за съществуването на общността, и ситуации, в които заплахата 
има определим обектен произход и овладяването на извънредното положение е свързано с 
насочени към него действия. Общността може да разчита на технологически средства само 
във втория случай. В първия случай, както се вижда и от примера с националистическата 
кампания у нас, елиминирането на обекта-носител на заплаха представлява само символно 
действие, тъй като самият обект има символно битие. Фактът, че общността бива въвлечена в 
ритуална акция, съвсем не означава, че нейните действия стават по-невинни. Напротив, точ-
но в този тип ситуации опасността от загуба на контрол над собствените действия, провоки-
ране на масови психози и експлозия на насилие в произволни посоки нараства значително. За 
ограничените цели на настоящия анализ е достатъчно двата типа ситуации да бъдат просто 
разграничени и да не се смесват.

Между предложените определения на твърд електорат и ситуацията на извънредно по-
ложение има сходства. В изборна ситуация твърдият електорат има поведение на общност, 
в която индивидуалните различия се заличават. Групата формира единна позиция и действа 
като единен и неделим субект. Индивидуалните актове на гласоподаване имат отношение 
само към технологията на гласуването. Оттук може да се премине и към едно по-силно опре-
деление: Твърдият електорат представлява общност, за която електоралната ситуация е 
модус на извънредно положение.

Конституирайки се в тази ситуация като твърд електорат, общността изживява вътрешен 
спазъм, за който няма видими основания. В акта на гласуване тя се свива и проявява като ор-
ганизъм с примитивна физическа анатомия. С отминаване на електоралната ситуация същият 
организъм наглед се разпада като агрегат на множеството от съставящите го членове. Инди-
видите, участващи в твърдата електорална група, се разпиляват. Всъщност извън изборната 
4 Карл Шмит се занимава доста с този въпрос по повод кризата на Ваймарската република. Но той не развива 
теория за „извънредно положение“, а по-радикално, за „състояние на изключение“. Схващанията му за изклю-
чението се доближават до тълкуването, дадено тук на извънредната ситуация в аспекта на преживяването: ако 
дадена ситуация се преживява като извънредна или като изключителна, то тя е такава, защото преживяване-
то диктува променено поведение. Вж. Schmitt, Carl (2006). Political Theology: Four Chapters on the Concept of 
Sovereignty. Schwab, G., Strong, T. Trans. University of Chicago Press.
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ситуация между тях няма активна комуникация и обмен; те нямат и интерес към развиването 
ѝ. Въпреки това в следващата изборна ситуация тази неосезаема общност отново се консоли-
дира спонтанно с оглед единствено на специфичната функция гласуване. Нейното тяло може 
да се окаже с леко променен обем, но примитивната му анатомия се запазва.

Избор в либерално-демократичен контекст
Ситуацията на избор в либерално-демократичен режим има множество предпоставки. 

Най-съществена в нея е фигурата на самосъзнателния човешки индивид. За индивида изби-
рател се предполага, че е еманципиран, способен да се ориентира самостоятелно в социал-
ната среда и да идентифицира кръга на интересите си в близка и по-далечна перспектива. В 
резултат той е в състояние да определи и фигурата, която най-добре му съответства в сферата 
на парламентарното представителство.

Тази ситуация на конституиране на представителство се различава съществено от дру-
ги форми на демократичен избор, например в една военизирана спартанска общност, в со-
циалистическа партия, в племенни общности и пр. Тя е характерна за модерната епоха и за 
конституционната държава, която обединява либералния и демократичния принцип. Мно-
гобройните факти от модерната история, които свидетелстват за колебания в емпиричното 
осъществяване на тези условия, не са довели до промяната им.

Във функционалното отслабване на демократичното представителство могат да се раз-
граничат две измерения. От отношението, в което се намират, може ясно да се види, че те 
изграждат кръгова структура. Демократичното представителство предпоставя редовете на 
либералните права, защото без тях не би възникнало. Но те от своя страна се нуждаят от 
гаранциите, които представителната власт ще им набави. Такава кръгова структура, в която 
единият компонент предпоставя другия и обратно, не може да възникне по естествен начин, 
през естествено причинен механизъм на пораждането ѝ.

С двойната зависимост са свързани две особености. Първо, фундаментът на либерал-
но-демократичния режим в живота на общността е образувание, възникващо в цялост заед-
но с всичките си елементи, независимо от факта, че някои от тях се оформят исторически 
по-късно. С това може да се обясни фактът, че в общия случай възникването на либерал-
ните демокрации се съпровожда от революции, тоест от някаква форма на дискретност на 
съществуващата историческа линия. Второ, веднъж възникнал и оформен, този фундамент 
трябва сам да генерира средства за своето възпроизводство и съхраняване. Той вътрешно се 
историзира, което обяснява факта, че либералните демокрации са исторически динамични 
общества.

Изборната ситуация, характерна за режим на демократично представителство, възник-
ва в тези условия и запазва характера си на избор в техните граници. Извън тях изборната 
ситуация, дори да има същата външна форма и да запази технологичната си структура, губи 
смисъл и се превръща в нещо друго. Тоталността на тези условия и форми представлява пуб-
личната сфера, или както още се нарича в класическата модерност – гражданско общество. 
Ако електоралната ситуация бъде изнесена извън тази сфера или ако по някаква причина баз-
исните условия на публична сфера бъдат трайно разклатени, изборът загубва характерното 
значение, което има в контекст на либерално-демократичен режим.

При развита публична сфера държавата се свива до институционален инструмент за съх-
раняване и гарантиране на общите условия за свободно развитие на гражданския свят. По 
този начин се предотвратява възможността тя да се изолира и заживее като самостоятелен 
организъм, независим от публичната среда. Напротив, като институционален орган държа-
вата възниква и остава подчинена на гражданския свят. В крайна сметка институциите на 
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държавата представляват овеществен гарант на сигурността на публичната сфера в нейната 
цялост. При загуба на връзката и противостоенето между публична сфера и държава и двете 
страни се израждат.

Предвид тези зависимости изборната ситуация има смисъл на основна проверка, на коя-
то публичната сфера подлага стратегическите позиции в държавата. Чрез тях се подновя-
ва вътрешният състав в основни държавни институции, без самите те да бъдат променяни. 
В публичния свят си съжителстват конфликтни позиции, морални, религиозни, социални, 
етно-политически и пр. Подмяната през избори е гаранция, че такива позиции няма да до-
минират самата държава. Например никакъв етнически признак няма да се вгради трайно в 
държавната система и да я етнизира; никоя религиозна общност няма да се срасне със секу-
ларизираните институции на държавата; ничий частен интерес няма да се срасне с държавна 
институция, и т.н. Политическата практика постоянно се отклонява от тези идеализации, но в 
либерално-демократичен режим те остават валидни. Така гарантиране на публичната сфера е 
гарантиране на сигурността на едно открито пространство, в което се генерира неограничено 
разнообразие от форми. Общият интерес към запазване на тези разлики лежи в основата на 
модерната държава от западен тип. На тази идея служат изборите изобщо като елемент на 
институционалната система.

Изборите като основна институция са продукт на консенсус в общността. Но вътре в 
този консенсус с всеки конкретен избор отново се открива разнообразие от конкретни пред-
почитания и индивидуални избори на представители, на този или онзи кандидат, партийна 
сила, програмна платформа и т.н. Така в конкретния избор публичната сфера се връща към 
фигурата на самосъзнателния човешки индивид. Той има битие само в тази сфера; за него 
така устроеният граждански живот е поле на относително рационални действия. От гледна 
точка на основните характеристики на публичността и ролята ѝ в либерално-демократичен 
режим ритуалът на избор, извършван от твърд електорат, е вплетен в следното противоречие.

От една страна, индивидуалните членове на твърдото електорално тяло нямат помежду 
си комуникационен обмен в хоризонта на характерната за публичната сфера презумпция за 
рационалност и валидна аргументация. Те са електорално тяло, което не се формира в резул-
тат на комуникация между самосъзнателни индивиди. Общността им е зададена като първич-
но, квазиприродно цяло, в което връзките не са динамизирани, а по дефиниция втвърдени и 
трайни.

От друга страна обаче, същата тази общност се проявява като електорална и се формира 
единствено в контекст на избори. Тъй като изборите са институция, чрез която публичната 
сфера прави промени във функционалните места на основните държавни институции, общ-
ността на твърдия електорат има битие само като периодична намеса на публичната сфера 
в институциите на държавата. Тоест тя няма живот извън сферата на гражданския живот, но 
само в специфичната ситуация на избори.

Така твърдият електорат е едновременно и вписан в либерално-демократичен режим на 
живот на общността, проявявайки се само в неговата рамка, но и отвъден на този режим и 
свързаната с него публична сфера. С определеното си по-горе гранично положение твърдият 
електорат формира една имагинерна общност или имагинерно братство, основано сякаш на 
невидимо и несъстояло се във видимия свят съзаклятие. Странна изглежда възможността за 
групово поведение изцяло ad hoc само по повод избори, без самите връзки между членовете 
на групата да се формират върху комуникативна плоскост. В този случай, опосредени от ак-
тивна комуникационна среда, те биха се отворили към възможност за промяна и биха допус-
нали степени на вътрешно многообразие. Това в едно бъдеще става при трансформацията на 
феномена на твърдия електорат в избирателя на популистката ситуация.
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Гранично битие на твърдия електорат
В описаната по-горе модерна ситуация на избор се извършват две движения, които вза-

имно се предполагат. От една страна, хоризонталното движение характеризира публичната 
среда и е свързано с активен комуникационен обмен вътре в нея. Многопосочното движение 
в хоризонталната плоскост води до формиране на нови ориентации и влияе на изграждането 
на доминиращите становища за общ интерес. От друга, движението по вертикалата на пуб-
личната среда въвежда промени в политическото представителство. Извършените промени 
се отразяват обратно на стратегическите измерения в живота на публичната сфера и могат да 
доведат до промяна на общите условия в нея.

С промяна на стратегически параметри – например въвеждане или ограничаване на ли-
берални търговски отношения, включване в международни режими за сигурност, приемане 
на форми на социална защита, дори решения по проблеми като смъртното наказание и т.н. – 
възникват и нови условия на обмен в публичната сфера. Комуникацията в нея се динамизира 
и води до пораждане на нови нагласи, които в бъдещи избори ще се отразят по вертикалата, и 
т.н. Двете движения, както бе посочено и в маркираната схема на либерално-демократичния 
режим, формират кръгово общо движение. Те взаимно се предполагат и обуславят. Твърдото 
електорално тяло не се вписва в тези координати. Преди всичко то е изолирано от хоризон-
талната плоскост или напълно отпаднало от нея. Групата, формираща твърд електорат, не е 
вписана в публичната среда и комуникациите в нея. С това обстоятелство е свързан фактът, 
че промени в електоралната им нагласа по дефиниция не настъпват.

По този начин твърдият електорат е вграден в неизменната рамка на едно поведение, кое-
то се проявява само по вертикалата на координатната система. Тя се формира само в изборна-
та ситуация и в ритуала по избора потвърждава своята неподвижност, а след изборната ситу-
ация се разпада. От нея остава само проекцията, която е произвела в шапката на държавното 
управление. Тази проекция следователно не идва от гражданския свят, а от маргиналните му 
зони. С придвижването си към централните зони, в които протича дебат върху общите дела 
и интерес, тази позиция се разтваря и обезличава. Поради факта на твърдата електорална 
ориентация тя е изключена дори от имплицитно присъствие в комуникационната среда. Това 
обстоятелство прави битието ѝ фантомно, невидимо и безформено. След изборната ситуация 
се разбира, че в обществения дебат не се е включил фактор, който има значителен електора-
лен потенциал.

От тези особености може да се изведе и следната характеристика на твърдия електорат: 
В смисъла, в който либерално-демократичната система разбира политическото, групата, 
формираща твърд електорат, е деполитизирана. Но като всяка форма на деполитизация, 
характерната за твърдия електорат политическа ирелевантност е модус на политическо битие 
и има политически смисъл. Тъй като не търси легитимност в публична среда, това полити-
ческо битие не се артикулира езиково, а още по-малко в рационална аргументация. То остава 
потопено в съзаклятно мълчание. Опитът да се оформи дискурсивно би изправил твърдият 
електорат пред следното изпитание: или да запази електоралната ориентация, като я преведе 
през аргументация, или да я остави да се разпадне. И в двата случая се извършва обаче тран-
сформация, в резултат на която изчезва самият феномен на твърдия електорат. Затова твър-
дото електорално тяло живее в сфера на загадъчно и непроницаемо мълчание.

Нелиберална демокрация
Въпросите около статуса на гласуването, формирането на електорални нагласи и пр. ста-

наха отново обект на по-интензивна дискусия след 1990 година. Разпадането на биполярния 
модел на организация на международните отношения, промените в Източна Европа, колап-
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сът на Съветската империя наложиха нови определения, конкретизации и исторически ква-
лификации на тези процеси. Една първа разработка в този период предлага Франсис Фуку-
яма в „Краят на историята“. Разбрана, или по-скоро буквализирана и видяна като сензация, 
книгата му отваря нова фаза в дебата за политическите режими. Бъдещи интерпретации са 
провокирани главно от въпроса какво се е случило през 1989–1991 г., както и какви концеп-
туални измерения на политическото се нуждаят от премисляне.

По-късно, в края на 1990-те години, научни центрове в глобални институции лансират 
идея за корупционните отклонения в институциите на либерално-демократичната държа-
ва, особено в младите демокрации. Антикорупционната парадигма ескалира и се разгръща 
в разнообразни понятия като пленена държава и организирана престъпност, които описват 
по-крайни форми на отклонения или дори срив в либералните режими. Накратко, скоро след 
големия празник от 1989–1991 г. започват съмнения, питания, колебания и съответните опити 
за осмисляне на несбъднатите очаквания и прогнози, че западният тип либерални общества 
ще разширят драматично своя модел върху света.

В тази линия на нови аргументации се актуализира и дискусията около въпроси, засегна-
ти по-горе: за либерално-демократичната държавност, ролята на публичната сфера и кому-
никационен обмен, размяната на аргументации, от една страна, и демократичния избор, от 
друга. Една конкретизация на съмненията около универсалната валидност на либерално-де-
мократичните общества се лансира с израза нелиберална демокрация5. В него няма нищо 
ново, тази възможност е известна както от класически разработки, така и, още повече, от 
историята на ХХ век. Редица диктатури на миналия век се установяват по демократичен път. 
Впоследствие те може да запазят изборите, ако се придържат към конкретна задача в управ- 
лението, могат да ги модифицират и превърнат в ритуал с гарантиран изход, може и да ги 
отменят за неопределено време.

Нелибералната демокрация има посочени по-горе особености, свързани със ситуацията 
на избори. Тя преди всичко не предполага автономен индивид, еманципиран, самосъзнате-
лен, свободен и т.н., който в избори потвърждава тези свои качества. Етническият вот, както 
стана дума, е подобен отказ, при който заплаха над групата изтласква индивидуалните чле-
нове на заден план и дава приоритет на единното групово поведение. Националистическите 
гласувания също са отклонения от либералните предпоставки, оставайки демократични. Из-
общо в нелиберална демокрация индивидуалните гласувания се запазват в процедурен ас-
пект, но губят смисъл на автономен индивидуален избор. Тази модификация има отношение 
към идеята за твърдия електорат. Може да се пита дали твърдият електорат е характерен за 
режим на нелиберална демокрация.

Несъмнено твърдият електорат е нелиберален феномен. Но предикатът „нелиберален“ 
е негативен и не дава много информация за характера му. Преди всичко твърдият електорат 
има свое битие само в ситуация на избор, в нея той добива моментна плътност и след това 
я загубва. Така за разлика от множество вариации на нелиберално демократично поведение, 
които имат действителен публичен израз, той е имагинерна групова единица. Изключенията 
са от порядъка на примера с етническата група, която има оформено, видимо съществуване, 
изведено до детайли на всекидневието. В самото говорене за твърди електорати се настоява 
на характеристики, които биха доближили групата до етническа, но тя остава без битие извън 
акта на гласуване. А и би било забавно да се говори за червен или син етнос, имайки предвид 
чисто електорални нагласи. Групата на твърдия електорат се образува от моментен спазъм и 
не е уловима по друг признак. Тя, както бе казано по-горе, има поведение на тайно братство.

5 Вж. Zakaria, Fareed (1997). The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs, vol. 76, no. 6, November/December, 
22–43.
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Типологичен профил
Коментираните по-горе особености и начин на битие на твърдия електорат могат да бъдат 

резюмирани в профил със следните типови характеристики.
При твърдия електорат гласуването е сведено до ритуалната си страна и по същество не 

представлява избор. То е своеобразна церемония, акт на поредно мълчаливо потвърждаване 
на лоялност. С гласа си твърдото електорално тяло неявно се опитва да отклони полити-
ческата система от либерално-демократичния режим, на който служи институцията „из-
бори“. По този начин твърдото електорално тяло има скрита ориентация към някаква форма 
на тиранично упражняване на власт.

Втвърдяването има аналог в модерната обществена среда в ситуацията на извънредно 
положение, когато общността е пред екзистенциален риск, което я консолидира като неделим 
субект, с потиснати вътрешни различия. Така твърдата електорална група представлява 
спонтанно възникващо електорално войнство, което чрез гласа си изпълнява ритуал по за-
щита на един имагинерен суверенитет. Тя не постига нещо различно от символична защита 
на въображаемата територия.

Субектите, видени като „враг“ и източник на опасност, се идентифицират от твърдия 
електорат на две нива. На емпирично ниво това са противниковите кандидати за изборните 
постове. Но твърдата електорална група не ги привижда като съперници, претенденти или 
участници в изборното състезание с определена кауза. Пребивавайки отвъд публичната сфера 
и динамичния дебат в нея, твърдото електорално тяло вижда в противниковите кандида-
ти за властови позиции субекти на инвазия, заплашваща самото битие на твърдата група.

Формата, в която каузата на твърдата електорална група се проявява, е по същество от-
въдезикова. Тя не трябва да се артикулира дискурсивно, защото ще попадне в сферата на 
публичната дискусия, което пък я прави проверима, потвърдима или опровержима. Така 
единствената кауза на твърдия електорат е чисто екзистенциална, свързана с неговото 
собствено битие и оцеляването му. Тази имагинерна и енигматична общност няма никакъв 
друг интерес или цели. В ритуала на гласуването тя сякаш се защитава срещу надвиснала 
заплаха за съществуването си.

Символичната защитна позиция, в която пребивава твърдият електорат, предполага страх 
от разпадане на самата имагинерна общност. Обективен носител на заплахата няма. В тази 
нагласа, разбира се, са заложени порочно кръгово движение и парадокс: групата се формира, 
за да преодолее ситуация на заплаха, но самата заплаха се свежда до възможността такава 
група да не се формира. Омагьосаният свят на твърдата електорална общност следова-
телно е наситен с параноидно преживяване.

Разпадане
Дезинтеграцията на твърдия електорат може да протече по най-различни начини, които 

в общия случай имат контекстуални условия. Поради емпиричния си характер те не могат да 
бъдат цялостно изложени. Все пак два начина на дезинтеграция на твърдо електорално тяло 
могат да бъдат посочени. Те имат отношение към ситуацията в България след първото десе-
тилетие на промяната от 1990-а година.

Един път към разграждане на тези странни аполитични конгломерати от гласуващи е 
приемането на историческата промяна, успокояване на страховете от нея, включването в пуб-
личния дебат по въпроси на бъдещето на общността. Всеки публичен дебат е мотивиран от 
интерес към бъдещето, дори темите, които се обсъждат в него да бъдат свързани с миналото 
– какъвто е усвояването на социалистическото миналото в България или споровете за исто-
рията със Северна Македония. Интересът към бъдещето засяга лични и колективни проек-
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ти. Тяхното изграждане, правенето им, налага дискурсивна активност. Това е един общ и 
естествен начин за преодоляване на капсулацията на твърдите електорати и извеждането им 
в по-отворен свят, в който самият живот ги принуждава да артикулират интереси, нагласи, 
аргументи и пр. В това измерение няма нещо особено, става дума повече за преодоляване на 
първоначална фрустрация от разклащане на една привидна стабилност и открито приемане 
на рисковия характер на всяко гледане към бъдещето.

Друг път към разпадане на феномена на твърдия електорат е формирането на популистка 
ситуация. Самото определение „популизъм“ е неопределено и съмнително, то по-скоро пов-
дига множество въпроси, вместо да дава отговори. Но при цялата условност на употребата му 
в този текст популисткото условие произвежда висока подвижност на електоралните нагласи. 
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В ЕС политическото представителство не просто не е пряко, но то дори не е и косвено – то е 
счупено. Ние не само не гласуваме пряко за европейски партии с ясни политически програми, 
а и когато гласуваме за националните партии, пак нямаме гаранции, че гласът ни косвено, но 
кохерентно ще отиде към европейска партия с ясно структурирана идеологическа позиция. 
Защото по генезиса си ЕНП, ПЕС, АЛДЕ и другите са много повече алианси на тактически 
интереси, отколкото идеологически формации. Счупеното политическо представителство 
освен това на практика води до това, че дори отчетливо евроскептични националпопулистки 
партии са членове на уж-системните европейски партии: и ако членството на „Фидес“ в ЕНП 
и на ПСД (румънската Социалдемократическа партия) в ПЕС вече да е публично проблемно, 
то не е така в други случаи – никой засега не поставя под въпрос членството в ПЕС на Бъл-
гарската социалистическа партия (БСП). Десният националпопулизъм на уж „лявата“ БСП 
отдавна е достигнал дотам, че БСП, освен че е открито проруска, пряко отхвърля Истанбул-
ската конвенция. Но противоречието с европейската левица по време на евроизборите у нас 
медийно бе пакетирано като вътрешнопартийна личностна крамола между Нинова и Стани-
шев; и чрез това бе замазано – то не стана проблем на ПЕС.

Не всичко с проведените евроизбори е, както изглежда на пръв поглед. Врачките, прог-
ласяващи апокалипсис, че Европейският парламент ще бъде залят от популистката вълна 
и ще бъде превзет отвътре, за пореден път се оказаха неправи. Според общите измервания 
евроскептичните популистки партии взимат под една трета от местата в ЕП (Европейски 
парламент, 2019). В България нещата на пръв поглед изглеждат дори още по-добре: един-
ствено ВМРО, най-умерената от националпопулистките партии, взима 2 (от общо 17) места в 
ЕП (Централна избирателна комисия, 2019). Така България изглежда едно много европейско 
място! А и по-общо, при формално броене изглежда, че електоралният възход на популисти-
те се е укротил, както се е укротил и градусът на техния евроскептицизъм: вместо за „екзит“ 
след „Брекзит“ те все по-често, включително в България, са за „Европа на нациите“, каквото 
и да значи този политически оксиморон.

Според Тимъти Гартън Аш сме свидетели на антиглобалистка и антилиберална контра-
революция (Cooper 2017). Аз бих се изразил по-меко: свидетели сме на пълзяща реставрация 
на локалните елити, частично декласирани от глобализацията (за Източна Европа това са би-
вшата комунистическа номенклатура, службите и старите културни елити). За тези частично 
декласирани елити националпопулизмът и суверенизмът рядко са екзистенциално кредо. Те 
обаче са отличен параван, чрез който да бъдат отразявани все по-редките опити за външен 
контрол от европейските институции, а антилиберализмът и ругаенето на гражданското об-
щество (Ах, този Сорос!) са начинът да се блокират всякакви вътрешни съпротиви. Тъй че 
националпопулизмът е инструмент за пленяване на държавата. В България според наши 
изследвания за последните 6 години публичната употреба на популисткия дискурс нараства 
над 40 пъти (Вацов и др. 2017), независимо че популистките формации не печелят мнозин-
ства (съответно по свобода на медиите за същия период България пада от 87 през 2013 г. на 
111 място през 2018 г. според „Репортери без граници“ (Reporters Without Borders, 2019). 
Все пак популистките партии – Обединените патриоти – са малкият коалиционен партньор 
в управлението, а популисткият език се просмуква във всички политически партии, вклю-
чително и в т.нар. системни. Демокрацията в България деградира, макар и засега не в чист 
авторитаризъм: Путиновата, но и Орбановата олигархия са ролеви модел, който е твърде из-
чистен, за да бъде приложен директно от твърде нечистокръвните локални български елити. 
Затова и евроизборите бяха отчетени като победа на проевропейските сили в България, за да 
могат в същото време сделките с Русия за газ, атомни централи и други корупционни благини 
да продължат с пълна сила, с пълен консенсус от страна на всички политически партии.
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Димитър Вацов: Евроскептицизъм и националпопулизъм покрай Европейските избори 2019

България е хибрид между фасадна проевропейска демокрация и латентна източноевро-
пейска олигархия – хибрид, който все по-малко се старае да изчисти образа си в една посока 
и все повече представя себе си за образцов. Но докато няма истинско европейско представи-
телство, тази хибридност ще е не просто възможна, но и все по-заразителна. Защото парти-
ите – българските, но за жалост, и европейските – са като совите: не са това, което са. И се 
чудя дали евроскептицизмът като идеологическа опаковка на олигархията, поне в Източна 
Европа, няма да смени формата си и да премине от почти авторитарен „квартален бабаитлък“ 
в стил Орбан и Качински към балансиран „селски тарикатлък“ в стил Борисов. „Селският 
тарикатлък“ позволява да не дразниш пряко „началниците в Брюксел“ и да си усвояваш ев-
рофондовете, без много-много да ти се карат, като в същото време пускаш и руските потоци, 
чийто обем е много по-малък, но пък са по-сладки: тяхната „корупционна добавена стой-
ност“ е много по-висока.
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ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ, В КОЙТО
 СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ЕЗИКЪТ НА ОМРАЗАТА

Кристина Ненова

Резюме: Езикът на омразата не е нов феномен, но с развитието на технологиите придобива 
все по-голяма популярност (Planck 2017). Бързият достъп до медийно съдържание подпо-
мага сблъсъка с различни проявления на езика на омразата – по-явни и по-скрити. Въпреки 
че съществуват много противоречия около неговото дефиниране, в обществата все по-често 
се поставя въпросът за използването на езика на омразата като инструмент за изразяване и 
отстояване на позиции (Brown 2017). В изследователски план езикът на омразата е феномен, 
който провокира противоречия и въпроси. За последното свидетелстват както съществува-
щите дебати около дефиницията му и липсата на общоприета такава, така и сблъсъкът между 
различни видове права като свободата на словото и правото на достойнство. В настоящата 
статия се анализират политически контексти, които се оказват благоприятна среда за раз-
пространение на езика на омразата, за да се откроят някои от проявленията на феномена.

Ключови думи: политически контекст, език на омразата, медии

HATE SPEECH PHENOMENON WITHIN THE POLITICAL 
CONTEXT IN WHICH IT HAS SPREAD

Kristina Nenova

Abstract: Hate speech phenomenon is not a new one but its popularity has increased with the 
development of the technologies (Planck 2017). The quick access to media content enables the 
encounter with overt and covert manifestations of hate speech. Although there is a disagreement in 
terms of the definition of the concept, the issue related to hate speech as a tool used for expressing 
and defending positions has often been raised in the societies (Brown 2017). The phenomenon 
provokes various contradictions and questions from a research point of view. This could be 
observed in the debate related to hate speech definition and the lack of a conventional one, and 
also in examples of competing rights such as free speech and the right to dignity. In this article the 
political contexts which could be perceived as a favorable environment for the spread of hate speech 
has been analyzed in order to highlight some of the manifestations of the phenomenon.

Keywords: political context, hate speech, media
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Кристина Ненова: Политическият контекст, в който се разпространява езикът на...

Въведение
В исторически план терминът език на омразата се появява след наложили се термини 

като „расова омраза“, „групова клевета“, „пропаганда на омразата“, които отразяват агре-
сивните реакции към определени групи (Brown 2017). Езикът на омразата обаче е по-сложен 
за дефиниране, тъй като интегрира различни видове агресивна реч. В тази статия езикът 
на омразата ще се разглежда като „всички изразни форми, разпространяващи, подбуждащи, 
насърчаващи или оправдаващи расова омраза, ксенофобия, антисемитизъм или други форми 
на омраза, основана на нетолерантност, включително: нетолерантност, изразена като агре-
сивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинства, 
мигранти и хора с имигрантски произход“ (Council of Europe 1997). Това е една от най-раз-
пространените дефиниции на езика на омразата, предоставена от Комитета на министрите на 
държавите, които членуват в Съвета на Европа, като част от препоръка за противодействие.

Представители на политическите партии често попадат както в групите, които в най-го-
ляма степен използват реч на омразата, така и в тези, които се оказват уязвими по отношение 
на феномена. Това повдига въпроса за политическия контекст, в който могат да се открият 
проявленията му. Според Волхард и колеги (Volhardt et al. 2007) политиците използват езика 
на омразата като инструмент, с който да ограничат участието на своите опоненти в политиче-
ския живот, с цел да запазят или да си осигурят политическа власт. Пример за това е медий-
ната кампания в Полша през 1968 г., в рамките на която политически фракции на комунисти-
ческата партия разпространяват антисемитски послания с цел неутрализиране на полските 
евреи от заети от тях политически постове (Wolak 2004; Stola 2005). 

Стауб (Staub 1989) предполага, че в ситуация на остра политическа криза (като масовите 
протести на студенти в Полша през 1968 г.), в която има натиск към политиците да вземат 
решения, те могат да „принесат в жертва“ политически опонент или парламентарна група, 
като внушат идеята, че ако последните изчезнат, ще се решат проблемите, заради които обще-
ството е в криза. Езикът на омразата в този случай би бил инструмент за убеждаване на ауди-
торията, че опонентът може да изкупи вината за политическата криза. Според изследователя 
този подход, предлагащ бързи и опростени решения на проблемите, би осигурил подкрепа на 
говорителя в реализирането на политическите му цели. Важно е да се отбележи, че широката 
употреба на езика на омразата в Полша през 1968 г. се случва в рамките на комунистически 
режим, който ограничава основни права на гражданите – като правото на свободно изразя-
ване. За това свидетелства закриването на клубове за идейни дискусии през 1960 г., както и 
съдебни процеси срещу интелектуалци, които критикуват режима (Баева 2008). 

Друг политически контекст, в който представители на политическите среди са по-склон-
ни да сe уповават на езика на омразата, е изборният период (Gagliardone et al. 2015). За това 
свидетелстват президентските избори в Кения през 2007 година. Една възможна причина за 
използване на езика на омразата преди и по време на избори е състезателният елемент на 
изборния процес, при който партийни лидери и политически представители се стремят да де-
монстрират политическа мощ, а също така и да си осигурят позиции. Гаглиардон (Gagliardone 
et al. 2015) съпоставя президентските избори в Кения през 2007 г. (по време на изборите се 
наблюдават множество прояви на насилие и смъртни случаи) и 2013 г. (едни от най-мирните 
избори в страната). Въпреки че през 2007 г. е отчетен разцвет в политически и икономически 
план, традиционните и новите медии успешно разпространяват послания, които са базирани 
на етническа омраза и съдържат призив за насилствени действия. Езикът на омразата, кой-
то се използва като инструмент за неутрализиране на политически опоненти в рамките на 
президентската кампания, разкрива етническото напрежение, което съществува в страната 
(Gagliardone et al. 2015). 
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Могат да се открият сходства по отношение на изборната ситуация в Кения през 2007 г. 
и 2013 година. И през 2013 г. езикът на омразата и посланията, които призовават към реа-
лизиране на насилствени действия, остават предпочитан инструмент за противодействие на 
опоненти в рамките на президентската кампания. Въпреки това тези избори се оказват едни 
от най-мирните в страната. Гаглиардон (Gagliardone et al. 2015) изследва какви са тези други 
фактори, които повлияват върху наличието/отсъствието на мир, при положение че полити-
ческият език изглежда сходен и в двата изборни периода. Изследователят формулира тези 
фактори – призиви за мир, отправени от етническите и религиозни общности в страната, 
послания да не се упражнява насилие, разпространявани от политически представители на 
различни парламентарни групи. 

Представените изследвания разкриват някои специфики, свързани с политическите кон-
тексти, в които се проявява езикът на омразата. Една от тях е свързана с периода, в който е от-
четено широко разпространение на феномена – масови протести в Полша и избори в Кения. 
Може да се каже, че и за политическата обстановка в Полша, и за тази в Кения е характерен 
сблъсък между групи, които се стремят да установят политическо надмощие. И в двата случая 
(Полша, 1968 г. и Кения, 2007 г.) сблъсъкът води до политическа криза – загуба на политиче-
ски позиции, изселване и дори до смърт на опоненти. Въпреки тези прилики интересно е да 
се отбележи, че езикът на омразата се оказва предпочитан инструмент за неутрализиране на 
„противници“ в три различни политически контекста. Примерът с Полша датира от години, в 
които на власт е комунистическата партия и обществото е лишено от основни човешки пра-
ва – като свободата на словото, правото на достойнство и защита от дискриминация. Можем 
да предположим, че това прави обществото по-уязвимо по отношение на езика на омразата. 
Предизборната ситуация в Кения през 2007 г. по-скоро се свързва с икономически разцвет и 
с навлизане на новите технологии, което вероятно допринася за по-бързото разпространение 
на призивите, свързани с насилие, и за по-лесното групиране на индивидите, които да ги реа-
лизират. За обстановката в Кения през 2013 г. не са характерни физически сблъсъци, но и там 
езикът на омразата и призивите за насилие доминират политическия дебат.

     
Възходът на популизма и национализма и езикът на омразата
Канован разглежда присъствието на популистката идеология в съвременните демокрации 

като неизбежно (Canovan 2002). Възходът му може да бъде обяснен с предизвикателството, 
пред което са изправени либералните демокрации в опитите си да създадат условия за смисле-
но участие по важни политически въпроси (Mouffe 2005). Това затруднение на съвременните 
демокрации според Муф (Mouffe 2005) води до разпространение на крайнодесни популистки 
партии, които претендират, че защитават интересите на народа и искат да му върнат правото 
на участие в политическия дебат, което смятат, че му е отнето от политическите елити. Друг 
аргумент по посока възхода на популизма е свързан със затруднението на традиционните 
демократични партии да посрещнат „социални въпроси по политически начин“, тъй като са 
движени от илюзията, че политическият антагонизъм е изкоренен. Последното не позволява 
на демократичните партии да създадат условия за политически дебат в обществото, които 
да отговорят на тази негова потребност за конфронтация ( Mouffe 2005). Според Муф като 
следствие от това се появяват популистки партии и движения, които канализират емоциите 
от социалните взаимоотношения и конфликти.

Лакло дефинира популисткия дискурс посредством контрастиращите компоненти, кои-
то го отличават: от една страна, популизмът включва искане за равенство по отношение на 
политическите права и участието на „обикновените“ хора в политиката, от друга – форма на 
авторитаризъм, която може да прозира зад харизмата на политическия лидер. Друг аспект, 
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който присъства в дефиницията на популизма, е свързан със защитаването на правата на 
обикновените хора за сметка на тези на „привилегированите“ групи – елитите, които често се 
възприемат като враждебни по отношение на народа (Laclau 2005). Антагонизмът „народът“ – 
„елитът“ повдига въпроса за групите, с които индивидът се идентифицира – „вътрешни“ и 
тези, които възприема като чужди – „външни“. Сходен процес на идентификация и отчуж-
дение се наблюдава и при езика на омразата, където индивидите могат да се идентифицират 
с тези, които припознават на базата на етнически, религиозен, класов принцип, и да се раз-
граничат от останалите, които не могат да разпознаят като членове на групата, към която 
изпитват принадлежност. Има изследвания, които показват, че колкото по-силна е връзката с 
групата, с която индивидът се идентифицира, толкова повече е склонен да проявява ксеноф-
обия и предразсъдъци по отношение на групата, която възприема като „чужда“ (Lindeman 
1997; Branscombe & Wann 1994).

Брубейкър (Brubaker 2017) очертава два момента, които обрисуват популистката вълна 
през последните години в Европа и САЩ, единият е свързан с Брекзит, а другият – с изби-
рането на Доналд Тръмп за президент. Изследователят анализира разцвета на националпо-
пулизма, чиито политически агенти са партии в Западна и Източна Европа – Френският на-
ционален фронт, Холандската партия за свобода, както и управляващите партии в Унгария и 
Полша. Изследователят разглежда националпопулизма през две дименсии – хоризонтална и 
вертикална. По вертикалната ос са разположени „народът“ и „елитът“ като противоположни 
групи. Народът са „обикновените хора, забравените мъже и жени в нашата страна“1. Елитът е 
представляван от онези, които са корумпирани, богати и не биха могли да изпитат съпричаст-
ност по отношение на темите и проблемите на обикновените хора. Другото разграничение, 
което коментира Брубейкър (Brubaker 2017), е по хоризонтална линия. При нея контрапунк-
тът е между външни и вътрешни групи. Външните предизвикват асоциации за заплаха – тези, 
които „застрашават“ съществуването на вътрешните. По отношение на езика на омразата – 
групите, които са уязвими на базата на етнически произход или религиозна принадлежност, 
могат да изпитват страх за собствената си безопасност към групата на тези, които използват 
език на омразата (Тhessis 2000). Подобен процес обаче може да се наблюдава и в групата на 
„говорителите“ на реч, която съдържа омраза. Например това, че някои малцинства в Бъл-
гария увеличават своята численост, да се преживява като застрашаващо идентичността на 
индивид или група.

Брубейкър (Brubaker 2017) защитава тезата, че има съществена разлика в националпо-
пулизма в Северна и Западна Европа (Нидерландия, Франция, Скандинавия, Белгия, Ав-
стрия) и Източна Европа и САЩ. Аргумент в тази посока е, че държавите от Северна и 
Западна Европа конструират националпопулизма като феномен, който не е свързан със съ-
ответната държава (например „елитът“ срещу „народа“ на Нидерландия), а има отношение 
към процеси, които надхвърлят пределите на националните държави. Например заплахата 
от радикалния ислям. В този случай  Брубейкър (Brubaker 2017) говори за „цивилизационен 
план“, в рамките на който се случва опозицията – външни и вътрешни групи. 

Какви са проявленията на езика на омразата в националпопулисткия контекст? 
Националпопулистките партии в Северна и Западна Европа „осиновяват“ някои от либе-

ралните възгледи. Политическите им речи съдържат послания за загриженост към жените, 
децата и хомосексуалните, които могат да станат „жертва“ на ислямските символи. В този 
случай представители на партиите селективно припознават либерални идеи, с които не се 

1 Изказване на Доналд Тръмп, цитирано от Брубейкър (Brubaker 2017).
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идентифицират, но използват, за да разпространяват език на омразата по отношение на мю-
сюлманите. Подобна риторика води до различни ограничения в облеклото на жените във 
Франция, които изповядват исляма (Brubaker 2017). 

Брубейкър (Brubaker 2017) прави анализ на посланията на националпопулистките партии 
в Северна и Западна Европа, като ги сравнява със САЩ и Източна Европа. Това, което уста-
новява, е, че има съществена разлика в начина, по който се проявява антисемитската рито-
рика и речта на омразата в тези страни. В Северна и Западна Европа националпопулистките 
парти се стремят да изграждат позитивен имидж и за тази цел се отказват от явните проявле-
ния на езика на омразата. Анализът на политическата риторика в Северна и Западна Европа 
обаче показва, че популистите обвързват концепта за равнопоставеността между половете 
с християнските традиции на Европа, а асоциират неравнопоставеността и насилствените 
практики към жените с исляма (Brubaker 2017).

 Интересно е да се отбележи, че популистките формации се опитват да изградят ими-
дж, който да ги представя като радетели за свободата на словото. Това е друга тема, която 
„осиновяват“ националпопулистите от Северна и Западна Европа. Брубейкър (Brubaker 2017) 
анализира реакциите на тези партии по време на терористичната атака на „Шарли Ебдо“2. 
Изследователят установява, че политическите речи са насочени към подкрепа на свободата 
на словото и художествените средства, чрез които то се проявява. В същото време нацио-
налпопулистите са против осигуряването на защита на мюсюлманското население, за което 
други политически формации апелират, че може да стане обект на насилие, непосредствено 
след терористичния акт. Във Франция националпопулистите използват свободата на словото 
като „чадър“ за изказванията на Марин льо Пен, срещу която се водят съдебни дела заради 
употреба на език на омразата. 

Подобни анализи позволяват да се откроят както някои от разликите в подходите на на-
ционалпопулистите в Северна и Западна Европа, сравнени с тези на колегите им от Източна 
Европа и САЩ, за които „външната група“ съществува в рамките на националния контекст, 
а не в цивилизационен план. По-доброто разбиране на националпопулизма като част от раз-
лични културни контексти дава възможност да се осмислят различни проявления на фено-
мена „език на омразата“, някои от които могат да доведат до затруднения в неговото иденти-
фициране. Причината за последното може да се търси в подхода, който националпопулистки 
партии в Северна и Западна Европа използват и който е свързан с „осиновяването“ на либе-
рални ценности. Тези ценности, с които националпопулистките партии не се идентифицират, 
могат да се използват като трамплин за разпространение на по-скритите проявления на езика 
на омразата. 

Националпопулисткият контекст в България и езикът на омразата 
В доклада на Мартинели (Martinelli 2018) – „Когато популизмът среща национализма“ 

изследователят разглежда как се е развивал популизмът в различни политически контексти. 
По отношение на България Мартинели (Martinelli 2018) отбелязва, че първата популистка 
вълна се свързва с кандидатирането на Симеон Сакскобургготски за министър-председател 
и спечелването на изборите от Национално движение „Симеон Втори“ (НДСВ). Това, което 
свидетелства за популизъм при Сакскобургготски, е начинът, по който провежда предизбор-
ната си кампания. Мартинели (Martinelli 2018) очертава популистките елементи в нея: обе-
щания към избирателите, които имат за цел да задоволяват максимално много от техните 
очаквания; адресиране на посланията към „народа“, вместо отправяне на различни послания 
към отделни групи, които са част от обществото; обещания за почти магическо увеличаване 

2 Charlie Hebdo, френско сатирично месечно списание; https://charliehebdo.fr/.

https://charliehebdo.fr/
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на доходите и т.н. Въпреки че кампанията на Сакскобургготски е белязана от популистки пос-
лания, тя не се опира на езика на омразата, за да привлича гласоподаватели (Martinelli 2018). 

Втората популистка вълна в България е свързана с решението на Волен Сидеров да съз-
даде политическа партия „Атака“, която успява да влезе в парламента. За разлика от НДСВ, 
за „Атака“ агресивният и ксенофобски език се оказва основен инструмент за печелене на 
избиратели. В медийното пространство представители на ПП „Атака“ използват езика на 
омразата (основно насочен към ромска общност), за да осъществят връзка с политическите 
си привърженици. Риториката е ориентирана към провокиране на силни емоции посредством 
ксенофобски коментари към определени групи (например политическия „елит“, а не към 
търсене на практически решения на коментирани проблеми (Martinelli 2018). 

Мартинели (Martinelli 2018) анализира профила на политическа партия ГЕРБ, който спо-
ред експерти също инкорпорира определени характеристики на популисткия репертоар. Спо-
ред изследователя лидерът на партията може да бъде наречен „харизматичен“, поддържащ 
имидж, който да го прави близък с народа. За последното свидетелства и начинът, по който 
той се изразява – използва „езика на народа“. Според Мартинели (Martinelli 2018) за партия 
ГЕРБ комуникацията на „народа“ с правителството се осъществява посредством два канала – 
наличието на популярен лидер, от една страна, и ангажиране на медиите в отразяването на 
дейността му и тази на партията, от друга.  

Тези примери показват, че не всяка популистка риторика използва езика на омразата като 
инструмент за неутрализиране на опоненти и привличане на политически поддръжници. 
Може да се предположи, че речта на омразата се използва от тези политически партии, чиито 
избиратели по-силно се идентифицират с антиетническа или антирелигиозна риторика, тъй 
като изпитват по-голям страх и несигурност по отношение на живота си. Популистките пар-
тии, при които езикът на омразата се оказва печеливш инструмент за печелене и задържане 
на политически поддръжници, се отличават с последователност по отношение на използва-
нето на тази реч във времето (Davidson 2007). Такъв е примерът с ПП „Атака“. 

Създаването на политически послания, които провокират риторика на омразата, както и 
използването на медиите като канал за популяризиране на имиджа на политически лидери, 
които говорят от името на „народа“, може да доведе до предизвикателства за демокрацията. 
Не по-малко предизвикателство обаче се оказва трудността на съвременните демокрации да 
провеждат политически дебати, които да канализират напреженията, възникващи между раз-
лични групи в обществата.
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CHANGES IN PUBLIC DISCOURSE 
AND RHETORIC TOWARDS THE EU, NATO AND BULGARIA 

IN NORTH MACEDONIA THROUGH 2019

ПРОМЕНИ В ПУБЛИЧНИЯ ДИСКУРС И
 РЕТОРИКА СПРЯМО ЕС, НАТО И БЪЛГАРИЯ

 В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ 2019

Бурян Алексиев

Резюме: Целта на текущото изследване е да се тества хипотеза, изложена в по-ранен ана-
лиз на македонските медии, която гласи, че ако определени политически събития се случат, 
македонската обществена нагласа може да се измени към по-популистки националистичен 
дискурс. Изследването открива, че след като Франция блокира пътя на Северна Македония 
към ЕС, дискурсът става все по-поляризиран и стари спорове за история и култура с Бълга-
рия и Гърция отново се разпалват. Тези спорове са мобилизирани едновременно навън като 
ефективен дискурсивен фронт срещу съседите на Северна Македония, както и навътре като 
антиправителствено движение. Използваната методология, която подкрепя хипотезата, е 
количествена (през SENSIKA) и качествена. 

Ключови думи: популизъм, идентичност, Северна Македония, дискурсивен анализ, медиен 
анализ, ЕС, НАТО
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This paper is a follow-up on a previous major study conducted by a team at Human and Social 
Studies Foundation – Sofia: Perceptions of Bulgaria, the EU and NATO in North Macedonian 
Media (from here on called “the Spring Study”, which was conducted for a private client and thus 
cannot be sourced here). The Spring Study, co-authored by the author of this paper, consisted of 
a media monitoring report for the period 1st Feb 2019 – 30th Apr 2019 and traced public opinion 
in North Macedonia. The purpose of this second paper is to study the development of the media 
landscape in North Macedonia since the Spring Study as well as to test the hypothesis laid out in 
it, namely that if certain events occur on the global political scene, Macedonian public opinion will 
shift and populist nationalistic discourses will intensify.

 The methods used in the Spring Study include semantic analysis, discourse analysis and 
media analysis through SENSIKA, a system which stores full online archives of numerous North 
Macedonian online resources including more than 100 media websites and blogs. The methods 
used mirror those used in the Anti-liberal Discourses and Propaganda Messages in Bulgarian 
Media: Dissemination and Social Perception (Vatsov et al. 2017), another big collective study on 
the Bulgarian media for the period of 2013–2018 which was also conducted by the Human and 
Social Studies Foundation.

The analysis on a micro level in this study has been focused on populist discourse. For the 
purpose of clarity in its identification I use a list of characteristics, rather than a single definition. This 
list is not exhaustive, nevertheless the definitions in it form a Wittgensteinian “family resemblance”.

 ˗ “All forms of populism without exception involve some kind of exaltation of and appeal to 
“the people,” and all are in one sense or another antielitist.” (Canovan 1981, 294)

 ˗ “In addition to being antielitist, populists are always antipluralist: populists claim that they, 
and only they, represent the people.” (Müller 2016, 20) and “The core claim of populism is 
thus a moralized form of antipluralism” (Müller 2016, 20)

 ˗ “From this we can deduce that the language of a populist discourse – whether of Left or 
Right – is always going to be imprecise and fluctuating: not because of any cognitive failure, 
but because it tries to operate performatively within a social reality which is to a large extent 
heterogeneous and fluctuating.” (Laclau 2005, 118)

 ˗ “More concretely, we define populism as a thin-centered ideology that considers society to 
be ultimately separated into two homogeneous and antagonistic camps, “the pure people” 
versus “the corrupt elite,” and which argues that politics should be an expression of the 
volonté générale (general will) of the people.” (Mudde and Kaltwasser 2017, 5–6)

Results from the Spring Study
The results from the Spring Study by the Human and Social Studies Foundation in the period 1st 

Feb 2019 – 30th Apr 2019 show that the media landscape in North Macedonia is much freer from 
disinformation and bias in public media than that in Bulgaria, which has also been confirmed by 
Reporters Without Borders (RSF 2019). Moreover, information in Macedonian media is presented 
in a matter-of-fact approach, except for a few outlets and specifically their columnists. The general 
anti-EU and anti-NATO discourse is kept at the periphery of public discourse in media op-eds. 
In this pool of articles there are also a lot of pro-EU and pro-NATO pieces. Every political party 
represented in the North Macedonian parliament is officially pro-EU and the reasons behind their 
support greatly overlap: investments, prosperity, security and modernisation. The main difference 
in discourse between the two major parties (the more rightwing VMRO-DPMNE and the SDUM – 
Social Democratic Union of Macedonia, descended from the League of Communists of Macedonia) 
is whether the ends justify the means, i.e. whether changing the country’s name and signing 
agreements with Bulgaria and Greece on the disputes of their historical pasts are sacrifices worth 
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making for the achievement of an EU membership as a strategic goal. VMRO-DPMNE finds these 
policies “defeatist” and strongly criticises the SDUM government for them.

Hypothesis
The Spring Study presents a hypothesis that possible causes for an escalation of the polarising 

anti-EU, anti-NATO and anti-Bulgarian discourse in the public space in North Macedonia could be 
one or both of the following reasons: 

The denial of accession or indefinite delay of North Macedonia’s membership in the EU and 
NATO;

Issues with the international contracts clarifying the disputes over the historical claims of 
Macedonia with Bulgaria and Greece.

International Development since the Spring Study
Since the Spring Study was concluded, France has blocked North Macedonia from starting 

negotiations on EU accession (Barigazzi 2019). Also, the Bulgarian Minister of Defence publicly 
disputed the existence of a Macedonian language as well as the integrity of the Macedonian 
history (BTA 2019), which triggered a series of escalating events, the last among which was the 
reaffirmation of the Bulgarian Academy of Sciences that “The official language spoken in the 
Republic of North Macedonia is a written regional norm of Bulgarian” (BAS 2019). This came 
as an answer to a position presented by the Macedonian Academy of Sciences and Arts, which 
presented a Charter of the Macedonian Language on 3rd Dec 2019 (MASA 2019). The Charter 
claimed that the Macedonian language traces its roots from Ancient Slavic and that it influenced the 
creation of the Bulgarian language, not vice versa. North Macedonia and Bulgaria, which had set up 
a joint commission with the goal of reaching an agreement on the dispute regarding their historical 
past, have since ceased these negotiations.

As these events unfolded, the conditions described in the hypothesis of the Spring Study were 
met, inducing an inquiry: has the media discourse in North Macedonia polarised and become more 
anti-EU/NATO and anti-Bulgaria?

Methods Used in the Current Study
Through a thorough research of the North Macedonian media landscape between 1st Feb – 30th 

Apr 2019 (referred to as Spring in the tables below), as well as 1st Sept – 30th Nov 2019 (referred 
to as Autumn in the tables below), semantic clusters were identified on five main topics:

1. Subversion of Macedonian Identity. This cluster identifies keywords and phrases concerning 
the subversion of North Macedonian identity, as well as the actors supposedly corrupting it, 
namely Bulgaria and Greece.

2. The Decadent West. The main speakers who are antagonistic towards the West follow a 
common theme of attacks on liberalism, capitalism and equating the West to fascism. 

3. The Failing Government of North Macedonia. This cluster is the richest in variation, from 
mockery of the new name to attacks on the government as corrupt, catastrophic and absurd. 
A big part of the cluster consists of attacks on fake measures, quasi-politics and quasi-
democracy.

4. Bulgaria as a Cultural Foe. The narrative around Bulgaria as a cultural foe strongly links 
Bulgaria as a fascist aggressor during World War II, as well as lacking in cultural heritage 
itself, destined to steal from its neighbours and specifically Macedonia.
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5. Positive Image of Macedonian Identity. This semantic cluster predominantly tracks the in-
crease of use of Macedonism as a positive quality and the integration of a plethora of other 
positive qualities into its meaning.

The clusters were designed through the identification of the most polarising topics in public 
discourse as well as the current study’s goal in mind: to track shifts in public opinion towards the 
EU, NATO and Bulgaria. The process consisted of four phases and their results can be seen in 
Appendix 1.

1. Research of the most polarising articles and writers
2. Identification of the terms most likely to be reproduced in public discourse, which are also 

relevant to the current study
3. A test through Sensika to check if they produce mostly results relevant to the research, 

eliminating phrases and terms which bring more than 10% false positives
4. Assembling in clusters

A test of prevalence of the words “EU” and “NATO” in the media has also been conducted to 
identify a change of relevance of these topics.

The methodologies used present a relevant drawback. The semantic clusters are tested on a large 
dataset consisting of a multitude of speakers and inevitably include individual words or sayings 
which have also been used ironically or with a different meaning. The diffusion in meaning has been 
accounted for and each cluster has been tested to include no more than 10% false positive results. 

These methods were chosen as they can track changes in discourse with a greater precision. 
The methodological cohesion between this study, The Spring Study, and Anti-liberal Discourses 
and Propaganda Messages in Bulgarian Media: Dissemination and Social Perception allows for 
not only diachronic analysis within one country, but synchronic analysis between North Macedonia 
and Bulgaria.

The discourse analysis of the current study is methodologically limited to two popular media 
on opposite sides of the political spectrum. It draws parallels between their discourse in spring and 
now. New Macedonia (Нова Македониjа) is the heir of the main party newspaper from the Socialist 
period in Yugoslavia and has ties to SDUM (The heir of the League of Communists of Macedonia). 
Kurir, on the other hand, has links to VMRO-DPMNE (the main opposition party), as well as direct 
links to businessmen close to Viktor Orban (Jovanovska, Bodoky, Belford 2018). Initial effort was 
focused on the editorials and op-eds which could be viewed as indicative of these media’s political 
positions. 

Discourse Comparison on a Micro Level
Before France’s veto on the accession of Macedonia to the EU, Kurir’s attacks on the current 

SDUM government were multipronged, ranging from allegations of corruption, defeatism, a lack of 
representation of “the people”, economic, administrative and judiciary decline to general political 
impotence. Right after the October 2019 veto by the French President, there was a swift change 
of narrative. It became focused on the failure of attaining a date for further negotiations with the 
EU, which is then fitted into a grander narrative of governmental failure to provide the promised 
economic prosperity, justice and security that were instrumental in the public’s reluctant acceptance 
of the Prespa accord. Kurir’s political position has been openly pro-VMRO-DPMNE with some 
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columns even directly addressing the leader of the party and thanking him for the preservation 
of the “eternal virtues, such as Macedonia, the Fatherland of all Macedonian citizens” (Andonov 
2019). With the announcement of the snap elections on the 19th of October (Marusic 2019), almost 
all of Kurir’s efforts were directed towards electoral mobilisation. Central to that mobilisation is the 
dual concept of identity formed in the public discourse. On one side stands the ravaged Macedonian 
identity, attacked again and again by other Balkan states that target their name and history, a narrative 
which seems to be slowly waning. On the other side of the identity discourse in North Macedonia 
stands a new concept of what it means to be Macedonian. It is linked to VMRO-DPMNE and is 
presented as the battle of this generation, a battle for the “continuity of Macedonian history”. 

It seems that although the topic of attacks in Kurir has slightly changed, the recipient and main 
foe has remained the same throughout the year: SDUM. The EU and NATO are still presented as the 
only viable political targets and there is only talk of the incompetence of the government. Discourse 
concerning other Balkan states is kept to a minimum and the blame for the Macedonian “identity 
loss” as well as the failure at continuing EU accession has been found entirely within the current 
government. 

In the Spring Study, New Macedonia is described as pro-government, but more aligned to an 
older generation within the SDUM. For a long while it has published op-eds which do not view 
the EU, NATO, the West, or other Balkan states favourably, but it also published pro-NATO/EU 
pieces as well as positive articles about the Prespa accord. Throughout 2019 the narrative of the 
op-eds has become more polarised with the biggest difference being the very strong and persistent 
criticism of the current government over its failure to receive a date for further negotiations, while 
“wiping” Macedonian national identity. The government is being described as entirely impotent, 
the Prime Minister as a joker and the European prospects of North Macedonia as more and more 
of a distant dream. Another change is the fiercer and more frequent attacks towards other Balkan 
states and especially Bulgaria. Those are mainly linked to the growing disputes regarding cultural 
and linguistic heritage.

A fervent anticapitalist rhetoric is also forming and Western values are attacked through it. 
More polarised articles describe the desire to join the EU and NATO as capitalist endeavour, which 
in the former Soviet bloc carries heavy negative connotations ingrained deeply into the collective 
past. New Macedonia’s more populist op-eds follow the reasoning which was used by the North 
Macedonian government to change the country’s name and pursue accession to the EU, but they 
add a populist twist and use it against SDUM. The original argument went like this: we need to 
make compromises in regard to our name and historic past, so we can get into the EU and raise 
our standard of living, keep the young people here and create a more just and safe society. Using 
the recent veto from France as a trigger, this argument was turned against the SDUM government, 
claiming they sacrificed the holiest of things - their national identity - for money, in a way saying 
that Macedonian identity was sold for money, which is, in their opinion, just what a “capitalist” 
would do. What is worse, these defeatist politics didn’t even get North Macedonia a seat at the 
negotiation table. Throughout the op-eds, talking about the sale of national identity makes clear that 
since the West is also capitalist, it can be nothing else but decadent.

Outside of the most polarising columnists, there is another narrative in New Macedonia, which 
calls for an internal unification after the veto; a call to solving North Macedonia’s domestic problems 
which would inevitably lead to better prospects in the relations with the outside world. A recurring 
theme in those columns is the need to “take things back into her own hands” (“An open letter to the 
political elites and the people” (2019), New Macedonia) and ensure the success of Macedonians 
from within.
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Discourse Comparison on a Macro Level

Throughout the year, the media landscape in North Macedonia as a whole has drastically shifted 
in some aspects and less so in others. A visible change of language is the decoupling of mentions 
of NATO and the EU, which can be explained by the fact that North Macedonia is expected to join 
NATO soon and the EU accession has been postponed indefinitely, while it used to be that the two 
were linked together in most discourse. There seems to be a new focus on the EU specifically, with 
NATO mentioned almost three times less than the EU in the autumn. In the spring it was mentioned 
¾ of the time the EU was mentioned. An increase of EU mentions of about 32% is also visible, 
possibly linked to the increasing alarm around the delayed negotiations. 

The semantic clusters also identified a few visible changes and a few less drastic ones. The 
discourse around the perishing Macedonian identity has in some ways decreased. The time distance 
since the new name was officially accepted could be playing a role in the lessening of this narrative. 
It seems to also be compensated with a new, more positive image of Macedonian culture, with a 
narrative spinning around the uniqueness of “Macedonianism” and its eternal value. Most of this 
increasing narrative is directly or indirectly linked to the far more nationalistic VMRO-DPMNE, 
which promises a revival of Macedonian culture while bringing prosperity to the nation and ridding 
it of the corrupt SDUM government. In many ways the cluster describing the government as failing 
and the one which recreates patriotic perceptions of Macedonian identity are linked and appear to 
be on the rise. 
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The subversion of the Macedonian identity cluster appears to be a narrative losing steam. Possible 
explanations of this trend are both the time that has passed since the Prespa accord was signed, 
when the discourse was at its peak, as well as the shift towards an increase in positive discourse 
surrounding Macedonian identity. This cluster appears to be linked to the failing government of 
North Macedonia. One possible explanation is that most of the frustration connected with the name 
change is being vented towards the “impotent” government.

The semantic cluster around the decadent West has seen an increase but it is relatively minor. 
This might suggest that North Macedonians still see their future as linked to that of the EU and the 
West. Most of the frustration with the delay in EU talks has been addressed towards the current 
government, which has seen an increase of 114%. Most of the articles in the cluster follow the 
aforementioned narratives of national betrayal and “selling out”. 

Among the studied clusters, the most drastic change in public opinion seems to be that towards 
Bulgaria, especially with the escalation of the cultural disputes. The semantic cluster describing 
Bulgarians as cultural foes has seen an increase of 336% in the span of the year. Some of the 
narratives follow an idea of an almost organised “cultural genocide” commissioned by Europe, but 
carried out by the local “Balkan hyenas”, Bulgaria is massively portrayed as “fascist” (because of its 
siding with Germany during both World Wars) and a distinction is drawn between “the multicultural 
traditions of Alexander’s Macedonia” and the “fascist Bulgarians”. The phrase “fascist Bulgarians“, 
with its numerous variations alone, has seen a fivefold increase between the two periods studied, 
from around 50 to close to 250 articles.

Conclusion
In conclusion, the hypothesis appears to be partially proven valid. The polarising discourse 

did not prioritise the EU and NATO as enemies after the French veto. Although such discourse 
has increased by 29%, that constitutes one of the smallest changes measured. It appears that the 
antagonist chosen to be blamed by North Macedonians is their current government. This choice 
has manifested through the resignation of the government. This shows that the first part of the 
hypothesis could be called only relatively predictive of future events.

The second part of the hypothesis has been largely confirmed. The increase in anti-Bulgarian 
rhetoric is unmatched by any of the other rhetorics measured in this study. Although it is entirely 
possible that the rhetoric could deescalate if a solution to the disagreements on cultural and linguistic 
heritage are solved, there are no signs of that happening in the near future.

North Macedonia is set to have new elections in April 2020 and is currently administered by a 
provisional government, the future direction of the country will be decided then. Although the main 
opposition has stated that it also wants to pursue a future within the EU, there is a strong uncertainty 
about that prospect being attainable in the near future, which might push North Macedonia to look 
for other partners.
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Appendix 1: Contents of Semantic Clusters

Subversion of Macedonian Identity
„квазидоговори“; „балканските канибали“; „смртоносни договори“; „најдревен иден-

титет“; „предавнички договор“; ;„понижувачки договори“; „македонскиот континуитет“; 
„срамната Лисабонска декларација“; „грчко-бугарски сон“; „грчки сон“; „неуспешниот рефе-
рендум“; „големоалбански“; протобугар*; националшизоф*; „бугарски сон“; големобугар*; 
„бугарската мегакражба“; „бугарскио окупатор“; (бугар* AND идиосинкрази*); (бугар* AND 
хистер*); (екстранационалистич* AND Бугар*); (македон* AND бришење* AND идент*); 
(идентит* AND холокауст); (идентит* AND геноцид*); (идентит* AND ликвидац*); (иден-
тит* AND бриш*); (идентит* AND избриш*)

The Decadent West
„политички сон“; „западниот нарцисоиден човек“; „Кралот Капитализам“; „западните 

сенки на фашизмот“; „шизофрена Европа“; „Политички сон“; „ЕУ сон“; „лицемерните по-
литички елити“; „криминалното нато“; постмодерниз*; либералкапиталист*; (фаши* AND 
ЕУ*); (фаши* AND НАТО*); (фаши* AND запад*); („Де Сад“ AND фаши*); (перверз* AND 
ЕУ*); (капитал* AND фаши*); (либерал* AND фаши*)
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The Failing Government of North Macedonia
северџан*; „Нацисеверџанчето“; „северната трагедија“; „Северното Губилиште“; „север-

на нација“; „театар на апсурдот“; „држава на апсурди“; „апсурдистан“; „датум без датум“; 
„капитулантски политики“; „катастрофални политики“; „предавнички договори“; „Нашите 
колаборационисти“; „самоуништувачки потезич“; „кошмарен сон“; „македонската политич-
ка жабокречина“; „парчиња идентитетско месо“; „духовен инженеринг“

OR „криминогена влада“; „анационални одродници“; „Заев Нобеловецот“; „историски 
ќорсокак“; „САТАНОКРАТИЈА“; „политичките лилипутанци“; „политички медиокритети“; 
„пишман Аџија“; „квази-правници“; „квази политички“; „квази политичари“; „квази либе-
рал-демократски“; „квази економските мерки“; „квази економските политики“; „квази мер-
ки“; „квази парламентарна демократија“; „квази вредности“; „квази-вредностите“; „квази 
новинарски приказни“; „квази датум“; „Квази политики“; „Квази политка“; „Квази-профе-
сионалци“; „квази-демократија“; „квази аргументи“; „квази политичка“; „Квази-новинар-
ство“; „квази-историчари“; „квази проектот“; „квази демократии“; „квази стратегии“; „квази 
патриоти“; „квази патриотите“; „квази-патриотите“; „квази-граѓанштина“; „квази стратегии“

Bulgaria as a Cultural Foe
протобугар*; „квази-историчари“; големобугар*; „бугарската мегакражба“; „бугарскио 

окупатор“; „грчко-бугарски сон“; (бугар* AND хистер*); (бугар* AND идиосинкрази*); (екс-
транационалистич* AND Бугар*); (фашис* AND бугар*); (сосед* AND хиен*); (балканск* 
AND хиен*)

Positive Image of Macedonian Identity
македониз*; „МАКЕДОНОЉУБИЕ“; „македонофил“; „македонство“
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 ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ И ТЯХНАТА МИСИЯ В 
СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС

Мария Чолакова

Резюме: Повод за написването на статията е дългогодишното обсъждане в публичното прос-
транство на въпроса дали Българската национална телевизия има право да се нарича „об-
ществена“ и каква е нейната обществена мисия. В материала ще бъдат разгледани характе-
ристиките на най-популярните и успешни обществени медии в Европа. Ще бъде направен 
сравнителен анализ на БНТ и ВВС. Ще бъдат направени предложения за подобряване на 
обществения имидж на обществената телевизия.

Ключови думи: обществена телевизия, медии, мисия, аудитория, финансиране, общество

PUBLIC SERVICE BROADCASTERS AND ТHEIR MISSION 
IN SERVICE OF PUBLIC INTEREST

Maria Cholakova

Abstract: This article has been provoked by the long-standing debate in the public whether the 
Bulgarian National Television is entitled to be called “public”, and what is its public mission. The 
material will look at the characteristics of the most popular and successful public media in Europe. 
A comparative analysis of BNT and BBC shall be made. Suggestions shall be made to target 
producing of improvements of the public image of the public media.

Keywords: public television, media, mission, audience, financing, society 
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От години в медиите се обсъжда има ли смисъл от обществените радио и телевизия. Това 
е дебат, който се води не само у нас, но и в цяла Европа, вероятно и в целия свят. Защо са не-
обходими обществените медии, е често задаван въпрос. Но според мен по-важно е дали БНР 
и БНТ с право са наричани „обществени оператори“ и дали изпълняват своята обществена 
мисия. 

БНТ и БНР спорно могат да бъдат наречени „обществени оператори“ поради следните 
две причини: 

1. Липсва ясно обособена обществена мисия и ценности;
2. Начинът на финансиране на двете медии не отговаря на стандартите за обществено и 

прозрачно набиране на средства както на водещите обществени оператори, така и на браншо-
вия съюз.

Обществените радио и телевизионни оператори имат различен статут и правна регламен-
тация в Европа и в останалия свят. Европа се отличава с т.нар. медиен дуализъм, развиват се 
паралелно търговски и обществени оператори. Обществените оператори в Източна Европа са 
наследници на социалистическите държавни електронни медии, дълги години монополисти 
на този пазар. След навлизането на частни оператори в Западна Европа и либерализацията на 
пазара в Източна Европа е имало известни очаквания, че обществените оператори са на до-
изживяване и постепенно функциите им ще се поемат от търговските оператори. Практиката 
в отделните страни на ЕС обаче не доказва тази тенденция, а очертава жизнената връзка на 
аудиторията с обществените оператори. Същевременно в специален Протокол за бъдещето 
на системата на обществените радио и телевизия в Европа държавите от Европейския съюз 
потвърдиха, че обществените оператори имат мисия и бъдеще.

Приема се, че обществените оператори имат три основни характеристики:
а) обществен характер на програмите;
б) обществен характeр на финансирането;
в) обществен характер на управлението.
Регулаторите имат правомощия по отношение на трите елемента. В България те осъщест-

вяват въздействие върху програмите чрез процеса на лицензиране, върху управлението – като 
избират генералните директори на медиите чрез конкурс и по тяхно предложение назначават 
членовете на управителните съвети; върху финансирането – като разглеждат проектобюдже-
тите в процеса на ежегодната подготовка на законопроекта за държавния бюджет.

 През 2006 г. Съветът на Европа отново потвърди намерението на организацията и 
занапред да утвърждава демократичните медийни стандарти за обществените оператори, 
като изготви Декларация на Комитета на министрите на Съвета на Европа за гаранциите за 
независимост на общественото разпространение на програми в държавите членки, според 
която обществените медии имат „специални ангажименти и жизненоважна роля на основен 
елемент на плуристичните съобщения“, популяризират „ценностите на модерното демокра-
тично общество и по-специално уважението към човешките права, културното многообразие 
и политическия плурализъм“ (Огнянова 2007).

 Финансирането на обществените медии също е интересен въпрос. Как трябва да се 
финансира обществената телевизия, за да е независима, обективна и уважавана? Общест-
вените оператори в Европа се развиват чрез реформа на съществуващите през 70-те и 80-те 
години на ХХ век държавни електронни медии. Самата идеология на трансформация от дър-
жавни в обществени медии, разписана детайлно от Европейския съюз за радио и телевизия, 
предвижда преминаване от финансиране от държавния бюджет към финансиране от аудито-
рията, като издава препоръки за операторите членове.
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Основните причини за нуждата от промяна, посочени от медийния експерт от Съвета на 
Европа д-р Вернер Румпхорст, са: 

1. Финансирането от аудиторията освобождава обществените оператори от зависимост-
та им от държавния бюджет. Съдържанието, особено политическите новини, не зависи от 
удовлетворяването на исканията за финансиране на дейността на оператора. Във връзка с 
това и размерът на таксите трябва да се определя така, че да няма възможност за влияние и 
контрол на властите върху медиите;

2. Финансиране от аудиторията означава предвидимост на финансирането в средносро-
чен план и позволява стратегическо планиране и по-дългосрочен инвестиционен план;

3. Финансирането от аудиторията освобождава оператора от ограниченията на субсиди-
раните държавни предприятия, например от рестрикциите върху заплатите на служителите. 
При финансиране от аудиторията въвеждането на организационна структура и промените в 
нея са изцяло по волята на оператора;

4. Финансирането от аудиторията създава психологическа връзка между гражданина и 
отговорния пред него обществен оператор. Гражданите знаят, че операторът е под техен кон-
трол чрез финансирането, а операторите помнят за кого работят.

Накратко, финансирането от бюджета е възприето като рисково за операторите по през-
умпцията, че чрез него (може да) се упражнява контрол върху съдържанието: „Финансиране-
то на ВВС от държавата може да даведе до несигурност в дългосрочен план и да подейства 
като спирачка на творческото поемане на риск и иновациите“.

От друга страна, съществуват аргументи срещу използване на таксите, систематизирани 
в Зелената книга за реформата на ВВС – така, както са изложени от зрителите и слушателите 
във Великобритания (март 2005):

а) таксата не зависи от дохода на гражданите, времето на гледане и т.н.;
б) за приемането на различен брой програми се заплаща една и съща такса;
в) цената на събирането на таксите е много висока (150 млн. паунда годишно), граждани-

те не са редовни платци, а цената на принудителното събиране по съдебен ред е още по-ви-
сока (допълнителни около 150 млн. паунда годишно);

г) количеството крайни устройства не влияят на таксата, тя е фиксирана.
Освен това финансирането от бюджета има и други предимства:
а) по-лесно осъществимо е в сравнение с финансирането чрез такси;
б) няма да се появят и трудностите, които се очакват при преизчисленията на таксите 

вследствие на развитието на новите медии;
в) финансирането е стабилно и предвидимо и операторите могат да инвестират в проекти 

с по-дълъг хоризонт;
г) прогресивно е – всеки участва според доходите си.
Общественото мнение във Велиобритания има резерви към финансирането от бюджета, 

това за страната би била съвсем нова практика и гражданите очакват проблеми с независи-
мостта на оператора. Във всички случаи финансирането от бюджета не е в противоречие с 
принципите на европейската дуалистична система и може да се използва, ако е съпътствано 
с необходимите мерки за запазване на независимостта на обществените оператори.

В България финансирането от бюджета е било прекратявано и не бива да се изключва 
като възможност именно поради трудностите, които среща въвеждането на такси в настоящ-
ия момент. Основният правен проблем при обсъждането на такава опция е възможността за 
финансиране на обществените оператори с бюджетни средства от гледна точка на общност-
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ното законодателство за защита на конкуренцията, в частност от гледна точка на режима на 
държавните помощи в ЕС. (Огнянова 2007, 298)

Медиите също поставят въпроса в центъра на общественото внимание – например когато 
правителството отпуска на обществените медии допълнителни средства извън определените 
в държавния бюджет, или когато кандидатите за генерален директор поемат ангажименти да 
управляват чрез промяна в съществуващата финансова рамка.

„Държавите са в процес на отказване от финансирането чрез такси поради трудности-
те, възникващи при идентификацията кой ползва услугите на обществените медии, поради 
проблеми със събираемостта и т.н. Дания, Швейцария, Германия и Обединеното кралство не 
събират такси, а се финансират от аудиторията. Обшеството плаща, независимо дали таксата 
се нарича данък, вноска или по друг начин, и средствата се начисляват без оглед дали в дома-
кинството се гледа/слуша обществената медия“ (Огнянова, 2007).

Съдът на ЕС се произнесе в Определение по Дело C – 492/17, че това не противоречи на 
правото на ЕС (Court of Justice of the European Union, Press Release No. 202/18, Luxembourg, 
2018). А Европейският съд за правата на човека още през далечната 2009 г. определи, че ли-
цензионната такса може да бъде разглеждана като данъчно задължение в обществен интерес. 

Някои примери:
– Дания се отказа от таксите;
– В Швейцария след 2015 г. няма такси;
– Германия обяви, че вноската за обществени медии не противоречи на Конституцията 

(European Commission, Brussels, 2007); 
– Обединеното кралство декларира, че финансирането чрез такси няма бъдеще. 
Но изборът на механизъм за финансиране е повече от това да се определи начинът на 

публично финансиране. Втори голям въпрос например е определянето на размера на задъл-
жението (Швейцария с референдум увеличи размера до над 400 евро годишно).   

„И естествено, друг въпрос е за какво точно плащаме. Не за цензурирано съдържание, 
това е сигурно. И лев няма да дадат хората, ако някой им спира радиото, когато си реши, нито 
за среден пръст насред публицистично предаване“ (Огнянова 2019). 

Но каква е българската медийна реалност?
Според Закона за радиото и телевизията „обществената телевизия“ трябва да отговаря на 

следните изисквания:
– да осигурява различни и балансирани програми за всички слоеве от населението;
– да работи изключително за интересите на обществото, т.е. населението като цяло, като 

е напълно независима от всяка директна или индиректна намеса на държавата или от които и 
да са политически, религиозни, икономически и други интереси;

– да осигурява програми за информация, забавление и образование за хората от всички 
възрастови и социални групи;

– програмите трябва да задоволяват както интересите на големи групи от хора, така и 
специфични малцинствени интереси;

– програмите трябва да се приемат свободно от всички зрители;
– програмите трябва да задоволяват интересите и на български граждани, живеещи в 

чужбина;
– финансира се почти изцяло с публични средства.
Както стана ясно от примерите за финансиране на обществените оператори в Европа, 

регулирането на електронните медии е колкото сходно, поради приемането в европейски ма-
щаби на дуалистичната радио-телевизионна система, толкова и различно.
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За Англия е характерно наличието на твърде много регулатори, което често предизвиква 
недоволството на работещите в средствата за масова комуникация. Става дума за Комисия 
за независима телевизия, Комисия за радио, Комисия за Уелс, Комисия за жалбите срещу 
печатните медии, Комисия за жалбите срещу електронните медии и Съвет по стандартите в 
електронните медии. Реално обаче със законова власт за контрол на дейността на телевизи-
ята и радиото разполагат само Комисията за независима телевизия и Комисията за радио. Те 
издават лицензиите за излъчване на всички радио-телевизионни оператори извън системата 
на ВВС. 

Най-голямата радио-телевизионна компания във Великобритания е обществената BBC 
– Бритиш броудкастинг къмпани (BBC, Британската корпорация за радио и телевизионно 
разпространение) е основана през 1922 г., като получава лицензия за дейност на следващата 
година. Хартата дава право на BBC да събира годишна такса – сума, която всяко домакинство 
в страната плаща за притежавания от него телевизионен приемник. Програмите на BBC за 
страната финансово не зависят от правителството (Петров, Попова, Вазински 2012, 129). 

Ще се касае до ВВС, според традицията обществената корпорация е подчинена на специ-
ална Кралска харта. Дванадесетчленният управителен съвет на медията се назначава от кра-
лицата по препоръка на правителството и отговаря за спазването на Хартата, Разрешението 
и Споразумението, които уреждат устава и бюджета на дружеството. Комитети, подчинени 
на управителния съвет, се грижат са социалното въздействие на телевизията, религиозни-
те предавания, музиката, селското стопанство, учебните предавания, програмите за усъвър-
шенстване на знанията, за етническите малцинства, науката и техниката, за кампаниите за 
милосърдие. Управителният съвет избира генералния директор на ВВС. 

Законът за радиото и телевизията във Великобритания регулира независимата телевизия, 
чието създаване е решено със Закона за телевизията от 1954 година. ITV постепенно става 
мрежа и определя облика на частната английска телевизия. През 70-те години разширява дей-
ността си и се преименува на Организация на независимите радио и телевизия (JBA) и дейст-
ва като регулиращ орган, който следи отблизо практиката на отделните компании. В това 
отношение се наблюдават основните аспекти на функционирането на независимата телеви-
зия: програмиране, реклама, изследване на аудиторията, инженеринг. Организацията на неза-
висимите радио и телевизия фактически възпроизвежда структурата на Управителния съвет 
на ВВС и по същия начин съставя ръководното си тяло чрез посочване от правителството. 
Стремежът е двете регулаторни институции – за обществената телевизия и за независимата 
телевизионна мрежа – да бъдат равнопоставени във всяко отношение (Михайлов 2003, 75).

В повечето европейски страни държавните медии се финансират чрез обществени сред-
ства и средства от реклама. Държавните средства са или от лицензионни такси, или бюджетни 
– от правителството. В Германия и Италия публичноправните радио и телевизия се финан-
сират с помощта на такси, заплащани от гражданите. В България обществената телевизия се 
издържа също от бюджетни средства и средства, придобити от реклама. Бюджетът на БНТ се 
гласува от парламента. 

Европейският съюз (ЕС), Съветът на Европа (СЕ) и Организацията за сигурност и съ-
трудничество в Европа (ОССЕ) утвърждават идеята, че независимите радио и телевизия в 
дуалистичната система на обществени и търговски електронни медии представляват осно-
вен елемент на демокрацията и част от европейската политическа и културна идентичност. 
Обществените радио и телевизионни оператори функционират на базата на специална нор-
мативна уредба както на ниво ЕС, така и на национално ниво, която допуска редица префе-
ренции (например начина на финансиране), аргументирани от специфичната мисия на тези 
оператори и ключовата им роля за демократичното развитие. Това преференциално третира-
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не е оправдано само ако тези оператори изпълняват в пълен обем обществената си функция. 
На ниво Европейски съюз „отчитайки, че системата на обществените медии в страните член-
ки е директно свързана с демократичните, социалните и културните нужди на обществото 
и с нуждата за запазване на медийния плурализъм“, подписалите Договора от Амстердам 
държави се споразумяват всяка страна да има правото сама да определя своята система от 
обществени оператори, както и размера на финансирането ѝ при определени условия. 

„В свое изследване, проведено в 19 европейски държави през август 2004 г., Европейски-
ят съюз за радио и телевизия (European Broadcasting Union – EBU) обобщава сходни характе-
ристики на обществените медии в Европа:

– Регулаторна рамка на мисията на обществените оператори: мисията най-често бива де-
финирана едновременно в два вида документи – закон, който определя основните елементи 
и принципи, които имат ръководна функция за мисията на обществените оператори, и друг, 
описателен документ, най-често лицензът или друга форма на съвместна регулация, който 
описва в детайли задълженията на обществения оператор. Този подход позволява по-лесно 
актуализиране на програмните задължения, без да е необходимо да се минава през законода-
телна промяна. В някои държави (Германия, Норвегия и Великобритания) регулацията бива 
съпътствана от определена степен на саморегулация, при която операторите сами поемат 
ангажимент за програмните параметри при пълна свобода за определяне на съдържанието;

– Универсален достъп: неизменна характеристика на мисията на обществените операто-
ри е принципът за всеобщ достъп както по отношение на техническите средства, така и от-
носно съдържанието. Почти всички регулаторни системи изискват обществените оператори 
да осигурят достъп до техните програми на цялото население при равни условия и на достъп-
на цена. Този равен достъп бива регламентиран или на база покритие на територия на държа-
вата, или като изискване за обхват на населението и обществените оператори имат правото 
да използват всички налични технически средства за тази цел (разпространение чрез кабел, 
сателит, аналогово или цифрово). Този принцип включва също и изисквания за продължител-
ност и регулярност на услугата. Универсалният достъп важи и за програмното съдържание. 
Програмата на обществените оператори следва да адресира нуждите на отделната личност, 
на деца и възрастни, на всички малцинствени групи, било то етнически, културни, хора с ув-
реждания или други. Програмите трябва да отразяват всички социални нива на обществото. 
Идеята е постигане или принос към социалното интегриране в обществото;

– Програмно разнообразие и качество: във всички европейски страни от програмите на 
обществените оператори се очаква да покриват висок стандарт на качество в осигуряване-
то на широк, балансиран обсег от програми (новини, образование, култура, забавление и 
спорт), които да достигат до възможно най-широка аудитория. Някои държави определят 
изискванията към съдържанието на техните програми само след широки публични консулта-
ции. Други изискват от обществените си оператори да се разграничават от търговските чрез 
гарантирано качество на продукцията. Целта на изискването за качество и разнообразие е да 
се допринесе за образоването на гражданите и повишаване на знанията им. 

– Национална културна идентичност, отразяваща различните култури и малцинства: при-
носът към националната културна идентичност включва задължението за разпространение 
на програми, които отразяват различните култури в държавата и нейните малцинства и на-
ционалните културни характеристики (изкуство, музика и литература, наука и изследвания), 
отличават националното наследство и популяризират националните спортни постижения. И 
културното, и лингвистичното разнообразие са характерни черти на мисията на обществени-
те оператори и биват операционализирани по различни начини – програми на малцинствени 
езици, квота от програмното време за определена културна проблематика и др.
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– Независимост и безпристрастност на информацията: информацията следва да покрива 
всички вътрешни и международни събития на базата на пълна независимост и с най-висо-
ка степен на безпристрастност. Редица разпоредби поставят акцента върху задължителното 
разделяне на информационните програми от редакторските коментари, както и върху не-
обходимата независимост на обществените оператори от политически партии, религиозни 
или икономически групи. Обществените оператори трябва да бъдат безпристрастни, така че 
всички членове на обществото да могат да формират мнение по свободен, индивидуален на-
чин. Същевременно в много от държавите е регламентирана възможността държавата и пра-
вителството да използват обществените оператори като комуникационно средство за спешни 
съобщения от обществен интерес или отнасящи се до обществената сигурност и други, като 
случаите са изчерпателно изброени в закон. 

– Защита на демокрацията и моралните и политическите ценности: основен елемент на 
обществената мисия е закрилата на всички фундаментални морални и политически ценнос-
ти. Ето защо всички държави възлагат на обществените оператори задачата да насърчават с 
програмите си: развитието на плурализма и демокрацията, равенството между мъже и жени и 
да отхвърлят всяко посегателство върху човешкото достойнство, или накърняването на други 
фундаментални права. Обществените оператори също стимулират толерантността, взаим-
ното разбирателство между различните народи, отварянето към чужди държави с цел по-за-
дълбочено разбиране на международните събития или поддържане на връзки с граждани, 
живеещи в чужбина. Важно място заема и изискването за недопускане на дискриминация, 
основана на пол, възраст, недъг, раса или религия. Илюстрация на демократичния принцип 
е възможността обществото да изразява мнения чрез участие в програмите. Ето защо някои 
оператори имат задължението да осигурят интерактивност с публиката, така че програмата 
да служи като форум за изразяване на различни гледни точки.

– Нови медийни услуги: обществените оператори се разглеждат като движещата сила на 
преминаването от аналогово към цифрово разпространение. Някои държави (Италия) включ-
ват в социалната мисия на обществените оператори времеви график за превключване от една 
форма на технология в друга и изисквания за допълнителни цифрови канали, които да раз-
пространяват атрактивна продукция. В някои държави предоставянето на нови медийни ус-
луги (онлайн услуги, мобилни платформи) е задължително, а в други е просто възможност. 
Що се отнася до съдържанието на тези услуги, някои регулаторни рамки са ограничителни и 
изискват услугите да имат тясна връзка с програмите, като разширяват съдържанието им или 
като ги допълват и обогатяват. Други предоставят на новите услуги функцията да установят 
и поддържат връзка със зрителя, особено с гражданите, живеещи в чужбина. Повечето от об-
ществените оператори имат задължението да създават архиви за техните програми, а някои 
от тях са задължени да ги правят достъпни за широката общественост чрез онлайн услуги“ 
(Кавръкова, Миланова 2019).

В редица свои актове Съветът на Европа дефинира стандарти по отношение на мисията 
на обществените радио и телевизионни оператори. В доклада „Обществените медии в инфор-
мационното общество“ на Съвета на Европа от февруари 2006 г. се констатира, че „общата 
тенденция към глобализация и интернационализация, регионална интеграция на държави и 
индивидуализация на граждани изисква модерното общество да намери механизми да проти-
востои на фрагментацията и да допринася за социалното сближаване (Кавръкова, Миланова 
2019). Електронните медии и услуги, адаптирани към новия контекст на информационното 
общество, могат да изпълняват тази роля“. 
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Докладът очертава три предпоставки, аргументиращи ключовата роля на обществените 
медии в информационното общество:

•  модерното общество има нужда от сили и инструменти за по-нататъшно социално, по-
литическо и културно сближаване;

•  националните европейски култури и културното разнообразие на Европа трябва да 
бъдат запазени и закриляни;

•  отделните индивиди и малцинствени групи трябва да бъдат адресирани със специфич-
но целево съдържание и услуги. 

Какви в последна сметка са обществените цели на телевизията и радиото?
В текста си „Обществените медии в информационното общество“ проф. д-р Михаил 

Мелтев (2009) поставя редица философски и социални въпроси:
•   Културното многообразие на Европа – бариера или предпоставка за интеграцията ѝ?
•  Електронните медии – средство за културно обогатяване и общо просвещение или 

просто още един търговски бизнес?
•  Медийният потребител – гражданин в гражданско общество или консуматор на пазара?
•  Колективна обществена отговорност или индивидуална свобода на избора?
„Тези фундаментални въпроси не се отнасят само до електронните медии, но те са има-

нентно важни в дискусията за смисъла на обществената медия, за конфликта на интереси 
при съществуването им, за тяхната роля в Европа. Решението само на базата на общоприети 
дефиниции и предпоставки е трудно, затова то сублимира в политическа идеология, но не 
като партийни платформи, а като размисъл за това в какво общество искаме да живеем, как-
ви ценности и обществени норми защитаваме и искаме да развиваме. Тези идеологически 
ценности са основание в Протокола от Амстердам, приет от ЕС през 1997, да се постанови, 
че „...системата от обществени оператори в страните членки се отнася директно до демокра-
тичните, социални и културни потребности на всяко общество и нуждата да се запази медий-
ният плурализъм...“. В същия протокол се признава и специфичният национален характер на 
обществените медии: „...няма пречки за страните членки да финансират според собствената 
си компетентност обществени медии, тъй като това финансиране е свързано с изпълнението 
на обществени задължения, определени от всяка страна...“.

Презумпцията в този нормативен акт е, че обществените медии са доказана сила на евро-
пейската медийна сцена. Така основният въпрос вече не е дали имаме нужда от тях, а как те 
биха могли да се адаптират към променящия се свят и в новата медийна среда. В този процес 
основен елемент е разбирането за социалната им роля и значение в новата ера на информа-
ционното общество.

За да бъдат на нивото на своето обществено задължение за социално, политическо и кул-
турно единение, обществените медии не само трябва да достигат до всички, но и да предла-
гат широка гама от съдържания, жанрове и формати. Не е достатъчно операторите да съберат 
всички граждани на своя граждански форум. Обществените медиии трябва да направят така, 
че те да откриват там себе си и всички аспекти на своя човешки живот и дейност Така специ-
фичните изисквания към съдържанието могат да се сумират в следните изисквания:

– Вграждане на националното културно наследство, език, музика, драма в съдържание, 
което конкурира модните програми от международния пазар (особено важно за малките ев-
ропейски страни);

– Принос към паневропейското културно многообразие чрез отстояване на индивидуал-
ните национални култури и чрез съдружие в копродукции, обмен на програми и пр. с други 
обществени оператори;
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– Насърчаване на гражданско самосъзнание, политическа култура и демократични про-
цеси в новини, публицистика, образование, документални филми, дебати и разследваща жур-
налистика;

– Установяване на качествени стандарти за национална медийна продукция чрез талант, 
творчество, нововъведения, постановъчна сложност;

– Дефиниране и отстояване на етични стандарти за равнопоставеност, баланс и почте-
ност при журналистическо отразяване на религии, раси, пол и др. (Мелтев 2009).

Културните потребности на малцинствени групи, които остават извън интересите на ин-
тернационалния поток, поставят допълнителни задължения пред обществения оператор:

– Обслужване на специфичните нужди на етнически групи, лингвистични и културни 
малцинства;

– Детски програми на родните им езици и култура;
– Специални услуги за хора в неравностойно положение.
„Всяка една от тези кратки формулировки може да стане реалност само след продължи-

телни, задълбочени и разгорещени вътрешни дискусии между медийните професионалисти, 
сверявана с външни критици и коментатори. Сложността идва от това, че от една страна, 
всички са съгласни с подобни изисквания, които кореспондират с мисията на обществената 
медия, но от друга страна, е трудно да се излезе с работеща формулировка, приемлива за 
всички“ (Мелтев 2009). 

В допълнение бих казала, че не е нужно да се правят гениални открития и уникални пред-
ложения, достатъчно е да бъдат заимствани успешните, работещи практики и на тяхна основа 
да се разработи концепция, приложима към българските условия. Необходими са изменения 
в Закона за радиото и телевизията при модела на финансиране и мисията на обществените 
медии, важно е и привличане на експерти с опит във водещи европейски обществени медии, 
които да подпомогнат процеса на трансформация. Но усилията си заслужават, защото веднъж 
изградени, националните медии ще бъдат наистина в служба на обществения интерес, а това 
е тяхната основна мисия и причината за тяхното съществуване.
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АРТИСТИЧНИЯТ ОТПАДЪК – ВЪЗНИКВАЩ ПАРАДОКС 
В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО

Петя Чалъкова

Резюме: Темата за артистичния отпадък ще се среща все по-често като водеща в сферата на изкуството. 
Глобализираният свят и съвременният модел на това как се създава и купува изкуството ни насочват 
към етап, в който трябва да спрем и да помислим какво именно ще остави творецът днес за бъдещите 
поколения утре. Голяма част от творбите съдържат в себе си или употребяват опасни за околната сре-
да материали, което в много случаи води до екологично замърсяване както в процеса на създаване на 
произведението, така също и в етапите от неговото съхраняване и потенциален край. Това кара редица 
творци да се вгледат по-дълбоко в ролята си по отношение на процесите по създаване на произведения-
та, тяхното представяне и колекциониране. Всеки участник от тази верига е въвлечен във въпроса какво 
би се случило оттук насетне с новите произведения, поставени в контекста на тежка индустриализация 
и дигитализация. 
Екологичните проблеми създават нова перспектива, която трябва да бъде наблюдавана и изследвана 
дори и през призмата на художествената сцена. Ето защо един от водещите въпроси в това изследване 
е дали съзидателният творчески сектор е способен да нанася непоправими щети върху околната среда. 
Ако отговорът е утвърдителен, следва да се потърси път час по-скоро за разрешаване на тази ситуация. В 
противен случай може да се окаже, че сме поели в посока, която изцяло изменя духовните и метафорични 
функции на изкуството.

Ключови думи: артистичен отпадък, изкуство и околна среда, опазване на околната среда,     
нови медийни изкуства, дигитално изкуство, климатични изменения

ARTISTIC WASTE – AN EMERGING PARADOX IN 
CONTEMPORARY ART

Petya Chalukova

Abstract: The artistic waste will be seen more and more as a topic in future discussions in the art scene. 
The new globalized world and the present model of how we receive access to artworks and also how they 
are produced, is bringing us to the stage where we need to stop and think “What will art leave behind for 
the future generations”. Many artworks produced nowadays are using hazardous materials which can lead to 
contamination. Many artists will need to consider deeper and further their role in the process of producing but 
also collecting and storing the art piece. The whole chain of actors is involved in the process of what to do with 
the new pieces of art – the ones coming after the time of severe industrialization and digitalization. 
The environmental issues are opening a new perspective which needs to be observed and examined deeply even 
from the perspective of the art scene. Is one of the most profound and creative sectors of our lives also being a 
source of contamination? If the answer is yes, we need considerations for how to solve this situation. Otherwise 
we might be in a process of changing the strong spiritual and metaphorical meaning and purpose of the art in 
its core. 

Keywords: artistic waste, art and environmentalism, new media art, digital art, climate change
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Настоящата статия си поставя задачата да засегне тема, която е в периферията на нашите 
възприятия за света, но става все по-централна за нашето всекидневие. Артистичният отпа-
дък1 е въпрос, който ще бъде по-често представян за обсъждане и ще изисква задълбочаване 
на диалога по тази тема. Социалното явление, което го поражда, са големите количества бо-
клук, които съвременното общество вече е привикнало да създава. Развитието на социалния 
дискурс по темата се налага, за да се проследи движението на обществените пластове и со-
циалните нагласи и да се намери работещо решение на някои ключови проблеми, които тази 
статия има за цел да засегне. 

От 1972 г. в Европейския съюз съществува спогодба2 за изпълнение на задълженията на 
всички страни членки по отношение на опазването на околната среда – въздуха, водите, земи-
те и биоразнообразието на територията на Европа, и поетапно въвеждане на кръгова иконо-
мика3. Разбира се, това желание за опазване на околната среда не е единствено във владени-
ята на европейските държави и намира много други съмишленици по цял свят благодарение 
на глобалната политика и организации като ООН4 и ЮНЕСКО5 и съответно събития като 
Парижкото споразумение от 2015 година6. Можем също така да споменем срещата в Киото от 
1997 г. (Oberthür 2011) за измененията в климата, а можем да се опрем и на цитираните при-
мери в специализирания брой на списанието Third Text (Demos 2013), специално посветен на 
темата за участието на съвременното изкуство в политическия дискурс за екологията. В те-
кста си Ти Джей Демос7 говори за политиката на екологичните действия, като стъпва на тру-
довете на Бруно Латур (Latour 2004), Феликс Гатари (Guattari 2000 и Guattari 1995) и включе-
ните в специалния брой на списанието експерти от различни области на културния живот. В 
един от материалите (Demos 2013, 1–9) специално се обръща внимание на реалния резултат 
от водената до момента политика по отношение на екологичните промени. Демос отбелязва 
привидното значение на събития като срещата в Рио през 2012 (Rio+20)8, Klimaforum099 и 
др., чиято цел е да отворят демократичния диалог по темата за климата, но на практика водят 
до задънена улица, тъй като последващи действия реално няма. Тези срещи се превръщат в 
добър катализатор за бунт от страна на групите екоактивисти. Сред тях са и редица художни-
ци – съвременниците на явлението „зелен камуфлаж“10. За тях събитията не дават желания 
резултат и често този протест се изразява в действия, изцяло насочени към глобалните корпо-
рации. Трендът за бунт срещу капиталистическия модел, който монетаризира и политизира 
включително и природата, не остава чужд на творците, които се развиват в областта на еко- и 
лендарт, екологичния и политическия активизъм. От другата страна остават съвременните 

1 Текстът си служи с българските еквиваленти на английските думи trash, waste, garbage, rubbish, scrap, junk, 
които в света на изкуството се използват по-скоро като синоними. Не се отбелязват изрично разлики между зна-
ченията на тези думи и в българския език. Единствено като термин се използва hazardous waste („опасен отпа-
дък“). Това са отпадъчни компоненти, които изискват специално складиране в хвостохранилища или специална 
обработка поради високото съдържание на токсични вещества. 
2 Вж. European Union (1972), Paris European Summit, Luxembourg.
3 Вж. Европейска комисия (2020), Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Брюксел.
4 Вж. UN (2020), World Environment Day 2020, Colombia.
5 Вж. UNESCO (2016), Fourth World Congress of Biosphere Reserve, Lima.
6 Европейски съюз (2016), Парижко споразумение. Официален вестник на Европейския съюз, Париж. 
7 Пак там.
8 Вж. UN (2012), United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20, Rio de Janeiro.
9 Вж. UNFCCC (2009), Klimaforum09 – People’s Climate Summit, Copenhagen.
10 Или на английски green washing; white washing; green sheen е термин, с който се посочват псевдоекологични 
действия от страна на конкретни индивиди или цели индустрии.
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творци, които обаче все пак продължават да творят с наличните съвременни материали – 
често вредни и опасни за околната среда. Пионерите и наследниците на редимейд, попарт, 
асамблаж, Флуксус движението, биоарт, на дигиталното изкуство, създадено с помощта на 
новите технологии – всички те са творци, подчинени на съвременните технологични сред-
ства. Участието им в мащабни международни събития изисква от тях превозването на творби 
из целия свят, а екологичният им отпечатък може да бъде проследен от самото зараждане на 
творбата до нейното съхранение в депото на някоя голяма културна институция, в колекцията 
на някой колекционер, дори и отвъд това. 

Днес в случаите, когато става дума за художествените форми – дори един поглед не само 
върху авангардни инсталации, но и върху скулптури или картини, рисувани със съвремен-
ни бои, направени върху обработена метална, каменна, дървена или текстилна повърхност, 
показва, че синтетиката е дълбоко навлязла както в индустриалния сектор, така и в худо-
жествения производствен процес. Отлагането или изгарянето на някои произведения може 
да нанесе вреда на почвата и водите. Има творби, които могат да приключат жизнения си път 
в хвостохранилища, или декомпостирането им да изисква обработка чрез отлагане в специ-
ални контейнери за складиране на т.нар. „опасен отпадък“, тъй като съдържат компоненти и 
бои, които могат да бъдат изключително вредни за околната среда11. 

Колкото по-разнообразни стават формите на изразяване от страна на художниците, тол-
кова по-сериозно влияние върху околната среда оказват произведенията. Различни сплави, 
смоли, бои, лакове, химикали за обработка на материалите, композити и всякакви малки, на 
практика невъзможни за рециклиране и напълно неразградими детайли ще бъдат завещани 
на идните поколения от съвременните художествени жанрове.

Нещата обаче не се ограничават само до вида на използваните материали, а и до количе-
ствата на новосъздадените произведения. Близо седемкратното увеличение на населението 
на Земята за последните 200 години (Kaneda 2020) също оказва своето въздействие върху 
количеството на художествените произведения като цяло. Съвременните технически медии 
ни позволяват едно произведение да бъде създадено безброй пъти – дигитално и физически. 
Ако е дигитално, то бива старателно архивирано и съхранено под формата на байтове, в 
специално създадени за целта устройства за съхранение. Съхранението на тази информация, 
генерирана от творби по целия свят, не представлява никакъв проблем. Огромни сървъри 
извършват работата на стотици архиватори, като складират на сигурно място дигиталните 
11 Скулптурата Rubber Duck (Hofman 2013) на нидерландския художник Флорентин Хофман е идеален пример 
за този въпрос. Първото пате е създадено през 2013 г., но то съвсем не е единственото. Патето се състои от 200 
парчета PVC материал, зашит на ръка с шевна машина, и е с размери в Ш.Д.В. 26:20:32 м.

 

Илюстрация 1: Rubber Duck (Hofman 2013),  
                                     снимка на Studio Florentijn Hofman, Arnhem 
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произведения, дигитализирана документация и допълнителни материали, отново свързани с 
произведението (негови по-ранни версии, вариации, публикации и т.н.). Така всеки обект от 
нашата сравнително нова реалност изисква от нас да създадем свързан друг обект – аватар. 
Това е стремежът след момента на омрежевяването и Глобалната мрежа да се направи кло-
нинг на двете реалности – виртуалната и физическата. Всеки е част от тази голяма машина 
за скраб и в някакъв смисъл всеки, роден в нашата епоха, е маркиран с клеймото „ти произ-
веждаш боклук“. 

Вярно е, че новите технологични средства носят лекота в живота ни, правейки рутинните 
действия нещо съвсем просто, а понякога дори и забавно. Все по-често обаче ни се струва, че 
бързоскоростният влак на технологичния прогрес няма машинист и се е засилил в незнайна 
посока с бясна скорост. Ние всички се возим на този влак и докато едни художници предават 
критичните си послания чрез асемблирането на повторяеми рециклирани предмети, други 
изразяват творческата си позиция, напълно потопени в отношенията си с технологиите. Ак-
туалността, с която творците в дигиталните изкуства експериментират с новите технологии, 
показва, че изкуството все още се стреми да изпълнява онази своя роля на медиатор между 
миналото и бъдещето, като превежда настоящето чрез визуалния образ и преструктурира или 
декомпозира света в нови и нови форми. Художествената перспектива не се е изгубила. Тя 
следва неотлъчно измененията в социалното поле и ги прорязва със символичните си лъчове. 
Всеки един от съвременните дигитални творци е пионер в някакво отношение. Всяко произ-
ведение в съвременното изкуство поставя публиката в ситуация на дебат по актуални въпро-
си, най-вече свързани с употребата, взаимодействието ни и симбиозата с новите технологии, 
които създаваме по неповторим, присъщ само за човека начин, подчинен на безграничността 
на въображението. Експериментът с екрана започва още в самото начало на ХХ век, Флуксус 
движението в изкуството помага за отключването на неговата интердисциплинарност. Едни 
от най-видните представители на движението са Йозеф Бойс, Йоко Оно, Нам Джун Пайк 
и др. Това са хора, които смело работят с картина, текст, изображения в различни форми. 
Днес екраните, които преди са били обект на изследването, са се превърнали в инструмент 
понякога в изключително големи размери, за да може да се постигне ефектът на потапянето 
в средата. Като пример можем да вземем творбите в Deep Space 8K, в Ars Electronica Centre, 
в австрийското градче Линц. Фестивалът, с който е известен Центърът, е едно от местата, 
където е редно въпросът за артистичния отпадък да бъде поставен. Всяка година стотици 
художници, интердисциплинарни творци и изобретатели представят своите постижения, без 
обаче да дават финалния отговор на въпроса „А след това какво?“. Поради метода на съз-
даването си вероятно дигиталните художествени произведения количествено са значително 
повече от всеки друг стил в изкуството днес. Големите произведения на дигиталното изку-
ство консумират ток в много по-големи количества от лампата, която осветява „Мона Лиза“ 
в „Лувъра“. Дигиталното изкуство консумира много ресурси и всеки съзнателен художник 
следва да вземе този феномен предвид. Поради бързото морално остаряване на хардуерните 
части като честа практика се явява рециклирането на по-стари творби в нови, многократната 
употреба на електрониката и подмяна на предназначението на някои части като монитори, 
клавиатури и т.н. 

Макар отстрани дигиталното изкуство да има вид на чиста по отношение на околната 
среда дейност, всъщност неговият отпечатък не бива да бъде подминаван. Няма да споме-
наваме за отпечатъка на роботизираните и електронизирани мащабни произведения12. На-
личието дори само на софтуерно произведение не означава, че отпечатъкът е нулев. Тъкмо 
12 Като примери може да се посочат творбите на Стеларк (STELARC), Ева и Франко Матес (Eva and Franco 
Mattes), Джеймс Оугър и Джими Лоазо (James Auger & Jimmy Loizeau) и много други от областта на компютър-
но генерираното изкуство. 
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обратното – за да бъде реализирано едно софтуерно произведение, са необходими интерфейс, 
хардуер, кабели, електричество, специални излъчващи средства (екрани, видеостена, про-
ектори и т.н.). Дори и неговата продължителност на живота да е „възобновяема“ (всеки път, 
когато бъде включена системата), хардуерът и допълнителните средства за задействане на 
самата система все пак са налице и съответно един ден ще приключат живота си като елек-
тронен отпадък. Как от творческата съзидателност достигнахме до генерирането на масивни 
количества отпадък? Как дори и най-дълбоките сфери на нашия живот успяват да го замър-
сят под претекст, че именно това наричаме прогрес? Как Cabinets of curiosities ни доведе до 
експериментирането с тъканта на света? Медта, златото, среброто, графитът, силицият са 
просто материали и проводници в ръцете на твореца. Символично обаче тези ресурси са ме-
диатори между човека и природата.

По време на изложба Digital Imaginaries – Africas in Production, която посетих в края на 
2018 г. в ZKM, Карлсруе, беше представено едно различно провокативно послание. 

Инсталация от кабели, монитори и всякакъв друг електронен отпадък беше струпана на 
входа на изложбената зала и шокиращо напомняше на постапокалиптична джунгла. Афри-
канските брегове често са обект на защита от екологичните организации поради огромните 
количества технологичен отпадък, който се изсипва от контейнери, изпратени от развитите 
страни. Много от тези контейнери акостират по африканските брегове под претекст, че се из-
пращат „помощи“ под формата на електроника, но на практика артикулите са неизползваеми 
и остават разхвърляни по нерегламентираните сметища като опасен отпадък. 

Макар това да е една битова и грозна гледка, изкуството успява да я улови по някакъв на-
чин и да я изследва. Паралелно на това същото изследващо изкуство е вгледано в монитори, 
таблети, смартфони, кабели, омотало се е в жакове, зарежда се от батерии, привиква хората 
смело да взаимодействат с машините му и с виртуалната му среда. Бедното население по аф-
риканските брегове отделя само най-ценното от електронния отпадък – някои метали, някои 
пластини и нито един байт. Там, където вълните разбиват пластмасата на микрочастици, кои-
то се разнасят по въздух и вода из цялото земно кълбо, изглежда виртуалното няма чак такава 
стойност, каквато му придаваме в съвременните музеи за изкуство. Остава открит въпросът 
пред твореца – кое ще запази за идните поколения? По този начин той бива поставен в по-
стоянна морална дилема – оригинал или аватар е произведението му, шедьовър или вторичен 
продукт. Какво би искал да остави след себе си – метафората за света, в който е живял, или 
купчини вторични суровини? 

Илюстрация 1: Digital Imaginaries – Africas in Production – изложба
 (ZKM, 2018), снимка на Tobias Wootton, 2018 
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Разбира се, не всички материали, използвани до началото на ХХ век, са били напълно 
безвредни. Съвременните средства, с които си служат художниците след началото на ХХ век, 
обаче нанасят своя екологичен отпечатък значително по-чувствително от произведенията на 
колегите им от предходните векове в изобразителното изкуство. Големи усилия се полагат 
да се реставрират и консервират различни произведения от миналите епохи именно защото 
те се оказват крехки на структурно ниво. Техният физически разпад е по-скоро гарантиран, 
ако не бъдат взети своевременни мерки. В миналото дървото, камъкът, растенията, всичко 
органично е намирало място в света на изкуството, видяно като вдъхновение. Но светът се 
променя. Органичната материя не е единственият инструмент, с който си служи художникът. 
Двадесети век и индустриалната революция наложиха нови правила на живот – неорганичен, 
химичен и силно токсичен. Всичко това е напълно достъпно за всекидневна употреба. Почти 
всеки предмет, с който си служим днес, е опасен за Земята. Разлага се бавно, произвежда се 
трудно, замърсява от момента на своето създаване до момента на своята своеобразна смърт 
на бунището, изчерпвайки природните ресурси. От перспективата на човешкия живот сме-
тищата са депа на безкрайността. Оставените на произвола на времето артефакти, особено 
електрониката и композитите, ще надживеят поколения наред. Това са капсулите на времето, 
които ще предадат творческия потенциал на една епоха, белязана със знака на човешката 
дейност и обществото, което ще пренапише историята на света, но този път антагонистично. 
Възможно е донякъде решението на този проблем да се крие във въвеждането на кръговата 
икономика (и модела Cradle to Cradle / C2C), както и в премахването на модела на планира-
ното остаряване (Planned Obsolescence). Това е поле, което тепърва ще се изследва. 

Текстът на Ти Джей Демос (Demos 2013, 1–9) също съдържа и рецепта за справяне с 
проблема, представена и в цицата на активистката Наоми Клейн (Klein 2011): We will need to 
rebuild the public sphere, reverse privatizations, re-localize large parts of economies, scale back 
overconsumption, bring back long-term planning, heavily regulate and tax corporations, maybe 
even nationalize some of them, cut military spending and recognize our debts to the global South. 
„Ще трябва да възстановим публичната сфера, да спрем приватизацията, да локализираме го-
леми части от икономиките, да намалим свръхконсумацията, да върнем дългосрочното пла-
ниране, да регулираме силно и данъчните корпорации, може дори да национализираме част 
от тях, да намалим военните разходи и да признаем нашите дългове към глобалния Юг“13. 

Както лесно може да се види от посланието, става дума за цялостно преобръщане на све-
та, в който живеем днес. Въпреки всеобхватния мащаб на подобни послания все пак, казва 
Демос, има творци, които чрез работа си успяват да постигнат резултати, насочени към жела-
ната промяна чрез: документална практика с филми и документална фотография; общностен 
активизъм; екоинституционална критика и неоконцептуални проучвания на местата; публич-
ни интервенции и скулптурни проекти, специфични за мястото; правни и криминалистични 
изследвания; изграждане на алтернативни архиви; нова или „пост“-медийна естетика; присъ-
щи за терена и условията подходи към земни ресурси (Demos 2013,  9). 

Демос отбелязва, че в този дискурс неизбежно се наместват и големите културни инсти-
тути, които се оказват подходящо място за отваряне на диалога, като дава за пример прак-
тиките и конференциите в Tate Museums и British Museum, както и London’s 2012 Olympics. 
Обвинението към тях обаче е, че те остават в позицията на псевдоекологично ангажирани 
заради системното им спонсорство от British Petroleum (BP). Под натиска на голяма група 
активисти Tate Museum се разделя с това партньорство през 2016 г.14 и по този начин се пре-
връща с легитимна институция, която може да бъде платформа за екологичната тема. 
13 Преводът мой.
14 Движението стартира през 2010 г. и е съпроводено от редица творчески практики, включително пърфор-
манси, инсталации, конференции и други събития. Цялата история зад движението Liberate Tate може да бъде 
проследена на страницата на Tate, Лондон, посветена на темата.
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 Както споменахме по-горе, глобалните политически структури правят редовни сесии, 
конференции и срещи по темата за околната среда, на които се дискутират множество вари-
анти и практики, с които да се намали вредното човешко влияние върху средата, да се пре-
дотвратят възможни или евентуални екологични катастрофи и да се въздейства пряко върху 
човешката дейност, която нанася щети на околната среда. Както се вижда и от цитираните 
по-горе текстове, успоредно с вниманието, което се обръща на околната среда след средата на 
ХХ век, политиката навлиза успешно и в изкуството. В процеса на работа на тези организа-
ции се появява терминът „антропоморфологично замърсяване“ (аnthropogeomorphology)15, с 
който Ти Джей Демос е добре запознат (Demos 2017 и Reiss 2019). Този термин става центра-
лен в работата на съвременниците активисти и творци от цял свят. Преплитането на социал-
ни и политически теми е силно застъпено във водещите културни центрове по света. В тази 
статия няма да се задълбочавам повече в подробности за многобройните акции, проведени в 
периода между края на Втората световна война и днес, силно активиралото се социално тяло 
през 60-те и 70-те години на ХХ век, макар че според Кенет Кларк (Кларк 1977) в неговия 
емблематичен труд „Цивилизацията“ реакция към темата за опазването на природата може 
да бъде проследена още по-назад във времето при зараждането на индустриализацията и ран-
ния XVIII век. Ще оставим всички тези минали събития за друго изследване, тъй като целта 
ни тук е да запазим фокуса върху състоянието на темата днес и по отношение на съвремен-
ните художествени практики. 

Нека съсредоточим вниманието си върху три съвсем съвременни събития: последната 
среща на тема екология – The European Green Deal16, организирана от  Европейската комисия, 
състояла се през декември 2019 г.; едно събитие в Tate Modern17 в Лондон, проведено през 
юли 2019 г., посветено на London Climate Action Week, и едно събитие със сериозна амбиция, 
организирано от Art Basel Miami Beach, проведено през декември 2019 година. 

Какво е общото между тези три събития? Освен че вече почти няма международна кон-
ференция или друго културно събитие, което да не засяга темата за околната среда, или поне 
да не предлага възможност за измерване на въглеродния отпечатък на участниците в събити-
ето, другото общо е осъзнатостта по отношение на един задълбочаващ се въпрос, а именно 
въздействието на сектор „изкуство“ върху климата. 

Новите климатични цели за периода до 2050 г. са надлежно разписани от бюрократична-
та машина на Европа, а именно: ЕС да бъде неутрална по отношение на климата до 2050 
г. чрез законодателни промени, които превръщат дейността в политически ангажимент, 
в правно задължение и стимул за инвестиции (Европейска комисия (2019), Европейски зе-
лен пакт). Постигането на тази цел ще изисква действия от всички сектори на икономика-
та, включително: инвестиране в екологично чисти технологии; подкрепа на индустрията за 
иновации; въвеждане на по-чисти, по-евтини и здравословни форми на частен и обществен 
транспорт; декарбонизиране на енергийния сектор; гарантиране, че сградите са по-енергий-
но ефективни; работа с международни партньори за подобряване на глобалните екологични 
стандарти. Тези принципи, изложени в The European Green Deal, са припознати като тема за 
изследване в двете културни събития и без да се полагат допълнителни усилия за убеждаване 
във важността и значимостта им. Въпросът вече не е дали желаем да предприемем действия, 
а дали ще сме сред първите, или сред изоставащите в глобалния план за подобряване на чо-
15 Термин, с който се обозначава негативното въздействие на човешката дейност върху природни процеси: 
забързване на ерозията, ускоряване на топенето на ледниците, отвеждането на реките в изкуствени корита, из-
вличането на природни ресурси и др. 
16 The European Green Deal на български – Европейски зелен пакт (Европейска комисия 2019). 
17 Art in Real Life: Addressing The Sustainability Challenge, в превод – „Изкуството в реалния живот: поглед към 
предизвикателствата на устойчивостта“ (Tate Modern 2019 и Tate Talk 2019).
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вешкото въздействие върху климата и стопиране на антропоморфологичния фактор. Всеки 
сектор е засегнат и колкото по-рано това бъде осъзнато, включително и от културния сектор, 
толкова по-плавен и безболезнен ще е преходът. 

Терминът „въглеродно неутрален“ – целта на Европейската комисия за 2050 г., макар 
по-модерен днес, съвсем не е нов. Не е концепция, която тепърва трябва да разбираме и 
да вникваме в нейното същинско значение. Устойчивият модел на живот е бил разклатен 
от редица събития, които се случват в последователността на цивилизационен прогрес, но 
и на човешката небрежност. Идеята за „кръгова икономика“ вече съвсем не звучи толкова 
футуристично на властимащите, колкото преди едва десетина години. Всички колективно 
сме изправени пред нов казус, по който, без съмнение, дебатът ще трябва да се задълбочи, 
докато не се намери окончателен отговор и нов път, по който да се върви. Културният сектор 
и още повече международно значимото, глобално представено съвременно изкуство са част 
от голямата картина и е време да заемат своето ключово достойно място в разрешаването на 
екологичния въпрос.

No industry should be too small to take care of our planet (Brown 2019). „Никой икономиче-
ски сектор не бива да се разглежда като прекалено малък, когато става дума за грижата за на-
шата планета“18, това са думи на един модерен и нашумял напоследък независим колекцио-
нер от Германия – Кристиян Каспар (Christian Kaspar Schwarm). Изкуството, разбира се, не 
бива да остава безучастно към тези социални промени. Днес много творци се впускат в борба 
с глобалното замърсяване. Те изказват своите послания, като за създаването на творбите си 
използват предмети, превърнали се в отпадък, материални остатъци от човешката дейност. 
Тези предмети ни служат като археологически доказателства от зараждането на индустриал-
ното общество и от главозамайващото развитие на новата технологична епоха. Много творци 
разчитат на модела за рециклиране и преправят или вграждат вече употребявани елементи в 
художествените си произведения (рециклиране на творбата). Творбите им често носят пос-
лание за опасността, която понякога се крие в творческия порив, в стремежа ни да бъдем бо-
гоподобни и да създаваме. Този художествен похват не е задължително отделен стил, макар 
да включва и примери от дадаизъм и асамблаж, но по-скоро е етически подход от страна на 
твореца към изкуството. 

Но откъде именно идва затруднението пред новото изкуство, което е изправено пред това 
екологично предизвикателство? До голяма степен тази ситуация се дължи на конкретни со-
циални процеси, които се стремят да запазват културното историческо наследство и доказа-
телствата от изминалите епохи в почти „безсмъртно“ състояние. Очаква се институциите, 
които са специално създадени за съхранението на произведенията на изкуството, да бъдат 
оборудвани с модерни технически средства за поддържане на оптимални условия – влаж-
ност, температура, осветление и др. Дори и най-модерните сгради на културните институции 
като KUMU в Естония или Art Institute of Chicago в САЩ, направени по изцяло устойчиви 
проекти, нямат нулев отпечатък върху околната среда. Освен самата структура на сградите 
от гледна точка на културните институции има няколко други ключови замърсителя, а имен-
но: транспортирането на произведенията при представянията им на международни събития, 
опаковането в специални сандъци и специални опаковъчни материали, електрическата енер-
гия, консумирана при съхранението на произведенията, хартиеният документооборот и офис 
практиките, които включват използване на предмети за еднократна употреба. Върху всеки 
един от тези фактори културните институти все пак имат властта да повлияят и вече въз-
действат локално или глокално, поотделно или общо за всички фактори посредством страте-
гическото планиране на дейностите си.

18 Преводът мой.
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Трудно може да бъде изчислено влиянието на артистичната индустрия върху климата и 
промените, които настъпват вследствие на човешката дейност, но събитието в Маями за Art 
Basel Miami Beach от декември 2019 г. се опитва да започне реално да пресмята възможност-
ите за достигане на нулев въглероден отпечатък. Мнението на организаторите е, че съвсем 
не би било достатъчно заплащането на предложение „екоданък“ такса, с която да се следи 
и регулира балансът на изразходван въглерод и неговото монетаризиране19. В статия в The 
Guardian този въпрос се поставя още през 2007 г.: Can a museum or art gallery […] ever be 
truly “green”? (Glancey 2007). „Възможно ли е музеят или галерията […] въобще някога да 
бъде „зелен“?20 Върху тази идея се спира и глобалният директор на Art Basel – Марк Спий-
глър, който казва: Let’s put our cards on the table: it would be impossible to stage an art fair or 
biennial without having some kind of impact on the environment. […] How can you be carbon-
neutral in an environment that is urgent and ephemeral in nature? (Sharpe 2019). „Нека сложим 
картите си на масата: не би било невъзможно да организираме арт изложение или биенале, 
без да имаме някакво въздействие върху околната среда. […] Как бихме могли да бъдем въ-
глеродо-неутрални в среда, която е срочна и краткотрайна по своя характер?“21

Въпреки скептицизма си, както споменахме по-горе, управата на Art Basel вече е пред-
приела редица действия, с които се стреми да ограничи въглеродния си отпечатък, или поне 
да го балансира по един или друг начин.

В събитието Art in Real Life: Addressing The Sustainability Challenge, в Tate Modern, про-
жекторът е насочен към ретроспективата In Real Life на небезизвестния съвременен худож-
ник Олафур Елиасон (Olafur Eliasson), който също е добре познат с позицията си по отно-
шение на климатичните въпроси. В дискусия (Tate Talks 2019, Art in Real Life), продължила 
час и половина, в голямата зала пред публика се разисква именно въпросът за мястото на 
подобен род институции в безкрайната верига от заинтересованите страни, които следва да 
бъдат ангажирани с въпросите за околната среда и екологията – самите културни институции, 
художниците, колекционерите, публиката и т.н. Говорителите отбелязват, че след средата на 
ХХ век се наблюдава подем на екологично насоченото изкуство, но чак след първата декада 
на XXI век се наблюдава реакция и ангажимент от страна на институциите по тези въпроси. 

Емили Шарп пък коментира за The Art Newspaper (Sharpe 2019) какво е останало след 
международното събитие „Венецианско биенале 2019“ – купчина боклук, който трудно може 
да бъде рециклиран. Подобни събития именно провокират творческия колектив Ghost of a 
Dream – Ларън Вас и Адам Екстром (Lauren Was, Adam Eckstrom) да сглоби малка къщур-
ка от остатъчни материали, небезизвестната им творба – When the Smoke Clears: The Fair 
Housing Project (Ghost of a Dream 2016). Въпреки че създателите на проекта отричат идеята 
това да се приема като акт на критика към организирането на мащабното събитие, в което 
взимат участие, все пак оставят поле за размисъл от страна на посетителите по отношение 
на управлението на остатъчните продукти. Затова въпросът, който следва да си зададем, ако 
това не е акт на критика, е какъв ще бъде тогава отговорът на творците по наболялата тема? 
Основният въпрос, който ще стои пред тях, е след като бъде създадено произведението, къде 
ще отиде то? Ако произведението е темпорално, по какъв начин ще се декомпостират елемен-
тите му? Ако е устойчиво – кой и как ще го съхранява?
19 Принципът на екоданъка е следният: когато „екодлъжник“ заплати данъка, средствата се насочват към орга-
низации, които биха могли да възстановят въглеродния баланс. Например, ако сте летели със самолет до САЩ 
и сте заплатили за това 1 лев екоданък, този лев ще отиде в бюджета, например на организация, която ще засади 
дърво, с което да „неутрализира“ вредното въздействие. Това е нова стратегия, но все още не е проверено ней-
ното реално влияние, което, разбира се, води след себе си и известна доза скептицизъм дори и сред екоактивис- 
тите. 
20 Екологичен.
21 Преводът мой.
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Изместването на съвременните произведения от културните институции, изнасянето им 
извън стените на музеите и галериите е вече факт. Вероятно този акт също носи извест-
ни шансове за разрешаване на иначе парадоксалната ситуацията. Произведенията на Анди 
Голдсуърти са именно основани на този крехък баланс между природа и изкуство, което не 
нанася щети. Творбите му Reconstructed Icicles around the Tree (Goldsworthy 1995, in: Smith 
2011) и Storm King Wall (Goldsworthy 1998, in: Smith 2011) показват съзнателен нов подход 
към изкуството. Същото, но с още по-силен заряд можем да кажем и за творбите на Агнес 
Дийнс – Weatfield (Dénes 1982, in: Smith 2011) и Йозеф Бойс – 7000 Oaks (Beuys 1982 – 87, in: 
Smith 2011), който ни връща още по-назад във времето, когато темата е била по-малко банал-
на за художниците.

С помощта на природата тези творци са успели да изпратят дълбоки социални послания, 
които достигат до нас днес до голяма степен благодарение на архивните материали въпреки 
темпоралността на произведението. Дали можем да кажем за тези творби, че и те са с нулев 
екологичен отпечатък? Трудно бихме могли. Материалите, които се колекционират и съхра-
няват, за да се опазят спомените за тези произведения, също ще дадат своята дан към натежа-
лите везни на артистичния отпадък. В книгата си Contemporary Art: Word Current Тери Смит 
(Smith 2011) отделя специална глава на тези творби като пример за връзката между екология 
и изкуство. Самата книга, в която са описани произведенията, е отпечатана в Хонконг и след 
това дистрибутирана по целия свят. Книгата тежи близо два килограма и е отпечатана върху 
гланцирана хартия, невъзможна за рециклиране, с много цветни илюстрации. 

Именно глобализацията е едно от главните предизвикателства в стремежа на социално и 
екологично ангажираните културни институции. Съвременният посетител е свикнал на ре-
дица удобства, които получава, включително и да има възможността да посети гостуваща и 
пътуваща изложба. Обменът на произведения между институциите налага транспортирането 
и специалната поддръжка на творбите. Това ги прави все по-достъпни за аудиторията и все 
по-опасни за околната среда. 

Разбира се, отговорът от страна на творците по отношение на този въпрос – какъв ще 
бъде оттук насетне техният екологичен ангажимент при създаването на художествените про-
изведения – ще окаже голямо влияние също и върху начина, по който се гледа на естетиката 
в изкуството. Урбанизацията, глобализацията, индустриалните процеси и заличаването на 
чисто природния вид на света, в който живеем днес, е неизменна част от съвременната ху-
дожествена естетика (Clark 2010, 351). Ранна и често цитирана творба, която отлично улавя 
този деликатен въпрос, е работата на базираната в САЩ художничка Миърл Ладърман Уке-
лес – Touch Sanitation (Ukeles 1979–1980, in: Smith 2011, 281). В продължение на единадесет 
месеца Укелес се среща лично с всеки един от общо 8500 служители на нюйоркския санита-
рен контрол, за да се здрависа с тях и да им благодари, че „поддържат Ню Йорк жив“ (Clark 
2010, 361). Фокусът върху тази работа не попада върху продуцирания художествен артефакт. 
От творбата, бидейки заключена в своята темпорална рамка, е останала само документация-
та и остава като явно доказателство за променящата се естетика отвъд създаването на обект, 
както и отвъд експлоатацията на природния ресурс.

В университетската библиотека в Питсбърг има специална секция, посветена на еколо-
гичното изкуство, в която се разказва за множество съвременни проекти, чийто фокус е имен-
но опазването на околната среда, повдигането на ключови въпроси през обществеността с 
формите на изкуството и поставянето на дневен ред именно на вече съществуващите пара-
докси в тази област. Една от статиите (Crugnale 2010) в електронния бюлетин е посветена на 
творбата на Кристо – Over the River (Christo 1992 – незавършен). Мащабната творба има за 
цел да покрие част от речните корита в Колорадо с 9,5 км сребрист светещ плат, по дължина-
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та на 67 км от речната мрежа. След дълги години на неуспешни преговори с местната и дър-
жавната управа в крайна сметка Кристо насочва усилията си в друга посока и оставя проекта 
незавършен. Съображенията на властите са, че този творчески проект ще наруши значително 
биологичното разнообразие и ще разруши естествения хабитат на редица растения и живот-
ни, а това може да се отрази пагубно върху природната зона. Според екологично ангажира-
ните заинтересовани страни опасността от реализирането на този художествен проект pour 
l’art22 е овладяна и предотвратена в зародиша ѝ. 

Дори специално представената инсталация на Олафур Елиасон, със заглавие Ice Watch 
(Eliasson 2014 –), инсталирана в центъра на Лондон като гвоздей на програмата от ретрос-
пективната изложба по време на Лондонската седмица, посветена на климатичните въпроси, 
е силно противоречива творба. Макар основната цел на творбата, състояща се от 30 къса 
гренландски лед, да е провокация към публиката и да повдигне темата за екологията, все пак 
творбата сама по себе си е със сериозен екологичен отпечатък от общо 85 тона въглероден 
диоксид, за събитията в Париж, 2015 г. (Bottril 2015) и Лондон, 2019 г. (Tickell 2019). 

В крайна сметка творбата на Олафур Елиасон Ice Watch е идеалният пример за поговорка-
та „Не можеш да направиш омлет, ако не счупиш няколко яйца“. Дали обаче това ще помог-
не посланието да бъде по-лесно възприето от публиката или ледените късове ще останат в 
историята като пример за заформящия се парадокс в изкуството, противоречивите послания 
от световните срещи и поредицата от неизпълнени обещания, които ни доведоха доникъде? 

През февруари тази година имах възможността за кратко да посетя музея Serralves в Пор-
то, Португалия, където все още можеше да бъде разгледана изложбата на Елиасон, включ-
ваща няколко произведения, разположени в музея и в парковата част към него. Едно от цен-
тралните произведения за тази изложба беше „музейната горичка“, с название Yellow Forest 
(Eliasson 2017), която Олафур Елиасон създава в сътрудничество с архитекта Гюнтер Фогт. 
Yellow Forest е съставена от млади дръвчета брезички, посадени в саксии и осветени от спе-
циална жълта светлина, която създава черно-бяло-сива атмосфера. Идеята на произведение-
то, както е представено на сайта на художника, е да се създаде изкуствена жива природна 
среда, която да предостави потенциално място за отмора в музея. 

22 L’art pour l’art.

 

Илюстрация 1: Yellow Forest (Eliasson 2017 –). The Serralves Museum of Contemporary 
Art, изображение на Filipe Braga (2019) 
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Произведението е като контрапункт на изнесените северни дънери Arctic Tree Horizon 
(Eliasson 2019), които са разположени в парковата част на музея. По този начин в изложбата 
се получава преплитане на различната среда и контекст от жива и нежива природа. Отнема-
нето на живителните сили от природните обекти – като обезцветяването на млади дръвчета 
или бавно топящия се многогодишен лед, е характерен за художника похват, чрез който той 
изпраща посланията си към публиката.

Дали приседнал до монохромната горичка, или пиещ вода на милиони години от разтапя-
щия се леден къс, неизбежно у посетителя се поражда въпросът: опасно ли е съвременното 
изкуство за околната среда? Моят кратък отговор като зрител на тези събития би бил катего-
рично „да“ – според един или друг фактор – от процеса на създаването на произведението до 
неговия потенциален финал. 

Позицията на твореца е по-различна от тази на обикновения наблюдател. Неговата со-
циална роля е отдавна дефинирана, а той самият е поставен в дълг – към изкуството, към 
обществото, към себе си. Но не само художниците са поставени в такава ситуация. Дългът 
към околната среда е насочен към всички нас – от колекционери, институции, малки и големи 
галерии, дилъри, дори самите транспортни компании, до публиката, за чието удоволствие е 
предназначено всичко това – всички участват активно и имат своето важно място в налага-
щата се постепенно промяна.

Кенет Кларк отделя специално внимание на зараждането на наречената от него „религия 
към природата“, както и на „култа към сетивните усещания“ (Кларк 1977, 308) в света на 
изкуството и в културните практики. Той подчертава, че този трепет към съзерцанието на 
природния пейзаж е преди всичко присъщ на духа на XVIII век, на Русо, Гьоте, Алън Търнър 
и импресионистите (Кларк 1977, 303–325). Това възбуждане на сетивата върви успоредно с 
един започнал вече и бързо развиващ се технологичен прогрес. Така заформилата се двойка 
от идеи и разбирания за света постепенно и неизбежно ще се превърне в контрапункт на 
едното към друго. До настоящия момент, в който битката за това кой ще надделее – част-
ните корпоративни интереси или изчерпващите се природни ресурси – вече е ирелевантна. 
Съвременният творец няма за задача да забелязва природата, нито пък да я усвоява в нейния 
най-дълбок смисъл. Пред него е поставена задачата да бъде щадящ към заобикалящия го 
свят, към околната среда, към природните блага. Съвременният художник ще трябва много 
повече да планира и да калкулира23 своите творчески действия. Заплащането на таксата „въ-
глероден отпечатък“ няма да бъде достатъчно действие.

Като умел разказвач на истории изкуството ни превежда през вековете и ни разкрива кар-
тини от света, които иначе ние не бихме могли да усетим, разберем и опознаем. Изкуството и 
творческата дейност като цяло са невидима, но здрава нишка, която свързва времевата тъкан 
по един незаменим херменевтичен начин. Векове наред човешката творческа дейност оставя 
след себе си следи. Това е една от есенциалните ѝ цели – да остави нещо значимо и устойчи-
во, което да бъде представено пред следващите поколения. Тя е не само порта към духовния 
свят, но и безкраен порив на духа над материята. Изкуството превръща всяка материя в ма-
териал, затвърждавайки тъканта на света. Придава ѝ смисъл или я поставя под въпрос, про-
вокира я, предизвиква я, прекрачва нейните материални ограничения и ражда нова материя с 
неудържим творчески порив. Ницшеанците ще кажат, че им е добре позната тази съзидателна 
и в същото време опустошителна сила, която е заложена в нашата (Дионисиева) способност 
да творим изкуство, отново и отново да си играем с материала на нашата действителност, 
да предефинираме света. Дори понякога да го превръщаме в метафора за нашето собствено 
унищожение.
23 Днес всеки, който пожелае, може да измери въздействието си върху климата с модерни технологии като този 
въглероден калкулатор, например Climate Care.
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РАННА ИСТОРИЯ НА МЕЦОТИНТОТО – ОТКРИВАНЕ И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕЦОТИНТОТО

Васил Ангелов
 

Резюме: Мецотинтото е една от най-сложните технологично графични техники. За да 
надникнем в процеса, е необходимо да направим кратък исторически преглед, който 
разглежда процесите в историята на изобразителното изкуство, време, което включва много 
и знаменити художници от епохата на Просвещението. Стататията разглежда някои от 
основните дълбокопечатни техники, но неин акцент е зараждането на техниката мецотинто.

Ключови думи: графика, офорт, суха игла, мецотинто

EARLY HISTORY OF MEZZOTINT – DISCOVERY AND 
DISTRIBUTION OF MEZZOTINTO

Vasil Angelov

Abstract: Mezzotint is one of the most complex technologically graphic techniques. To take a look 
at the process, it is necessary to make a brief historical review that examines the processes in the 
history of Fine arts. Period of time that includes many famous artists as Rembrandt, Durer, Rubens, 
Van Dyke and etc. The article discusses some of the basic intaglio printing techniques, but focuses 
on the origins of the mezzotint technique.

Keywords: graphic art, graphic techniques, ofort, dry point, mezzotint
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Увод
Мецотинтото е продукт на „епохата на Просвещението“1. През първата половина на XVII 

век в Европа се наблюдават драматични промени в баланса на властта, възходът на национа-
лизма, религиозните реформи, големите движения на населението и преразпределението на 
земята и богатството. Династията на Хабсбург2 намалява и Франция се превръща във водеща 
сила на Европа. В претърпялата гражданска война Англия и в Холандия започва да се развива 
демократично управление. 

Това е и ерата на ветроходните кораби, които донасят богатство от Новия свят и отварят 
нови пазари и търговски пътища на Изток. Корабостроенето, производството на оръжия и 
металургията допринасят значително за индустриалния растеж на морските сили. В Англия 
поземлената реформа осигурява селска работна сила за нововъзникващите индустрии в гра-
довете, а предприемчивите търговци създават средната класа. Въвеждането на хартиени пари 
и ползването на кредит довежда страната до началото на капитализма.

С тези промени в обществения и политически климат настъпват промени в интересите, 
изгражда се ново културно съзнание, в което изкуството, литературата, философията са не-
разривно свързани. Философията и науката се обединяват от значими личности като Рене 
Декарт, Франсис Бейкън, Джон Лок, Барух Спиноза, Томас Хобс, Галилео Галилей, Исак 
Нютон и Йохан Кеплер.

С изключение на испанците Диего Везкес и Франсиско де Зурбурдн, и Жорж дьо ла Тур, 
Жак Кайло, Никола Пусен и Клод Лорен във Франция, изкуството от XVII век принадлежи 
на фламандците, холандците и италианците, които ни дават Питър Пол Рубенс, Антони ван 
Дайк, Рембранд ван Рейн, Франс Халс, Ян Вермеер, Артемезия Гентилески и Гуидо Рени.

Въпреки че италианският художник Караваджо3 е починал през 1610 г., влиянието на 
неговия стил на светлосянка се задържа и се разпространява на север до Холандия, където е 
използвано от художници като Герит ван Хонтхорст. Художниците започват да проявяват все 
по-голям интерес към печатни издания както за търговски, така и за художествени цели, а 
печатарството и колекционирането стават модни хобита за аматьори.

Най-важното е, че това е време на разпространение на информация. Общественото об-
разование насърчава грамотността и търсенето на книги. Книжарниците стават популярни 
места за срещи, за да се научат последните новини и да се закупят карти, вестници и други 
печатни материали, включително илюстрирани книги и отпечатъци.

Ранни методи на печатане 
До XVII век съществуват методите, за които се ползват щампи, дърворезба, гравиране 

с техниката бюрен, офорт, суха игла, както и пробиване на точки в метал. Високият печат 
на дърво е най-старият от графичните процеси и се различава от другите методи, тъй като е 
облекчен процес. Това означава, че обработените области на картината са изрязани и оста-
налите повърхности на дървото съставят изображение. Копията от изображението се правят 

1 Просвещението е интелектуално и философско движение в Европа от края на XVII до началото на XIX век. 
Епохата е известна също като „век на разума“ или „век на философите“.
2 Хабсбурги (на немски: Habsburg) е германска аристократична династия, която от 1278 до 1918 г. управлява 
редица европейски и американски страни, между които Австрия, Испания, Нидерландия (днешните Белгия, 
Холандия и Люксембург), Унгария, Хърватия, Босна и Херцеговина, Чехия, Португалия, Мексико и др.
3 Микеланджело Меризи (или Америги) да Караваджо (1571–1610) (Caravaggio) е италиански художник. С въ-
ведената от него техника на драматично осветяване на отделни фигури на тъмен фон, съчетана с реалистично 
представяне на състоянието на човека (физическо и емоционално), той става един от основоположниците на 
бароковата живопис.
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чрез нанасяне на мастило върху повърхността на издълбаното дърво. Поставя се лист хартия 
върху повърхността с мастило и се прилага натиск върху гърба на хартията, за да се гаран-
тира, че мастилото ще се прехвърли на хартията. При отпечатването на ранния висок печат 
натискът се прилага ръчно с гладък инструмент за полиране. Макар че тази проста техника 
се използва от векове за създаване на модели на тъкани, употребата му в европейското из-
куство е била затруднена поради недостиг на хартия, на която да се отпечатва. Въпреки това 
през XV век високият печат се ползва за изработване на книжни илюстрации. Това се дължи 
на разпространението на хартията в Европа и на разработването на по-ефикасни средства за 
прилагане на натиск за прехвърляне на мастилото към хартията. Това е основата на печатна 
преса. 

Развитието и разпространението на пресата с валове през XV век прави възможно от-
печатването от повърхности, които изискват по-голям натиск, отколкото може да се получи 
без механична помощ. Тези повърхности включват гравирани, перфорирани и разядени ме-
тални плочи. За разлика от матрицата, изрязана от дърво, чието изображение е релефно, тук 
изображението е под повърхността на плочата. Поради тази причина тази техника се нарича   
„дълбок печат“.

Тъй като по-голямата част от мастилото се намира под повърхността на плочата при 
дълбокия печат, се изисква по-голям натиск, отколкото е необходимо за релефните про-
цеси, за да се прехвърли мастилото върху хартията. Следователно, когато изобретяването 
на печатарската преса прави възможно по-ефективното упражняване на по-голям натиск 
върху по-големи площи, тези техники стават важни методи за възпроизвеждане на изобра-
жения на хартия.

Техниките на гравиране и дупчене са били използвани от златарите за украса на тяхната 
работа в продължение на векове преди въвеждането на печатарската преса. Занаятчиите в 
търговията с обработени метали създават дизайни в метала чрез изрязване на линии с по-
мощта на остър инструмент. Той е закрепен в дървена дръжка, известен като бюрен, който 
по-късно се използва при производството на гравюри. Златарите обичайно запълват гравира-
ните линии с черна сплав от мед, сребро, олово и сяра. Тази черна субстанция е известна като 
нигел. За да се запази дизайнът преди нанасянето на нигела, гравираните линии се отпечат-
ват на хартия. Това се прави чрез пълнене на линиите с мастило, избърсване на излишното 
мастило от повърхността на плочата, покриване с хартия, а след това изтриване на гърба на 
хартията с инструмент за полиране, за да се притисне хартията към мастилените канали. 
По този начин мастилото се прехвърля върху хартията, за да се възпроизведе оригиналният 
дизайн, известен като ниело печат. До средата на XV век медта е заменена от по-ценните ме-
тали, а за ковашки техники са използвани метални гравюри за изработване на изображението 
на хартия.

Техниката на разяждането офорт4 се развива заради занаятчийското декориране. Желя-
зото, използвано за изработване на броня, е много по-трудно за работа от златото, среброто 
или медта, и е трудно да се гравира с бюрен. Затова декораторите на броня прибягват до из-
ползването на киселина, за да оформят дизайна в желязото. Желязото е защитено с устойчив 
на киселини материал като восък, а дизайнът е издраскан през восъка с игла. Там, където 
иглата отнеме от восъка, тънките линии на метала се излагат на киселината. По този начин 
4 Офорт (eau-forte/ofort) е графична техника, при която се гравира рисунка с острие върху грунд, покриващ 
метална плочка, обикновено цинкова или медна. Следва ецване – потапяне в киселина, която разяжда метала 
там, където са гравирани линиите и металът е открит. След това грундът се премахва, а разядените линии се 
изпълват с мастило. От така получената матрица се получават отпечатъци. Печата се върху влажна хартия с 
помощта на преса на принципа на дълбокия печат. Офортите могат да бъдат отпечатвани и в цвят. Възможно е 
съчетаването с други графични техники, например акватинта, литография.
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дизайните се гравират в метала чрез корозивното действие на киселината. В началото на XVI 
век разядените дизайни се подписват и прехвърлят на хартия по същия начин, както и тези, 
които са гравирани. Въпреки това желязото се разяжда неравномерно, което прави качество-
то на линията груба. С напредването на века медните плочи заменят желязото, художниците 
се научават да използват метода на гравиране, а методът става популярен сред художници и 
професионални гравьори.

В сухата игла5 изображението се издрасква в метала с инструмент. Тъй като точката на 
иглата се притиска през плочата, металът се измества по страните на линията (барба). При 
нанасяне мастилото се захваща за барбата и отпечатаната линия изглежда плътна, замъглена 
или мека. Тъй като барбите на сухата игла лесно се сплескват от натиска при печатане, броят 
на добрите отпечатъци е изключително ограничен.

Методите за гравиране на дълбок печат се развиват и започва използването им за възпро-
извеждане на печатни материали – илюстрации за книги, карти за игра, карти, пропаганда, 
декоративни рисунки, портрети. Артистите са привлечени и от графиката като средство за 
художествено изразяване, което издига гравирането на по-високи нива. Сред най-забележи-
телните художници, които използват печатането като средство за създаване на оригинални 
изображения, е Албрехт Дюрер6, действащ в Германия. В края на XV и началото на XVI век 
широкото разпространение на неговите отпечатъци му осигурява доходи, помага му да стане 
световнопризнат художник и повлиява на следващите училища за гравиране.

Други художници започват да следват примера на италианския ренесансов майстор Ра-
фаел7, който насърчава специалистите по ецване и гравиране (като гравьора Маркантонио 
Раймонди) да възпроизвеждат неговите картини. Продажбата на отпечатъци на картините 
на Рафаел повишава обществената осведоменост за неговата работа и създава прецедент за 
начина, по който един художник може да подобри кариерата и влиянието си с помощта на 
професионален гравьор.

Друга последица от разпространението на оригинални и репродуктивни отпечатъци е 
нарастването на печатната търговия. Предприемачите разбират, че има нужда от средства 
за разпространение на отпечатъци и че тази услуга може да бъде доходна. От разпечатки-
те, които търговците купуват и продават, тези с оригинални изображения от художници са 
изпълнени в по-свободната, по-лесно усвояма техника на офорт. Отпечатъците се създават 
от професионални гравьори, обучавани дълго време, за да овладеят занаята по начин, пред-
писан от конкретно училище за гравиране. Изображенията в тези отпечатъци са съставени 
от стилизирани системи от линии с различна ширина, подредени в паралелни и кръстосани 
шаблони, за да представят форма, дълбочина, сянка и светлина.

5 Суха игла (ponto saecco/dry point) е техника в графичното изкуство, вид гравюра, при която не се изпозва 
киселинно разяждане на матрицата. При сухата игла се изпозва специфичен инструмент – игла – с твърд стома-
нен или диамантен връх. С помощта на този инструмент се надрасква предимно метална (медна или цинкова) 
повърхност. При това надраскване, за разлика от други графични техники, от повърхността на метала не се 
отнема, а по-скоро се измества настрани, в зависимост от натиска, който се прилага при работата с иглата. В 
резултат на това надраскване по метала се появяват неравности (грапавини) и вдлъбнатини.
6 Албрехт Дюрер (1471–1528) е германски художник, математик и изкуствовед. Още в ранна възраст става из-
вестен в Европа със своите печатани гравюри, а днес е смятан за най-видния художник на Северния Ренесанс. 
Сред най-известните му работи са поредицата гравюри „Апокалипсис“, „Рицарят, дяволът и смъртта“, „Свети 
Йероним“ и „Меланхолия I“, които са се превърнали в обект на постоянен анализ и интерпретации. Акварелите 
му го нареждат сред първите европейски пейзажисти, амбициозните му гравюри предизвикват революция в 
тази форма на изкуството.
7 Рафаело Санцио да Урбино (1483–1520), наричан също Рафаело Санти или само Рафаело, е италиански ху-
дожник и архитект от Флорентинската школа. Той твори през Зрелия ренесанс, който обхваща периода от самия 
край на XV до първите години на XVI век.
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До XVII век във Фландрия Рубенс8 и Ван Дайк9 използват гравьори. Отпечатъците от ита-
лианските майстори, изобразяващи архитектурни паметници и скулптури, обучават север-
ноевропейски художници, които не могат да пътуват на юг. Печатите, които се размножават 
през първата половина на XVII век в Европа обаче, се основават на линеарно представяне 
на изображението, което е твърде ограничаващо. Гравьорите трудно придават структурата на 
обектите и светлосенките им.

Рембранд10 се опитва да реши този проблем с използването на сухата игла. В така нарече-
ните „тъмни“ отпечатъци от края на 1630-те и 1640-те години барбата на сухата игла допри-
нася за повече тон на плочата, отколкото плоската повърхност на неговите разядени плочи, и 
по този начин обогатява тоналните качества и стила на светлосянката на неговата графична 
работа. „Методът на Рембранд е извън обхвата на повечето репродуктивни гравьори, а сухата 
игла е твърде крехка, за да бъде използвана за нуждата от големи тиражи. Необходимостта от 
по-ефективен процес, който да възпроизведе текстурите и тоналните стойности на картините 
в графична среда, се изплъзва от художници, гравьори и издатели до въвеждането и развитие-
то на мецотинтото“ (Flikk, Grabowski 2015).

Откриването на мецотинтото
Изобретателят на процеса на отпечатване на мецотинто, Лудвиг фон Зиген, е роден в 

Утрехт през 1609 година. Корените му могат да бъдат проследени до семейното му имение – 
Фон Зиген, намиращо се в германската архиепископия в Кьолн, която тогава е под юрисдик-
цията на графа на Хесен-Касел. Преселването на Фон Зиген в Холандия се случва в началото 
на XVII век, когато Йохан, бащата на Лудвиг, напуска Кьолн и заминава за Холандия. Холан-
дия по това време е международно убежище за религиозни и политически бежанци, с някои 
от водещите европейски университети, най-богатите търговци и най-демократичното прави-
телство. Страната се радва на разпространение на занаятчии, художници и местни училища 
по изкуствата. В допълнение към това Амстердам е издателската столица на света, известна 
със своята свобода на пресата, и място за по-нататъшно художествено обучение чрез богата 
достъпност до печатни материали.

Лудвиг фон Зиген е повлиян от художествената атмосфера и публикациите, които от-
крива в Амстердам, сред които са отпечатъците на Рембранд. Докато е там, той търси места 
за творческите си изяви. Опитва се да се занимава с рисуване и изработване на медали и се 
интересува от печатни издания. По време на службата си в съда в Хесе-Касел през 1639 г. е 
покровителставан от графиня Елизабет Амелия11. Въпреки религиозните различия Амелия 
Елизабет продължава да действа като покровител на Лудвиг и да му помага със средства и 
8 Петер Паул Рубенс (1577–1640) е фламандски художник от епохата на барока, известен със своя екстраваган-
тен стил, който подчертава и въплъщава подвижността, жизнеността, цвета и чувствеността както никой друг. 
Във времето на Контрареформацията той рисува множество олтари, портрети, пейзажи и исторически картини 
с митологични, религиозни и алегорични сюжети. Неговото творчество съчетава традициите на Брьогеловия 
реализъм с достиженията на Венецианската школа.
9 Антонис ван Дайк (1599–1640) е фламандски художник, по-късно водещ придворен художник в Англия. Той е 
известен със своите портрети на членове от кралското семейство. Творчеството му повлиява силно английската 
портретна живопис.
10 Рембранд Харменсон ван Рейн (1606–1669) е нидерландски художник и гравьор, смятан за един от най-вели-
ките в историята на европейското изкуство и за най-значимия в нидерландската история. Неговата творческа 
дейност съвпада с епохата на стопански и културен подем, известна като Нидерландски златен век. Стилът на 
Рембранд, макар и в много отношения противоположен на преобладаващия по това време в голяма част от Ев-
ропа барок, също се характеризира с извънредно изобилие и новаторство.
11 Елизабет Амалия Магдалена фон Хесен-Дармщат от Дом Хесен е принцеса от Хесен-Дармщат и чрез женит-
ба пфалцграфиня и херцогиня на Пфалц-Нойбург.
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комисионни. В замяна той възпроизвежда нейния портрет в няколко медии. През август 1642 
г. той издава печат, основан на оригиналния портрет, който е нарисувал на Амелия Елизабет, 
докато е още на работа, и го изпраща на Уилям VI със следното описание: „Няма нито един 
гравьор, нито един художник от какъвто и да е вид, който да може да обясни или да предпо-
ложи как е свършена тази работа. Както добре знае Ваше Височество, в гравирането се при-
знават само три метода на работа: гравиране с бюрен, разяждане с киселина и на трето място 
е метод, използван рядко и представляващ малки точки, направени с удари. Той е труден и се 
практикува рядко. Моят метод на работа е доста по-различен, в него се забелязват малки точ-
ки вместо плътна линия. Изображението е изцяло осеяно с тях, което не бих искал да скрия 
от Ваше Величество, който е толкова добре запознат с изкуствата“ (Griffiths 1996).

Техниката, описана от Фон Зиген, която става известна като мецотинто, включва използ-
ването на разнообразни инструменти, за да се създадат близки точки, които да доведат до 
тонални градации. Тези инструменти изглеждат като рулети с различни габарити и дизайни.

Рулетата е инструмент с назъбено колело, което се върти на ос, прикрепено към дръжка. 
Когато се задвижва през метална плоча, назъбеният ръб на колелото прониква в повърхност-
та, като създава пунктирани редици от точки с барби. Рулетите вече са били използвани от 
векове от металообработващи майстори, книговезци, майстори кожари, майстори на фрески, 
писари и занаятчии, чиито занаяти са създавали и пренасяли модели.

Въпреки това Фон Зиген, изглежда, е първият, който използва рулетите като инструменти 
за рисуване.

В по-голямата си част Фон Зиген работи предимно с рулети, като създава следи в мета-
ла, които изграждат образа. Шаберите и полировачите са използвани главно за коригиране 
на грешките чрез полиране на барбите. Тъй като тези вторични техники премахват части от 
образа, този начин на работа е известен като „дедуктивен“.

Въпреки че историците приемат като факт предположението, че пунктираните марки-
ровки на Фон Зиген върху отпечатъка на Амелия Елизабет са направени с рулети, този печат 
съдържа и белези, които показват, че той е експериментирал с други приспособления за съз-
даване на точките. Тези различаващи се маркировки се намират на рамото ѝ и се отличават 
с конфигурации от зигзагиране. Шаблонът не съответства на стила на дългите непрекъсна-
ти пунктирани линии на останалата част от изображението. Вместо това по-тежкият, леко 
удължен контур на точките, където краищата на линиите се събират, е характерен за следи, 
направени от длетоподобен инструмент с извито, назъбено острие. Зъбите на краищата на 
острието се врязват в метала по-дълбоко от тези в средата на острието и по-дълбоко от зъби-
те на рулетата. Подобни инструменти са били използвани от дърводелците. Въпреки че не е 
известно как е бил наричан през 1642 г., този тип инструмент в крайна сметка става известен 
като „кобилка“. 

Фон Зиген продължава да експериментира, комбинирайки рулета и суха игла, и издава 
втори вариант на портрета на Амелия Елизабет през 1643 година. Следват портрети на Ели-
забет Бохемия, Уилям II от Оранж и съпругата му, Хенриета Мария. През 1644 г. той напуска 
Амстердам и възобновява военната си кариера. Не съществуват отпечатъци, които да под-
сказват, че е споделил процеса с някого през следващите дванадесет години.

Следващите известни примери на отпечатъците на Фон Зиген, разкриващи тонален про-
цес, са изпълнени през 1654 година. Тогава той е нает като служител по сигурността в Майнц. 
В това свое качество пътува до Регенсбург. Той възнамерява да направи серия от отпечатъци, 
изобразяващи посланиците, които се събират в Регенсбург, но единственият известен печат 
е този на император Фердинанд III. През същата година той също така създава своя печат 
„Коленичещият свети Бруно“, в който фонът показва увеличено използване на кобилка. Този 
печат, посветен на монашески орден, е произведен, докато Фон Зиген е в служба на благо-
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родник в Кьолн. От Кьолн пътува до Брюксел и по това време може би среща принц Рупърт 
и започва разпространението на мецотинтото.

Разпространение на мецотинтото
Племенникът на Чарлз I, крал на Англия, принц Рупърт от Рейн, се сражава в англий-

ската гражданска война, която довежда на власт пуританите и Оливър Кромуел, пращайки 
кралския двор в изгнание. Предположението, че Рупърт се среща с Фон Зиген, се основава 
на романтична история, разказана в Англия относно откриването на мецотинтото от войник. 
Както разказва историята, когато се събужда една сутрин, открива, че росата е разяла цевта 
на пистолета му. Тъй като е артистично настроен, той осъзнава, че точкови модели и текстури 
като тези, създадени от ръждата, могат да бъдат използвани за създаване на картини върху 
метал с цел да ги копират на хартия. Той решава да дублира ефекта върху медта и резултатът 
е раждането на мецотинтото.

Въпреки че тази история сега изглежда доста пресилена, може да има някакъв елемент 
от истината, ако се вземе предвид дневникът на Джон Ивлин.12 Сред документите на Ивлин, 
които сега се намират в Оксфорд, е следният пасаж: „Това изобретение, или нов начин на хал-
кография, Неговото Височество принц Рупърт ми показа с ръцете си през 1661 година. Видял 
го е от обикновен войник от Германия, който е забелязал ръждясалото дуло на пушката си. 
Оттам му е дошла идеята да пренесе това награпяване върхи мед, което ще надмине всички 
други познати графични техники“ (Evelyn 1819).

Съществуват различни теории и догадки дали принц Рупърт се е срещал с Фон Зиген. 
Има голяма вероятност това да е така и по този начин той да се докосва до новата техника на 
мецотинтото.

Независимо дали всъщност се познава с Фон Зиген, или не, принцът се възползва от 
своите умения и решава да се занимава с новата техника, която дава възможост за по-голям 
диапазон на светлосенките. Първото мецотинто, което му се приписва, е портрет на Тициан, 
в който също използва главно рулета за създаване на изображението, а шабера – само за ко-
рекции.

Между 1657 и 1658 г. принц Рупърт експериментира с този процес, споделяйки своите 
иновации и напредък в писма до братовчед си (бившия работодател на Фон Зиген) – Уилям 
VI. Описва инструмент, който е бил направен за него, с който той възнамерява да работи по 
цялата повърхност на медните плочи и след това да изстърже по-светлите тонове на изобра-
женията (Griffiths 1996). От тези писма е видно, че той е осъзнал значението и качеството 
на барбите в създаването на тонални градации и че възнамерява да създаде награпена осно-
ва, която да бъде прецизно манипулирана. Инструментът е наречен „люпилня“ и вероятно е 
идентичен или подобен на инструмента на Фон Зиген – прототип на съвременната кобилка.

Портрет, гравиран през 1656 г. от Теодор Каспер фон Фюрстенберг, показва, че процесът 
на Фон Зиген е бил разкрит пред други аматьори. В този портрет на австрийския ерцхерцог 
Леополд лицето е създадено главно с рулета в добавъчния стил на Фон Зиген, докато одеж-
дите са дедуктивно обработени. По-късните отпечатъци на Фон Фюрстенберг разкриват об-
рази, които са били изстъргани или полирани от основи, приготвени с по-големи рулети, игла 
за суха игла и люпилня.

Коронацията на император Леополд във Франкфурт през 1658 г. допринася за разпрос-
транението на мецотинтото чрез контакта на споменатите по-горе аматьори с професионални 
художници в царската свита. „Сред тях е Ян Томас от Ипре, придворният художник на импе-

12 The Diary of John Evelyn за първи път е публикуван през 1818 г. (2-ро издание, 1819 г.) под заглавието „Илю-
стрирани мемоари от живота и писанията на Джон Ивлин“.
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ратора. Роден през 1617 г., фламандският художник е учил с Рубенс и следователно е наясно с 
използването на репродуктивните гравюри. Това несъмнено кара Томас да изпробва сам мецо-
тинтото. Стилът и темите на първите отпечатъци на Томас силно подсказват, че той е научил 
техниката от принц Рупърт, въпреки че по-късните му отпечатъци отразяват ранните методи 
на Фон Зиген. Въпреки че произвежда само дванадесет до петнадесет плочи, завръщането му 
във Виена помага за разпространението на мецотинтото в Европа“ (Saff, Sacilotto 1978).

Друг художник, който може би присъства на коронацията, е Валант Вайлант, френски 
портретен художник, обучавал се във Фландрия. Рупърт наема Вайлант, за да подпомогне 
гравирането му, и заедно работят в техниката, като използват както добавъчни, така и дедук-
тивни подходи. През същата година Рупърт изработва „Големият екзекутор“ (печат, основа-
ващ се на картина на Джузепе де Рибера).

Желанието на принц Рупърт за подобряване на качеството на барбите го мотивира да 
продължи да проучва различни инструменти и методи за награпяване на плочите. Неговият 
акцент върху люпилнята кара някои да твърдят, че той е истинският изобретател на мецотин-
тото, но отпечатъкът на Фон Зиген на св. Игнати де Лайола показва, че той също използва 
този инструмент за награпявана на основата.

Сред инструментите, които принц Рупърт използва, за да награпява плочите си, има ру-
лети с различни дизайни, включително по-голяма и по-широка версия, която Евелин нарича 
„роуел“, но по-късно нарича „двигател“. Освен рулетите използва и суха игла.

Друга техника за награпяване, която принцът е използвал, е някакво механизирано ус-
тройство за суха игла. Изобретението позволява да се издраскват паралелни линии в различ-
ни посоки и по този начин се награпява плочата.Този метод може да се види в най-амбициоз-
ния печат на принц Рупърт – „Великият екзекутор“ от 1658 година.

Неизвестна е степента, до която асистентът на принц Рупърт, Валант Вайлант13, допри-
нася за експериментите, довеждащи до подобренията в процеса на награпяване. Резултатите, 
които Вайлант постига в награпяването на плочите, са по-добри от тези на принц Рупърт. 
Вайлант накрая напуска работата си за принц Рупърт и около 1662 г. се установява в Амстер-
дам, където става успешен мецотинт гравьор и издател. 

През следващите години Вайлант умело произвежда повече от двеста мецотинт плочи, 
което го превръща в първия професионален мецотинт гравьор. Някои от отпечатъците му 
показват както добавъчни, така и дедуктивни техники. Това предполага, че изображенията 
невинаги са изработвани от напълно награпена плоча; по-скоро плочите са полирани и награ-
пявани с различни инструменти, докато се появи изображението. Въпреки че Вайлант също 
използва „двигателя“ и по-малките рулети, неговите изображения са в по-голямата си част 
полирани от равномерно текстурирани основи. Те са подготвени чрез люлеене на люпилнята 
върху повърхността на плочата в поне четири посоки. Тези отпечатъци са едни от най-добрите 
примери за ранното мецотинто. Отпечатъците на Вайлант отразяват нарастващото търсене на 
портрети и популярността им в Холандия през XVII век. Присъствието и работата на Вайлант 
в Амстердам помагат да се създаде процъфтяваща общност от холандски мецотинт гравьори.

Заключение
Мецотинтото се ражда в период , в който графичните изображения се изграждат чрез 

множество от линии. Това е първата тонална техника и тя променя начина на изграждане на 
полутоновете. Мецотинтото дава по-голяма свобода на гравьорите в изграждането на изобра-
женията, каквато до момента не са имали. В хода на развитието на техниката се изработват 

13 Валант Вайлант (1623–1677) е художник на холандския Златен век и един от първите, използвали техниката 
мецотинто, както и един от художниците, които спомагат за нейното развитие и разпространение.



Език и публичност, бр. 1, 2020

67

нови инструменти, които улесняват и обогатяват диапазона на черното и бялото, позволявай-
ки изграждането на много фини детайли в графичните творби. Мецотинтото започва да се 
разпространява и набира все по-голяма публика. В бъдеще то намира приложение в репроду-
цирането на живописни картини, като ги прави по-достъпни за повече хора. До ден днешен 
мецотинтото е най-добрата графична техника за изграждането на полутоново изображение. 
Мекотата и ефирноста на изграденото пространство са неговият отличителен белег, което го 
прави единствено по рода си.
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„ПРИКАЗКА ЗА ЛИСА“ ОТ ИГОР СТРАВИНСКИ 
И ПОЕТИКАТА НА МОНТАЖА КАТО ЧАСТ ОТ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ ТЪРСЕНИЯ НА РУСКИЯ АВАНГАРД 
ОТ НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК

Цветанка Почеканска

 

Резюме: Граничната зона между XIX и XX век осветлява монтажа като феномен, който 
надхвърля приложението, което му отрежда прохождащото киноизкуство. В зората на XX 
век диалектичната опозиция монтаж/антимонтаж встъпва в ярък дисбаланс. В по-късните 
теоретични изследвания на С. Айзенщайн монтажната мисъл ще се утвърди и превърне 
в широкоспектърен принцип. Приложимостта на този принцип ще се разпростре и разкрие 
не само в сферата на изкуството, но и в значително по-отдалечени културни пространства. 
Тъкмо тази по-всеобхватно възприемана позиция за монтажа като принцип ще бъде визирана 
като отправна точка спрямо настоящия опит за проникване в сърцевината на творбата на И. 
Стравински – „Приказка за Лиса“.

Ключови думи: авангардни движения на XX век, теория, принцип на монтажа, структура, 
Стравински, музикално-театрални творби, „Приказка за Лиса“

“RENARD” BY IGOR STRAVINSKY AND THE POETICS OF THE 
MONTAGE AS PART OF THE EXPERIMENTAL SEARCHES OF 

RUSSIAN AVANT-GARDE FROM THE BEGINNING OF THE 
TWENTIETH CENTURY

Tsvetanka Potchekanska

Abstract: In the end of the 19th and the beginning of the 20th century montage emerged as a 
phenomenon exceeding the application, attributed to it by the fledgling film art. At the dawn of 
the 20th century, the montage/anti-montage opposition experienced serious imbalance. In the 
later theoretical studies of S. Eisenstein the idea of montage would be affirmed and turned into 
a broad-spectrum principle. This generally accepted position of the principle of montage will be 
the starting point that will serve as a basis to attempt an analysis of the structure of Stravinsky’s 
work “Renard”.

Keywords: Avant-garde movements 20th century, theory, principle of montage, structure, 
Stravinsky, musical-theatrical works, “Renard”
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  Граничната зона между XIX и XX век осветлява монтажа като феномен, който надхвър-
ля приложението, което му отрежда прохождащото киноизкуство. В по-късните теоретични 
изследвания на С. Айзенщайн монтажната мисъл ще се утвърди и превърне в широкоспектъ-
рен принцип. Приложимостта ѝ ще се разпростре и разкрие не само в сферата на изкуството, 
но и в значително по-отдалечени културни пространства. 

С появата и първите си опити киното завоюва територии, които създават нови предпос-
тавки за обмен между изкуствата, включително бележи с участието си търсенето на обнова 
в театъра. Характерно за руския терминологичен обхват на понятието монтаж е акценти-
рането върху технологичното сглобяване на отделните части, което се отразява от подбора 
на конкретните елементи и се отъждествява с избора на френския заемен глагол монтирам, 
отпращащ повече към инженерните науки.

Заявен още в манифестите на футуристичното направление, театърът силно ще се повли-
яе от проявленията на киното, както и от форми като ревюто, вариетето и кабаретния спекта-
къл. Желанието за обновление не е само търсене на промяната, превърната в самоцел. То не 
се проявява единствено поради натиска на добре забравеното старо към нов живот. Нито се 
формира от настъпването на периферни явления към централните зони. Негов основен порив 
е разрухата. Тя ще отведе към нов живот в експеримента, като ще се съгражда върху руините 
на старите, вече непригодни и изживени форми и съдържания.

Тъкмо от застъпването на тази позиция ще се оттласква настоящото изложение. Пери-
одът, в който то ще се разгърне, може условно да се зададе с настъпването на новия XX век, 
при което в периметъра му ще встъпят най-вече трите последни десетилетия, предхождащи 
Втората световна война. 

Мислите на А. Пушкин и В. Брюсов за съзнателната условност в театъра, идеите за 
пластическата статуарност или за ритмичната специфика на словото спрямо пластиката 
обуславят желанието за нови търсения в тази област. Призивът на творци като Майерхолд за 
театъра като празник и действие (Мейерхолд 1984, 132)1 насочва към руската балаганна 
култура или към различни други заемки от античния театър, източните театрални прак-
тики, както и към включването на елементи от европейската театрална култура, например 
от италианската commedia dell’arte. Тези процеси стават признак за появата на коренно раз-
личен вид театър, роден от необходимостта за съзидание и обнова на театралната ситуация. 
Към този отдалечен момент се пораждат основно следните въпроси:

– Дали театърът в този период се обосновава само като антиестетиката, която обединява 
вълните на отрицание към романтичната, натуралистичната, символистичната и други кон-
цепции, за да защити спектакли, чийто призив е за крайна естетическа нетолерантност към 
една театралност, която е мъртвородена от непрекъснатото видоизменяне на един и същи 
нефункциониращ вече модел?

– Как би се вписала в порива за обновление, или по-точно – как се реализира енергич-
ността, която блика от обръщането към други изкуства или към модели и принципи като на-
пример непрофесионалното площадно изкуство и руските фолклорни празнични традиции?

I. Посоки и процеси от руската театрална среда в началото на ХХ век
Ярките прояви на авангарда в изкуството на Русия от началото на ХХ век имат едно същ-

ностно измерение и специфика. Това е зовът за промяна. Дори когато е крайно утопичен, той 
се афишира в множеството си измерения, но само за да възтържествува. В сърцевината на 
театралната си изява той се заражда с яростния и опустошителен вик „Балаган!“

1 В най-новите издания на български език, посветени на изтъкнатия режисьор, актьор и педагог, името му се 
изписва Майерхолд. Това приемаме и ние в този текст, като запазваме Мейерхолд само за цитираното издание. 
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В него прозира самият акт на събуждане, а оръжията вече са единственият начин за об-
нова. Театърът на илюзията е основният противник. Той ще е обект на този варварски щурм. 
Мощен радикален порив е появата на театралния спектакъл „Балаганчик“ от А. Блок, чиято 
постановка ще се реализира от В. Майерхолд. По-късно режисьорът ще затвърди безвъзврат-
но настъпващите промени и в статията си манифест със същото заглавие, а думите му ще са 
пророчески: „Балаганът е вечен!“ (Мейерхолд 1984, 164).

Последвалата разруха ще бъде яростна и всеобхватна. Конвенциите вече са изменени. 
Откриват се нови територии. Тук възниква въпросът как точно този съвсем неочакван спомен 
от зрелищата на панаирно-празничното руско минало се заявява като земетръсен ек в театъ-
ра? Само ако бихме успели да прозрем същността му, ще можем да отговорим на неясните 
моменти, чийто общ знаменател се свежда до това как функционират живителните му, но 
рушащи нормите на литературния театър механизми.

Възгласът „Балаган!“ е съществувало популярно и много употребявано възклицание в 
разговорния руски език, и то доста преди да бъде превърнато в оръжие на авангардната 
мисъл през ХХ век. Балаганът като празнично-карнавално народно зрелище се представя 
по площади, панаири и други широкодостъпни места. Той може да включва както фол-
клорни заемки, така и черти, наследени от форми като средновековните мистерии, фарс 
или моралите. В него са застъпени елементи на импровизация, пантомима, акробатични 
номера, танц, маски и др. Важни особености са неговата масовост, осъществяваната ди-
ректна комуникация с публиката, включването на разнородни фрагменти от различни об-
ласти на непрофесионалното изкуство, както и антийерархичен характер на съставните 
му компоненти. 
Заимстването му от руските авангардисти търси тъкмо присъщото му карнавално пре-

обръщане на реда, за да се достигне до проявите му на стихиен хаос по един граничен и 
крайно безапелационен начин. За разлика от безмълвния жест на експресионизма, призивът 
„Балаган!“ е въздигнат от представителите на руския авангард с цел възраждането на един 
антисвят, където вездесъщи са суматохата и безпорядъкът. Всичко е позволено, а обруга-
ването е само част от вихъра и костюма на социалната сатира. Маската и комичното са не 
по-малко язвително рушащи авторитета на всеки дръзнал да застане пред малкия дървен 
навес, ознаменувал  разноликите проявления на балагана. Революционните пориви на смеха 
са пречистващата формула, с която той продължава да прелъстява. Неговият невидим по-
рив успява да проектира хаоса, но в един пародиен свят, пронизан от критичния аспект на 
най-предизвикателния и безспорен главен персонаж, какъвто е хуморът. 

Историята на балаган е силно интегрирана в различните изкуства. В случаите на връзки 
като тази с commedia dell’arte той надмогва изявите на появилите се в Русия професионални 
трупи от италиански артисти и ярко струи чрез изкуството на скоморохите, от фолклорните 
традиции или древноруските корени на критично опониращия на признатото изкуство лу-
бок. Идеята за балаган ще се преражда в изискани сценични стилизации, както и ще бъде в 
основата на най-провокативни авангардистки актове от началото на ХХ век, за да продължи 
съществуването си и до нашето съвремие. 

Понятието балаган се извлича от дума с персийски корени, но в своето най-разпростра-
нено значение се свързва повече със самия акт и е своеобразно проявление на сценичното 
действие. Използва се също и за малката пристройка, навес или изграден дървен заслон, 
който е типичен за представленията по панаири и пазари в по-големите градове на Русия. 
До ХVIII век с названието балаган се свързва дейността на пътуващи актьори, мимове, жон-
гльори, акробати, кукловоди и шутове, за които хуморът е представлявал мощно оръжие и 
критика за промяна на установения ред. Неговите панаирни превъплъщения отвеждат към 
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представления с комичен и остър сатиричен характер и дори към спомена за средновековни-
те театрални форми. Така ще се достигне до стилизация на чертите на народните балаганни 
зрелища от представителите на авангарда в желанието им да ги противопоставят и използват 
за преодоляване и обновление на предходни стилистики и форми.

Поставянето на сцена на завършената през 1906 г. пиеса „Балаганчик“ на писателя и поет 
А. Блок ще предизвика множество противоречиви мнения. Тя веднага ще се впише, като го 
указва още от своето заглавие, в крайния и категорично негативен жест, с който авангардът 
ще задвижва сякаш с „ефект на домино“ поредица от художествени преврати. Намеренията 
на Блок са да осъществи експлозия в претенциите на изживените театрални стилистики, как-
то и да направи видими техните клишета. В заявеното от него творческо сливане от полити-
чески, социален и личен характер не може да не се регистрира една от най-ярките с критич-
ния си контекст земетръсни прояви. Спрямо настъпилия по-късно период, свързан с времето 
и тъмните години на комунистическата диктатура, балаганното съзнание не само че не спира 
да съществува, но и оцелява въпреки ожесточените гонения. Присъствието му остава осеза-
телно, като заплашително витае из подземните коридори и лабиринти. Неговата опозиция 
не остава невидима и се поддържа и опива от безкрайната игра и бягството от пипалата на 
властта. Проявленията му намират израз и в редица артистични изяви от нашето съвремие.

В своето критическо изследване „Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на 
Средновековието и Ренесанса“ М. Бахтин представя хаоса на балаганно-карнавалната кул-
тура като буфер и надежда за един по-добър живот. В него триумфира идеята, възродена и 
от Майерхолд, за гротесковото размесване, с която се осветлява не само желанието за осъ-
ществяване на своеобразен социален контрол, но и за създаването на една друга реалност, 
в която се отразява изменена действителността: „Гротеската не познава само низкото или 
само възвишеното. Тя смесва противоположностите, създавайки съзнателно противоречията 
и служейки си със собствена своеобразност“ (Мейерхолд 1984, 167). 

В тази нова монтажна съвкупност, достигната с любимия похват на балагана – гроте-
ската (Мейерхолд 1984, 166), ще се чества култът към смеха като генератор на терапевтична 
и освобождаваща сила. Преобърнатият ред ще струи от заразителния и пречистващ образ 
на смеха, а критиката като цялостна опозиция ще се афишира в стихията, извличаща мощ и 
енергия от безкрайните преобразувания и призива   Балаган!

Думите на Майерхолд носят също и потвърждение за необходимостта от балаганния све-
тоглед. В него той вижда бъдещето на един театър, освободен от натрапените му догми 
на драмата като форма, унаследена и узаконена още с правилата на италианските поети от 
Ренесанса. Според него само така театърът ще може да постигне обнова, обръщайки се към 
самата си същност, към маската, импровизираната игра и действото, за да успее да се проти-
вопостави на приковалата го йерархична зависимост, приписваща на литературния елемент и 
на драмата като форма на върховна роля: „Театърът на маските винаги е бил балаган и идеята 
за актьорското изкуство, основано върху боготворенето на маската, жеста и движенията, е 
неразривно свързано с идеята за балагана. Реформаторите на съвременния театър мечтаят за 
въплъщаване на принципите на балагана на сцената“ (Мейерхолд 1984, 163). 

1. Призивната си статия за театъра В. Майерхолд назовава „Балаган“ (1912 г.) 
А изведените в нея принципи за промени в областта на театъра той обединява в атаку-

ващата енергия, струяща от идеята и същността на балаганното начало, но вече пречупена 
през призмата на авангардното мислене и желание за радикално новаторство. По този начин 
тя се превръща и в манифест на устрема към обновление. В опозиция на натуралистичното 
схващане, постулиращо елиминиране на границата между живота и илюзията за него чрез 
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правдоподобното му представяне в театъра, руският авангарден режисьор се обръща към 
историческите и предлитературните форми на балаган. Те чертаят театъра като място за игра 
чрез разкриването на отликата между театралното и реалността с изваждането на показ на ус-
ловията и игровите принципи, които заедно с фокусирането върху използваните технически 
похвати, заложени в представянето, го превръщат в игра и в парче измислен живот.

II. Отдалечаване и откривателство, или пренареждане и рекомбинация
1. Авангардистките проекции. Въпреки честото и прекалено патетично описание на 

дръзките авангардни атаки от началото на ХХ век те имат своето сериозно значение в исто-
рическите процеси от този период. Опитите на теоретиците да детерминират вулканичната 
антидейност на авангарда в областта на изкуството обаче пораждат само опозиции и липса на 
единство. Според някои от изследователите като например Т. Адорно ракурсът към авангарда 
трябва да се определи спрямо цялостния климатичен облик на социокултурната му среда. 
Тъкмо там Адорно търси първопричината, която захранва негативните реакции и антипо-
риви. По-късно тази идея ще бъде продължена и обследвана и от П. Бюргер в изследването 
му „Теория на авангарда“ (Бюргер 2014), за да се фокусира върху бунта на авангарда срещу 
изкуството като обществено обусловена дейност и институция.

Авангардните набези са особено изострени срещу традицията, но едновременно с това 
се заявяват с противоречиви действия и към собственото си пространство и признание. Все-
известен факт е, че узаконяването на художествения авангард от началото на миналия век 
става най-вече по пътя на радикалното, шоковото и скандално антиповедение. Дали защото 
преодоляват стремежите за някаква граничност и са пълен отказ от вече съществуващите 
художествени практики и теории, или пък се превръщат в стимул да се пътува в непривични 
и отдалечени посоки с желанието да се идентифицират творците с необичайни средства, 
които също целят голяма доза показност и себезаявяване, е трудно да се обобщи. Проявите 
на авангардно мислене, въпреки своя разнороден характер, понякога имат сходна жестика, 
припознаваща най-крайните форми на яростен разрив с художествените достижения и опи-
та, придобит от предходните поколения. Към тази посока донякъде ги води и модерността в 
смисъла си на разделител спрямо едно минало, което самò разрушава собствените си устои, 
като ги обвързва с норми и ограничения.

Изкуствоведският термин за авангард се формира още в началото на ХХ век. Той бележи 
твърде широк спектър от явления. Агресивното им поведение достига връхни изяви в пе-
риода на т.нар. исторически авангард2, който е обединяващ за множество художествени тече-
ния от 10-те и 20-те години на ХХ век, съществуващи не само във фиксацията на модернизма. 
Неговата пряка цел е разрушението на всичко установено. Използват се всички средства, а 
ефектът на шоково въздействие се насочва директно както към обновяване на сигнала и миг-
новена реакция у възприемателя, така и към възстановяване на комуникацията и обостряне 
на активността му чрез дразнене, неприемане или неразбиране, които са и търсен резултат 
от авангардната практика. В своя труд П. Бюргер визира като важна характеристика за исто-
рическия авангард тъкмо промяната на рецепцията: „Една от решаващите за развитието на 
изкуството промени, които носи след себе си историческият авангард, се състои в този нов 
тип рецепция, обвързващ произведенията му. Вниманието на реципиента се отправя не към 
смисъла на творбата, който се постига чрез разчитането на отделните ѝ части, а към констру-
ктивния принцип, използван за създаването ѝ“ (Бюргер 2014, 126–127).

Един от първите опити за използването на термина авангард в изкуствоведска посока е 
още от 1910 г., осъществен от А. Бенуа в желанието му да се създаде различно означение за 

2 Historische Avant-garde. 
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новопоявилите се процеси. Кръвно свързан с бунта на художествените течения в годините 
около първото десетилетие на XX век, авангардът отрича изкуството като цяло и се проти-
вопоставя освен на предходните, така и на едновременно съществуващите с него направле-
ния. Липсата на единство в дефинирането на авангардните проекции е показателна въпреки 
множеството и различни опити в тази посока. Според теорията на Бюргер направленията от 
т.нар. исторически авангард се свързват както с предпочитание и стремеж към нови търсе-
ния, така и с желание за възобновяване на връзките му с живота извън идеологически и други 
оковаващи го фактори. За времевите граници, както и за съществените признаци, гравитира-
щи към авангардния проект, се представят твърде несходни заключения. Разпространението 
му засяга всички артистични практики и може да се възприеме още като реакция, довела до 
настъпването на нов етап. Той се осъществява подобно на експлозия от достигнат предел в 
художествените интенции. В това отношение би могло да се каже, че носи извънредно мо-
щен заряд, който се характеризира и с максимално отдалечаване от съществуващите модели. 
Овещественото от авангарда избухване експериментира с изразността в противоположни, 
почти полюсни измерения, за да създаде един изцяло пренареден и преформулиран свят. В 
този по-широк смисъл като авангардни могат да се възприемат освен художествените тече-
ния, ситуирани в периода от началото до около средата на ХХ век, чиито корени биха могли 
да се открият дори извън пределите на модернизма, също и такива, независимо от произхода 
им, които със съществуването си носят паритет или рязко се открояват от т.нар. установени и 
превърнали се в общоприети културни стремления. 

2. Руският авангард включва нееднозначни дефиниции и е твърде противоречиво явле-
ние, както го характеризират неговите изследователи. Зад присъщото му своеобразие прози-
ра фактът, че неговата поява е в кризисен за позитивистичната мисъл период. Освен хари-
зматичен, той е тясно свързан и с европейските културни процеси, от които произлиза и към 
които остава значително ангажиран. Тъкмо поради това тези процеси ярко рефлектират, но 
без да имат възможност силно да засегнат неговата принадлежност към руската култура. Така 
той остава по-скоро чужд и несходен към европейските си аналози.

Авангардистката идея в Русия се заявява най-ярко с проявите на футуризма като реакция 
срещу символистичното световъзприемане някъде към 1910 година. В обсега на тази раз-
делителна зона започват да настъпват промени, които бележат изтощението на предходната 
стилистика и търсенето на нови изразни възможности. В тези опити се забелязват и общи 
посоки, например отказ от предходните установености, експерименти, насочени към обслед-
ване на гранични зони на формата и изказа, стремеж към по-крайни средства за въздействие 
с цел извеждане от зоната на комфорт и провокация на възприемателя, съвместно използване 
на различните видове изкуства, хибридни жанрове и др. Отхвърлянето на академизма и ви-
сокото професионално изкуство се удостоверява чрез обръщане към откривателството и към 
територии като примитива, фолклора, екзотиката, архаичните форми или към явления, които 
излизат извън зоните на приеманите дотогава за присъщи на изкуството. 

От друга страна, киното с техническите си нововъведения ще привлича към себе все 
по-голям брой публика и така ще представлява все по-мощен подтик за промени. Това се 
открива и в споделеното от Майерхолд: „Зрителят, който вече се радва на електрическите 
железници, на безжичния телеграф, който утре ще има на свое разположение и ще се разпо-
режда със самолета, сега е най-ентусиазиран от триковете на киното. И тъкмо този зрител би 
искал Метерлинк да бъде представен с резултатите от кинематографската техника“ (Perrelli 
2016, 107). 

Важна характеристика на руската футуристична заостреност е, че изгражда непоноси-
мост към ограниченията, включително и към тези от нравствен и религиозен характер. Друга 
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присъща специфика отвежда към идеята за карнавално отношение към действителността. 
Контрастното противопоставяне на ежедневното чрез създаване на подчертано нереален и 
изпълнен с фантазия свят се заявява като антитеза, издигаща празничното отношение към из-
куството. По този път се търси и се утвърждава преодоляването на трудния и тежък човешки 
бит. Така под влиянието на руския футуристичен порив, обединяващ разнообразни варианти 
и форми на съществуване, се въздига идеята за балаганното зрелище. То включва не само 
театъра, но задава и цялостно отношение към танца, акробатичните и жонгльорските изпъл-
нения, екзотичните номера с гълтачи на огън, разнородните клоунади, пантомими, куклени 
сцени и редица други характерни за уличния театър ярки изпълнения. 

Същността му ще се разкрие зад пиршеството от забавления с доста по-голяма сериоз-
ност от видимата му пищно-зрелищна повърхност. Провокацията или острата критика са 
неизменна част от начина му на въздействие. И тъкмо поради това се превръща от авангард-
на в художествена стратегия. Въпреки че корените му са в далечните години на архаиката и 
фолклора, както и в различните превъплъщения на площадните и панаирните представления, 
то става обединяващ манифест на изгарящото желание за промяна. Ето така осмислянето му 
ще съчетава разнородните позиции в общ призив:

Балаган! – ще се реализира като едно прераждане в пречистеното отношение на реверсия 
към света.

Балаган! – ще се вплете в осъзнаването на силата на критиката като опозиция и като 
антиракурс към света. Едновременно с това ще овеществи промяна спрямо художествените 
идеали и техниките на изразяване. Така въздигнат до авангарден манифест, балаганният въз-
глед, възвестяващ призив към всеобхватната анархия и хаос, ще разкрие път към непознати 
дотогава територии. 

Балаган! – е и антисвят, който противостои на логиката, правилата и реда в действител-
ността.

Не на последно място с този призив в театралната сфера успешно се заличава разстоя-
нието, разделящо публиката от сцената. С него визуалното излиза на преден план. Създава 
се общност или се търси единение чрез близост, която отхвърля рампата като охранител на 
драматичната илюзия. Подчертаването на театралното представяне се удостоверява от мон-
таж на реалности, вплетени в контрастното им противопоставяне. Желанието за близост до 
хората измества възможността за издигането на „стени“. Всичко това се постига чрез про-
ектиране на едно по-активно възприемане, използване на провокации и най-вече чрез един 
по-директен контакт със зрителя. Така водещата роля вече не се формира от предварително 
създадения и фиксиран литературен текст, подготвен за получаване по логичен път на опре-
делено естетическо и емоционално изживяване. Тъкмо обратното, набляга се на изненадата,  
нелинеарното провеждане, на внезапното и неочакваното въздействие, както и на размесва-
нето на отделните изкуства и жанрове, без да се следва установената като в литературния 
театър последователност. 

Балаганният зов е отправен към нереалното, хаотичното, алогичното и дори абсурдното. 
Той дава образ на забраненото, анормалното и антисоциалното отношение, като често в цен-
търа му се ситуират тъкмо подобни събития. 

Фабулата на балаганния спектакъл е силно неразвита и непоследователна. Тя остава в 
сянката на разпокъсаната поредица от отделни номера като трикове, шеги, атракциони, раз-
кази, танци, както и на отправените към публиката директни коментари, подигравки, подмя-
тания и други, на които зрителите реагират с удоволствие. 

Разрушител на всички сериозни теми, балаганът се присмива на смъртта и вечните табу-
та. В него образите подобно на типажите от commedia dell’arte, на която той е своеобразен 
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роднина, се основават на техниката и импровизационните умения на актьора. Всички опити 
балаганните изпълнения да бъдат контролирани или въвлечени в рамки  могат само да бъдат 
провалени. Дори това да е с цената на появата на още по-кодирани послания или на един 
език, в който смехът ще ражда изненадващи комбинации от думи, преобърнати словореди и 
семантичен безпорядък. По този начин изразността ще се освободи и ще се превърне в закли-
нание, рима или дори нищо незначещи построения, които ще влее в речта на задължителната 
фигура от балаганния спектакъл, а именно тази на присмехулника Разказвач. 

Това е основният водещ на представлението, или т.нар. персонаж на балаганния „дядо“. 
В неговите директни обръщения към публиката истината ще продължава да живее напук на 
установения ред, ограниченията и лъжите. Никой и нищо няма да остане пощадено от острия 
език на „дядото“. В безкрайния му монолог светът ще се подлага винаги на безжалостна 
критика.

Култът и сакралното също няма да правят изключение и ще бъдат осмивани или подло-
жени на яростта на думите, насочени срещу тях. Под влиянието на смеха крайностите ще се 
преплитат дори когато балаганната култура обхваща такива примитивни изображения като 
лубочните картинки (Лотман 1976, 247–267). Така въпреки силно редуцирания им вид те ще 
успеят да запазят яркото си въздействие, присъщо и за балагана. В устрема си да завладее и 
обхване все по-големи територии балаганът ще приобщи и категорията на „странното“, но 
по-скоро в бароковото ѝ възприятие като „естетика на чудото“. Тъкмо тя ще владее способ-
ността контрастно да привнася парадното, хиперболизираното и най-вече антиреалистич-
ното представяне. Този уклон срещу реалистичното се подчертава и от игровия характер 
на балаганното зрелище, за да се превърне по-късно при руските авангардисти от началото 
на XX век в манифест, оръжие и жест срещу действителността (Леман 2015, 66). Влия-
нието на този негативен жест ще засегне и промени из основи отношението най-вече към 
изразността и езика, с което ще се открои и в дейността на авангардните групи футуристи, 
кубофутуристи, групата Гилея, егофутуристи и др. От изведеното дотук не могат да бъдат 
пропуснати следните особености, които съответно да се удостоверяват като постоянно при-
състващ елемент, характеризиращ балаганния театрален спектакъл: 

1. Балаганът като игра, която осветлява посоката освен към антиизкуството, в смисъла 
му на акт срещу действителността и нейното дословно отразяване, но и като отрица-
ние на антидраматичното с кулминиращото в него драматично напрежение. С това 
той се превръща в конструкция, която се появява с раждането на новосътворената 
игрова и контрастна на действителността реалност. В този случай за сцена могат да се 
използват или да бъдат превърнати различни места като например произволно избран 
вътрешен двор, улица или всяко неконвенционално място, покрай което преминават 
хора или на което може да се събере потенциална публика. Без значение е по кое вре-
ме зрителят ще става съпричастен и ще се приобщи към случващото се, нито пък на 
каква част от спектакъла той може да бъде свидетел.

2. Балаган като антиизява и акт на отрицание и критика, действие, с което се асо-
циира изричането на крайно скверната дума, която ще вулгаризира, но и ще възвърне 
живота на едно изкуство, еманципиращо се от корените си в култовите практики. 
Само така то ще може да се реализира, докато критикува, изобличава и се превръща 
в своеобразен призив и лозунг за секуларизация и свобода.

3. Антийерархичност, изразена в своеобразното равнопоставено положение на отдел-
ните изкуства по пътя им към разединение и еманципация. Тяхното провеждане цели 
зрелищен спектакъл, а не е ограничено от представянето им в рамките и догмите на 
драмата или друг литературен текст. Често отделните изпълнения имат импровизи-
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рано изградена последователност. На никое от изкуствата не се отрежда централно 
място, при което те могат свободно да се смесват, кръстосват или проявяват после-
дователно. Текстът е вариабилен и също импровизиран, обърнат към своите корени 
в народната вербална традиция. Характерно е вплитането на шеги, алогизми, скоро-
поговорки, рими, неологизми. Използват се части от приказки, басни, притчи, жития, 
исторически събития, разкази за действителни случки или различни други форми, 
заимствани от фолклора.

4. Балаган като резултат от съпоставяне, което възниква чрез метода на гротеска-
та, приложен към различни елементи на представянето. Ярък пример за това са из-
пълненията на панаирния тип зрелища. Още може да се открие при лубочните кар-
тинки, противопоставящи схематично зададения текст и изразността на визуалната 
интерпретация.

III. Монтажът и руският авангард. Тъкмо в тази бегло индикирана зона ще се разгър-
нат авангардните търсения и музикално-театралните експерименти на руския композитор И. 
Стравински и тяхното по-конкретно проявление, отразено в творбата му „Приказка за Лиса“. 
В нея той ще възприеме балаганната култура като стратегия и генератор за промени. В ос-
новата на създаването на това произведение експериментално ще бъдат заложени елементи, 
обхванати от принципа на монтажа като похват, технология и естетически принцип. В него 
авторът преоткрива модели, зададени от балаганния театър. Още в самото начало той е запи-
сал, че това не е нещо друго, а една творба, ясно характеризирана като: Весело представление 
– играно с пеене и музика, по мотиви от руски народни приказки.

Въпреки, че „Приказка за Лиса“ е поръчана и посветена на принцеса Едмонд де Полиняк, 
в нея ярко са отразени новаторските и авторски търсения на Стравински. Тя е по-скоро плод 
на тежнения, към които трябва да се прибавят основанията ѝ в балаганното представление и 
култура, но превърнати в експеримент и авангарден проект.

В зората на XX век с постепенното овладяване на потенциалната мощ на киното и на 
монтажа ще настъпват резки промени, водени от действието на нови силови полета в сферата 
на изкуството. Определението на термина монтаж е заето от киното и включва един по-къ-
сен етап на използването му в театралната сфера (някъде около 30-те години на ХХ век), 
като има значение на: драматургична форма, съставена от последователно „монтирани“ 
самостоятелни текстови или сценични поредици (Павис 2002, 198). Една по-всеобхватна 
позиция към монтажа като принцип и авангарден жест ще бъде визирана и спрямо настоящия 
опит за проникване в сърцевината на творбата на И. Стравински „Приказка за Лиса (Байка)“. 
Според теорията на П. Бюргер всяко авангардно произведение на изкуството трябва да съ-
държа: „изкуствено образувание, артефакт. И в това отношение монтажът може да се счита 
за основен авангарден принцип“ (Бюргер 2014, 112). 

В желанието да бъдат анализирани структурните особености на „Приказка за Лиса“ про-
зира и основната задача да се проследи хипотезата за нейното експериментално и открива-
телско тълкуване под влиянието на процесите на епизация, характерни не само за творбите 
в драматичния театър, но и в един по-широк аспект, засягащи цялостно сферата на театъра 
чрез появата и на редица музикално-сценични творби, остро противостоящи се на същест-
вуващите модели. Така се оттласква един друг тип театралност, който тук най-общо ще бъде 
означен като епически тип театър. Формирането на този термин предполага по-широка по-
нятийна употреба, която съществено да се отличава от ограничения и теоретично разработен 
от Б. Брехт концепт за епически театър.

Руският авангард от началото на 10-те години на ХХ век за първи път насочва взор към 
бъдещето, противопоставяйки се на усещането за безнадеждност при предходните артис-
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тични направления. Авангардното изкуство се втурва с устрем в оптимистичните призиви за 
промяна. Дори този утопичен порив да се осъзнава като крайност, която е трудно приложима, 
той ще разгръща своето антиотношение в цялостна подмяна на съществуващите образци. 
Така в пренебрежение на общоприетите представи силата му ще се вдъхновява от незабеляз-
вани доскоро, но характерни за руската култура и традиция елементи като народния театър, 
празничните обреди, балаганната култура, архаиката, примитива и фолклорното богатство. 
Важно за този етап остава привличането към алтернативи на съществуващите средства за 
въздействие и тяхното експериментално използване. Подчертан интерес се развива както към 
разнородни похвати, така и към композиционното третиране на художествената форма, която 
сякаш следва сходен принцип: „възникване на формите с цената на разрушаването на форма-
та“ (Айзенщайн 2012, 253).

Екстремната борба за превземане на света на възприемателя ще се обуславя от търсене 
на все по-нови формули и на все по-отдалечени творчески хоризонти. По този път в областта 
на театъра представлението постепенно ще спре да се оттласква от догмите на илюстраци-
ята към даден литературен текст. Така оригиналността ще се превърне в неотменен закон, 
в който технологията на изразяване ще се стреми да реагира на промените и да отговаря на 
скоростта и разширените представи за естетическото взаимопроникване с действителността. 
Важна роля ще придобие похватът, техниката и в този смисъл монтажът като резултат от 
подобни действия, които могат да обхванат различни нива, ще бъде изведен на преден план. 
Доста по-късно изследователят П. Сонди ще обоснове, че заедно с промяната на положе-
нието на камерата и въвеждането на близкия план монтажът ще се превърне в едно от трите 
нововъведения, които променят завинаги киното, за да го превърнат в самостоятелен вид 
изкуство: „…три художествени открития, които плодотворно въвличат камерата в компози-
рането на кадъра, оползотворяват модификациите на противостоенето на камера и обект за 
създаването на кадрите и дават възможност следването на кадрите да се определя не само 
от реалните събития, но и чрез монтажа и композиционния принцип на режисьора, филмът 
престава да бъде фотографиран театър и става самостоятелен разказ в картини. Той вече не 
е техническо възпроизвеждане на драма, а самостоятелна епическа художествена форма“ ( 
Сонди 1990, 81). 

По този път монтажът ще бъде овладяван и отвоюван и в творбите на революционното 
монтажно кино, разгърнали възможностите му на принцип за съпоставяне. А формираната му 
специфика ще достигне своята най-ярка изява чрез желанието за реализация в самото съзна-
ние на възприемателя. В теоретичните си заниманя С. Айзенщайн ще напише: „Съчетаването 
на две „изобразими“ се постига посредством изрисуването на графически неизобразимото... 
Точно онова, което в киното и ние правим, когато съпоставяме по възможност еднозначни, 
неутрални в смислово отношение изобразителни кадърчета в осмислени контекст и редове. 
То е неизбежен способ и похват при всеки кинематографичен разказ“ (Айзенщайн 2012, 590). 
Преди да бъде обявен за вреден формалистичен акт, монтажът ще изживее своя шеметен въз-
ход в експериментални върхове и творчеството на съветския киноавангард. Естествено, не 
може да бъде пропусната и ролята на различните влияния, навлизащи от живописта, чиито 
европейски корени са придобили множество разновидности в дореволюционна и съветска 
Русия. Те са най- явно застъпени и отразени от руския кубофутуризъм. Повлияни са творци 
като Ю. Аненков, М. Митюхин, Е. Гуро, които не само следват, но и развиват възприетите 
европейски течения3. По този начин тяхното индиректно въздействие се свързва освен с на-
влизането, но и с разпространението на тези процеси в руското културно пространство. В 
търсенията им ще се вплете методът на кубистите за раздробяване на отделни реалности на 
3 Интересно при Гуро, както и при други представители на руския кубофутуризъм е, че образността им значи-
телно се отличава от натовареността, която тя има в основополагащите за кубофутуризма направления.
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конкретния предмет и предаване на изображенията на избраната от твореца форма в послед-
ващ монтаж. Тъкмо този принцип  ще бъде подложен значително по-късно на изследване и 
теоретично обосноваване в цялостния труд на С. Айзенщайн „Монтажът“.

 
IV. Експериментът „Приказка за Лиса“. С „Приказка за Лиса“ Стравински ще се при-

съедини към епицентъра на тези нови за света на изкуството събития. В създаването на твор-
бата композиторът ще потърси моделите и близостта със забравената традиция на балаган-
ното начало освен като експеримент, но и като авангардистки акт на отказ от клишираните 
форми. Устремът му ще се обуславя от идеята за еманципация на театъра от литературните 
му устои. Тя ще го отведе към вербално предаваното богатство, към практики от изкуството 
на скоморохите или пътуващите актьори и присъщата за изявата им форма на епически тип 
театралност.                                                                   

Така традицията им ще се прероди като част от авангардните тежнения с уклон към анти-
реалистичната театрална игра, в която една по-скоро Езопова басня в случая на „Приказка за 
Лиса“ ще бъде разширена чрез раблезианското отношение към смеха до краен предел. В нея 
авторът ще дефинира желанието си за максимално оттласкване от романтичния концепт на 
възвишеното, а в по-дълбока перспектива и от идеята за трагичното през иронично-критич-
ния поглед на площадния театър. Експериментът му ще смесва и съпоставя в разнообразни 
гротескови форми смешното, безобразното и прекрасното. Приказките, които Стравински 
ще подбере, няма да са феерично-фантастични или страховити и обвеяни с мистика и въл-
шебства по подобие на познатата им употреба в творчеството на редица руски композитори, 
включително и на неговия учител Н. Римски-Корсаков. От тяхното съдържание ще струи 
много хумор и зарядът му ще бъде видим още с избора, очертаващ един по-скоро антиге-
рой, който се вмъква във фокуса на монтажа от няколко истории, наподобяващи староевро-
пейския цикъл „Роман за Лиса“ (Roman de Renard)4 и неговите остри сатирични тежнения. 
Посоката към тези нови театрални търсения откриваме и в призивната статия на Майерхолд 
„Балаган“: „При Филип Хубави сред религиозните сюжети изведнъж най-неочаквано изплу-
ва фарсът с непристойните постъпки на Лисицата. А кой друг ще изпълни този фарс, ако не 
cabotin’ът?“ (Мейерхолд 1984, 152).

„Приказка за Лиса, Петела, Котарака и Овена“ се появява през есента на 1916 г., само 
четири години след написването на манифеста5 на Майерхолд. В текста му ролята на бала-
ганния артист, акробат, мим и жонгльор се реабилитира и въздига от негативната ѝ употреба. 
За разлика от възхода и масовостта на киното театърът по това време е обхванат от дълбока 
криза, засягаща самата му същност. Конкуренцията с новото изобретение осветлява неговите 
специфични черти на живо изкуство въпреки домогванията на кинотехниката до движението 
на човешките фигури. Посоката на раздалечаване и освобождаването от диктата на текста 
и драмата като форма ще му дадат допълнителен импулс за експериментиране в търсене на 
собственоприсъщите му възможности. Още в началото на произведението на Стравински 
прави впечатление, че йерархията на главни и второстепенни персонажи в баснята за жи-
вотни почти няма значение. Този белег съществено го отличава от ролята, която има един 
очертан персонаж в организиран от драматичната форма материал6. Тук по-скоро е зададено 
4 Европейската традиция на Roman de Renard започва между 1174 и 1250 г. от няколко френски автори, чиито 
имена са неизвестни. Инкунабулата Reinke de vos се е появилa за първи път в Германия през 1498 година. Твор-
бата е епически цикъл с дидактическа цел, зад която се крие критика на Църквата.
5 Статиите на Майерхолд са две, съответно завършени през 1912 г. и 1914 година.
6 Според Павис в границите на драматичния театър се включват: класицистичната драматургия, реализмът, 
натурализмът, както и добре построената пиеса. Формата му се е превърнала в канон за западния театър 
още от времето на Аристотел (Павис 2002, 84).
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присъствието на една добре скрита епическа образност, въплътена от невидим разказвач, 
чийто наратив се разкъсва от драматизираната изява на отделните персонажи, точно както е 
в традицията, присъща за персонажа на „балаганния дядо“ и в близост до неговата поява по 
зрелищните представления на панаирите. В пълен противовес е концепцията за абсолютната 
затвореност в класическата френска форма на драматургия, чиито догми постановяват: „Дра-
матургът отсъства от драмата“ (Сонди 1990, 22).

Баснята за животни привнася, от друга страна, антиреалистичност, която умишлено се 
подчертава при Стравински като проявление на естетическия елемент на играта, с което ком-
позиторът се стреми да отблъсква всеки порив за идентификация. В авторовите ремарки, 
оставени от композитора,  недвусмислено се отбелязва: „Байка се разиграва от комедианти, 
балетни танцьори или акробати… Действащите лица не напускат сцената… Техните роли 
се изпълняват изцяло мимически. Мястото на певците (2-ма тенори и 2-ма баси) се опреде-
ля в оркестъра“ (Strawinsky 1917: Remarque generale). От тези предписания на композитора 
става ясно, че предаването на единната в миналото реалност на драматичния модел отдавна 
вече не може да се осъществи по подобен начин и за музикално-сценичните произведения. 
Нейната раздробена същност на звукова и игрова автономност встъпва в ярък дисонанс с 
идеята за тоталност и сливане при класическия концепт за драмата като форма. Това е белег, 
че настъпилата промяна в театъра е завладяла всички нива, както ще отбележи и П. Сонди по 
отношение на по-късното използване на филма в театралните постановки на Пискатор: „Сце-
ничното действие престава да бъде единствена основа за целостта на творбата. Тази цялост 
не възниква вече диалектически от събитията между хората, а се получава от монтажа на 
драматически сцени, филмови репортажи, след това хорове, прожекции на календар, знаци и 
др.“ (Сонди 1990, 85).

Тук се налага уточнението, че в авангардната представа монтажът освен като художест-
вен прийом носи и последствията от процеса на разпад, овеществил кризата в хуманистичния 
идеал. Невъзможността да се възстанови целостта му се предава от новосъздаваното изкуство 
и се удостоверява с фрагментарност. В резултат този принцип за монтиране и съпоставяне 
на отделните части ще придобие своето широко и многопланово значение, като в театъра ще 
се отличава от модела в киното с посока на: „по-скоро епическа техника на повествование“ 
(Павис 2002, 198). По този начин чрез монтажното си изграждане произведението на Стра-
вински би могло да се осмисли и като търсене на нови пътища за експериментално прояв-
ление. Такива са например съчетаването на директните обръщения към публиката в края на 
произведението с предаването на диалозите между персонажите, което отвежда до монтаж от 
реалности, присъщи за епическата природа и балаганния тип представление.

 От друга страна, в творбата на композитора повторението на ситуациите, което при под-
бора и създаването на сценарната основа би могло да учудва, се подчертава и възприема като 
целенасочено нарушение на канона на илюзията, както и на драматичното кумулиране на 
напрежението. Това е своеобразен жест на антиразвитие, насочващ към епически характер и 
указващ нелинеарност на действието в разказа. Той се описва като типичен акт от изявата на 
персонажа на балаганния „дядо“, без при това да има обозрима необходимост от използване-
то на похвата за повторение в смисъла му на начин за обобщение или поради друг стремеж, 
налагащ запазване на целостта на творбата, както често например се използва в някои от 
оперните образци. Така отказът от драматичната традиция налага нови посоки за изследване. 

Краткостта на „Байка“ също би могла да се възприеме повече като белег за експеримент, 
а не толкова като резултиращ признак от промените в театралната област. Тя още се заявява 
и от изрично направената поръчка за камерно произведение, предназначено за домашния 
театър на принцеса Де Полиняк. Важно е да се отбележи, че сходни опити за разделяне на 
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градивните компоненти на сценичните творби не са липсвали, но предимно в сферата на дра-
матичния театър, където още символистите са изпробвали подобни сценични реализации. В 
творбата на руския композитор обаче този способ има по-скоро значението на: разработване 
на непознати територии (Szondi 1975, 197, цит. по Леман 2015, 117). А посоката към пан-
томимно сценично представяне силно напомня за интереса към античния театър в работата 
на Майерхолд. Разфокусирането на отделните елементи и съпоставянето им по начин, в кой-
то отделните изкуства придобиват автономност на изявата, впоследствие монтажно ще се 
интегрират в съзнанието на възприемателя. Идеята на Стравински за този подход отхвърля 
водещата роля на някои от компонентите и същевременно натрапливо напомня за същността 
на нямото кино, поетиката на движението, жеста и образността, подчертавани от технологи-
ята. Така персонажите в творбата на Стравински могат да бъдат представени през призмата 
на монтажното съпоставяне чрез изявата на акробати или мимове, с което, от една страна, се 
набляга на тяхната невербална, телесно-жестова, движенческа израност, а от друга – през во-
калната им изява, която ги дефинира чрез музикално-текстовата си същност. Тук възниква и 
още един интересен паралел, даващ обозрима представа относно генезиса на един театрален 
персонаж в работата на режисьора Майерхолд, който може да бъде показателен за експери-
менталните търсения в областта на театъра на творците от руския авангард. Той е разкрит 
в един конкретен случай, публикуван в книгата на изследователката Беатрис Пикон-Валин, 
посветена на Майерхолд: „Роди се персонаж, много нетипичен… В началото на репетиции-
те Майерхолд го сътвори... Персонажът, който беше сценично пресъздаден (от Илински), е 
резултат от монтажните действия между италианския Арлекино, руския актьор скоморох и 
един грациозен испанец“ (Picon-Vallin 2006, 207).

Изкуството на скоморохите, или руските пътуващи актьори, насочва към вербалната фол-
клорна традиция, която е пренесена в градовете. Тя ще се прероди в панаирните представле-
ния. За нейно продължение се сочи балаганният театър. Неслучайно Стравински ще обърне 
поглед в тази посока. По този начин той ще акцентира върху утвърждаването на идеята за 
същността на театъра като самостойно функциониращо изкуство, което отхвърля диктата 
и водещото място на писмената и литературна практика. Присъща и за други авангардни 
творци, тази мисъл ще витализира театралната сфера с процеси към еманципация на театъ-
ра и изтъкване на неговата специфика. Не с поглед към една отминала практика, а именно 
тази на скоморохите, както смятат някои изследователи, а тъкмо противното – с умишленото 
превръщане на съществуващи и запазени модели на съхранената традиция на балаганния 
театър в стилизация и художествена стратегия на руския авангард следва да се търси поя-
вата на произведение като „Приказка за Лиса“. Характеристиката му от автора като весело 
представление отправя още по-конкретно към подобни заключения, припознавайки го като 
част от  народната смехова култура. Празничното веселие, концентрацията на живота, уни-
щожаването на ежедневното чрез инверсията на реда и „сериозното“, това е същността на 
карнавално-балаганното. Този своеобразен триумф е алтернативен поглед към обществото 
и света през призмата на комичното. Едновременно е и санкциониране, предизвикателство 
към всяка святост и норма. Тъкмо затова рушащата и пречистваща сила на този гротесков 
модел и антисвят не остава незабелязана от авангарда. А зрелищността му ще се захранва от 
преплетените крайности, от прекомерното или от прелъстяването на зрителя с визуални из-
мами и трикове. Дори нарушенията, които балаганният театър допуска, ще са само привидно 
невинни, сякаш искат да се съобразят с правилата. 

Стравински ще напише в „Хроника на моя живот“, че „Приказка за Лиса“ може да се 
възприеме като: „кратко комично улично представление“. По този начин композиторът ще 

7 Szondi, P. (1975). Theorie des modernen Dramas, 1880–1950 [1956/63]. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
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се опита да възрази на традицията, въздигнала театралните салони до музеи, за да се обър-
не изцяло към идеята за жизнеността, търсена от авангардните реформатори на театъра в 
площадния театър, карнавала, в уличното изкуство, както и в наследството на балаганния 
театър. Разбира се, финансово това за него е доста неприемливо и произведението, създадено 
за „игра върху издигнато скеле“ (Стравинский 2005, 26), има своята премиера в парижката 
„Гранд опера“ през 1922 година. Началото на създаването на „Байка“ е едва няколко години 
след представянето на балета „Петрушка“, третиращ един друг сюжет от зрелищния панаи-
рен театър или по-скоро от куклените представления, превърнали се към средата на XIX век 
в част от балаганния театър. За разлика от тази творба в „Приказка за Лиса“ появата на пан-
томимното действие препраща директно към революционната статия на Майерхолд относно 
театъра: „Пантомимата запушва устата на ритора, чието място е на катедрата, а не в театъра, а 
жонгльорът утвърждава голямото значение на актьорското майсторство: изразителността на 
жеста, езика на телодвиженията не само в танца, но и във всяко сценическо положение. Жон-
гльорът изисква преди всичко маска, повече парцалчета, за да е по-пъстра дрехата, повече 
сърма и пера, повече звънчета, повече от всичко онова, което придава на спектакъла толкова 
блясък и шум“ (Мейерхолд 1984, 154).

Антилитературното тежнение, заявено от композитора, ще се потвърди и от създаването 
на самостоятелната сценарна основа на творбата. Той ще я оформи от няколко (четири) на-
родни приказки в антологията на Афанасиев. Използвайки монтажно в централните за сю-
жета епизоди приказки за Лисицата, Стравински ще реши по подобен начин и останалите 
откъси. Той дори ще включи текст, който ще третира съвършено различен сюжет, както и 
такъв, който ще се отнася до други ситуации, нямащи нищо общо с визираните в сценария. 
Раздробените малки откъси от различните части на текста в отделните приказки или техните 
варианти ще бъдат впоследствие монтажно подбрани. Те ще образуват структурна последо-
вателност, напомняща поради относителната им завършеност и релативност една поредица 
от номера. 

Към така изобретената басня за животни или приказка „Байка“8 ще бъде прибавен и жа-
нрово разнороден елемент, който същевременно е и силно характерен за балаганното пред-
ставяне. Това е скоропоговорката. Видоизмененият ѝ текст ще бъде адаптиран, за да отговаря 
напълно на модела, присъщ за балаганния спектакъл, както и на изявата на водещия му коми-
чен персонаж – балаганния „дядо“. 

Обръщането към традицията на актьорите скоморохи в произведението на Стравински е 
косвено, но не е случайно. То е свързано с появата на фигурата на Разказвача, която в „При-
казка за Лиса“ е още скрита и невидима за сценичното представяне, но това ще се случи на 
следващ етап в музикално-театралните произведения на композитора. 

Една съществена разлика е необходимо да бъде отбелязана между персонажа на балаган-
ния дядо и скомороха монах. Тя е свързана с организирането на панаирните представления 
на площади и други централни за населените места части, където контролът върху тях е бил 
доста засилен. Това ще повлияе и промени изявата на актьора скоморох и неговата дълбоко 
критична позиция срещу властта и църквата, която впоследствие ще бъде закодирана и смек-
чена в изявата на персонажа на балаганния „дядо“. Оттук последният ще придобие нов облик 
и допълнителни черти с несериозен и комичен уклон. Поведението му ще се преосмисли 
към все по-изявена театралност, а към атрибутите му ще се появят реквизити и бутафории, 
които да наблягат върху забавната страна от неговата изява. Често за още по-голям ефект 
той навлича костюм от стар войнишки шинел, носи изкуствена брада, а понякога и бутилка 
водка, от която не спира да отпива. Това го превръща повече в смешник или пияница, който 
8 В руски език с „байка“ дълго са се означавали разнородни приказки, а произходът на думата се крие в значе-
нието на глагола „баять“, или „говоря“.
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не бива да се взима твърде на сериозно, докато публиката, предимно от по-големите градове, 
става все по-многобройна, а социалната критика се налага да бъде прикрита зад комичното 
в едно весело представление . Така образността на балаганния дядо силно се изменя към 
карнавално-смешното. Поради тази причина темите му стават на пръв поглед лекомислени 
или често занижени до ежедневното, или до празничното хапване и пийване. Неслучайно в 
„Байка“ тъкмо тази тематика е силно застъпена и превърната в съставна част, характеризи-
раща речта на невидимия разказвач. Тя е вплетена много ефектно и във финала на историята 
басня. Накрая на приказката разказвачът неочаквано ще се разкрие и ще отправи директно 
към публиката заключителна си реплика: „Вот вам сказка! А мне кринка масла!“ (Strawinsky 
1917, 62). Така Стравински ще се обърне към модела на балаганния театър, който ще пред-
стави в „Приказка за Лиса“. Важен елемент от него ще са заимстваните фолклорно-поетични 
текстове, които композиторът ще третира по особен начин при създаването на музиката си. 
Въпреки че материалът му ще е сглобен от различни източници, той ще продължава да се 
характеризира с присъстващата в него рима. Тя е важна част от балаганната реч, с която се 
набляга на външната, звукова страна на думите, и дори може да ги освободи от старите им 
значения, като сътвори нови, необичайни. Стравински ще използва тази възможност, за да 
направи тяхната употреба по-ярка, необичайна и изостряща вниманието. Същевременно той 
ще вплете в текста диалектизми, алогизми, скоропоговорки и други подобни, като манипули-
ра сонорно речта за сметка на съдържателния ѝ семантичен код. Ономатопеи като „Тюк-тюк“, 
които изобразяват звуците на гуслата, галантно съобщаващи на Лисицата за появата на Овена 
и Котарака във втората сцена с появата на „приятелите“ на Петела (от ц. 62 до ц. 71)9, както и 
в завършващата част на скоропоговорката прибаутка: „Сьом, сьом, сьом-пересьом“, изпълват 
със забележителен колорит и подчертават уникалността и фонетичното богатство на езика. 
Подобен похват носи присъщата за авангардистките течения употреба. С него на езика се 
гледа като на източник на богатство и обнова извън клишираната му употреба. По този ярък 
начин стават видими антилитературните тежнения, които обуславят желанието на автора да 
се насочи към източници, базирани в недрата на народното творчество.

Монтажно създаденият текст от различните фолклорни приказки и тяхното последвало 
доизобретяване не само подчертават направата му, но и показват преднамереното присъствие 
и намесата на нещо „външно“ и „техническо“. Така появата на един невидим изобретател, 
при което се разпада единството и цялостната конструкция на творбата, встъпва в явно на-
рушение на постулатите на класическата драматургия, според които авторът не бива да се 
заявява. 

Измененото отношение към езика затруднява разбираемостта на текста. Използван като 
антиреалистичен похват, този метод на работа съзнателно отнася смисловите стойности, като 
възпрепятства идентификацията и дистанцира зрителя от протичащото действие. В резултат 
от подобно третиране текстът ще се измени радикално, превръщайки се в жив компонент на 
творбата. Самият композитор ще удостовери това по-късно в „Хроника на моя живот“, спом-
няйки си начина си на работа спрямо фолклорно-поетичния текст и стиховете, а именно, че 
вниманието му е било привлечено не от „занимателността на сюжетите или неочакваните об-
рази“ (Стравинский 2005, 15), а в много по-голяма степен от фонетичния пласт: „съчетанията 
на думите и сричките, или чисто звуковата им страна“ (Стравинский 2005, 25).

Сходни творчески методи развиват и футуристи, „будителяни“, автори като Кручоних, 
Каменски или Хлебников. Тяхното авангардно поетично мислене също е насочено към от-
каза от шаблонното, а корените на използвания от тях заумен език се генерират тъкмо от 
вербалната традиция на народните заклинания, баенето, фолклорните текстове или детската 
9 Всички ремарки и означения с цифри в текста са от изданието Strawinsky, I. (1917). Renard. London: J.&W., 
Chester Ltd. 
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игра с езика. В същото време римата в „Байка“ подчертава, че светът в нея е измислен, което 
допълнително се използва от Стравински като средство за постигане на комичен ефект. Това 
я превръща в част от антиреалистичния инструментариум, който авторът използва в инже-
нерния си начин на работа. Следвайки тази траектория, композиторът ще придаде на неиз-
ползвани и забравени жанрове като този на скоропоговорката важно значение в творческия 
си подбор и ще събере части от разнородни текстове от сборника на Афанасиев, откъдето е 
взет и материалът за приказките, включени в творбата му. 

Друг важен елемент от балаганното начало в „Байка“ обединява имитации, звукопод-
ражателни интонации и викове, които също накъсват единството на текста, за да пречат на 
идентификацията на зрителя, като подчертават изкуствения характер и театрално сътворена-
та реалност. Подобна дистанция отстранява, или ако използваме термина, въведен от Брехт, 
„отчуждава“ от провежданото действие, като с това допълнително се усилва и ефектът на 
комичното. Примери за това откриваме в сцената с наказанието на Лисицата (ц. 79 и ц. 80), 
изпълнена с комични викове, възгласи и отчаяни призиви. По същия начин може да се тре-
тира и последната реплика на Лиса, която единствено има говорен характер: „Ах! Предател 
такъв, нека зверовете да те изядат!“, крещи Лиса към опашката си, заради която са я хванали, 
и според ремарките на Стравински, с която зверовете ще я удушат за назидание. Тук прави 
впечатление раблезианската корпорална физичност, примесена с комични елементи, които 
стават част от гротеската, в която се превръщат смъртта и трагичният край на Лисицата. 
В нея могат да бъдат открити и елементи, които препращат към бурлеската като „крайна 
форма на комичното…  стилово-композиционен естетически принцип, при който знаците на 
представяната вселена разменят местата си по подобие на бароковия принцип за обърнатия 
наопаки свят“ (Павис 2002, 27).  

По отношение на образността в „Байка“ трябва да отбележим нейното монтажно провеж-
дане, което също умишлено се подчертава от автора и чрез липсата на развитие, напомнящо 
в някаква степен на различни персонажи от италианската комедия на маските.

Преакцентирането и промяната на ударенията на думите, които композиторът третира по 
този начин при създаването на музиката, са  предимно поради звуковото им, а не вследствие 
от смисловото им присъствие. Това не само ги превръща в част от традицията на балаганното 
слово, но едновременно става в резултат от използването на похватите, характерни за руския 
авангарден проект. Метода си на работа Стравински ще разработва и използва и в други свои 
произведения като „Сватба“, „Три истории за деца“, „Скоропоговорки (Прибаутки)“ и др. С 
него той ще получи възможността свободно да интерпретира словото според целите си, както 
и според необходимостта да организира музикалния компонент. Така отделните параметри 
на спектакъла ще могат взаимно да се допълват, без при това да се отдава централна роля на 
някой от тях, като всеки ще поражда специфичното си въздействие, за да атакува най-остро 
съзнанието на възприемателя.

Ако в началото на „Приказка за Лиса“ композиторът поставя ремарка с изричното изис-
кване към всички актьори да се появят на сцената със звуците на първия епизод – „Шествие“, 
и да не я напускат до края на представлението, то това може да се определи и като начин да 
се раздели присъствието им като изпълнители от последващото им актьорско участие в пред-
ставлението. Подобно рамкиране цели да се насочи вниманието върху театралната фикция. 
Ето защо частта може да се отбележи като своеобразен пролог, напомнящ в известна степен 
и за традицията на парада10, с което да се наблегне на факта, че става дума само за театрален 
спектакъл. Така творбата може да се отчужди: „като нейната същност на представление е 
10 При поставянето на „Балаганчик“ Майерхолд се обръща към традицията на панаирните и фарсовите предста-
вления, в които формата на парада е съществувала през XVII–XVIII век в смисъла ѝ на въведение-демонстра-
ция, която приканвала зрителите към последващото представление. 
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изрично подчертана“ (Сонди 1990, 88). В това отношение и още на драматургично ниво се 
нарушава принципът за единство и „абсолютност“ на драмата като форма, който в областта 
на музикално-сценичните произведения, въпреки че е изначално трудно приложим поради 
техните специфики, в този случай ще установи „отчуждаването“ на творбата и принадлеж-
ността ѝ към един друг тип театралност. По този начин в резултат от настъпилите процеси 
на епизация не само в драматичните, а и в музикално-сценичните творби произведението 
ще може цялостно да се определи освен като експериментално, но и като осъществено съо-
бразно принципите на епическия тип театър. Към тази мисъл насочва и заложената в струк-
турата на творбата басня, чийто фундамент безспорно спада към епическите жанрове. В нея 
монтажно ще се вплитат различни драматизирани откъси от басни, с което допълнително ще 
се затвърди това заключение. В структурата на „Байка“ присъстват още и други форми на 
комичния жанр, чиято разновидност е скоропоговорката. Те рязко ще прекъсват и отчуждават 
действието с включването на разказ за вече протеклото и изложеното в диалозите. Тъкмо така 
с повторно предаване, но с критично-поучителен уклон на случилото се ще завърши първата 
част от историята за „примамването“ на Петела от Лисицата (от ц. 27 до ц. 41) (Strawinsky 
1917, 19–29). 

Друга важна особеност в концепцията на Стравински е съзнателното създаване на една 
усложнена конструкция. В нея, обръщайки се към баснята, той монтажно ще я съпостави 
с жанр, близък на скоропоговорката, или от руски език „прибаутка“, чийто доста неточен 
превод на български се използва поради невъзможността да се открие по-близко означение, а 
самият автор ще я определи като „форма на много стара народна поезия, състояща се от по-
редица думи без почти никакъв смисъл, свързани чрез асоциации на образи и звуци“ (Rolland 
195211, цит. по Букурещлиев 2014, 110). Почти паралелно във втората част от произведението 
драматизираната история за съблазняването на Петела  отново ще завърши със заключителна 
финална скоропоговорка прибаутка, включваща и назидателен коментар за Лисицата (от ц. 
81 до ц. 90). Така появите в протичащото действие на вклинени части по подобие на мон-
тажните филмови кадри, както и на вмъкнатите епизоди в цялата тъкан на произведението 
го отчуждават. По сходен начин в епическата структура се използват хорове, странични тек-
стове, зонгове или прожекции, които не само прекъсват действието, но и го коментират. С 
това те допълнително нарушават затвореността на класическата драматична форма, нейната 
непрекъснатост и абсолюта на вътрешноприсъщата ѝ процесуалност. В тази своя специфика 
творбата на руския композитор рязко се отдръпва, като ѝ противопоставя друга структура 
и драматургия, присъща за епическия тип театър12. Преходът към нея се утвърждава от из-
менените конвенции, които ще ѝ предпишат: „на мястото на целенасочеността на драмата 
идва епическата свобода за спиране и размисъл“ (Сонди 1990, 87). Създадената структура в 
„Приказка за Лиса“ същевременно ярко заявява принадлежността на автора ѝ към авангарди-
зма. Тя е резултат предимно на естетическия принцип, от който Стравински се ръководи, 
присъединявайки се към идеите за изобретяване на нови форми, което я определя като част 
от експерименталните търсения на руския авангард от средата на 10-те години на ХХ век. 

Важен елемент за отчуждаване на действието освен прекъсването му е и похватът за 
„повторение“, който се вписва напълно в посоката, установена по-късно и в теоретичните 
трудове на Б. Брехт: „Тълкуването на фабулата и представянето ѝ посредством подходящи 
похвати на отчуждаване е главната задача на театъра“ (Брехт 1985, 405). Специфика за „Бай-
ка“ е, че действието съвсем съзнателно не следва линейното си протичане, а историята, след 
11 Rolland, R. (1952). Journal des Années de Guerre, Cahier 4. Paris: Albin Michel. 
12 За връзката на понятието епически театър с творбите на Стравински в сравнителен анализ с използването му 
при Брехт вж. Почеканска, Ц. (2012). Игор Стравински и европейският музикален театър между двете световни 
войни. В: Млада наука за изкуствата. Т. 2. София: М-8-М/АССА-М, 155–167.
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като е приключила, сякаш се повтаря и започва отначало по съвсем сходен начин, за да се 
разруши илюзията за реалистична действителност. По този начин се спира и целеустреме-
ността към единна, генерираща се от напрежението кулминационна част. Развитието в нея се 
тушира още и от почти буквалното повторно провеждане на отделни части или на такива с 
минимални видоизменения на съдържанието във втория централен епизод за творбата. 

Така репетиран, цикълът се коментира и предава отново като епически разказ в заклю-
чителната част на действието, която също е скоропоговорка прибаутка, какъвто е моделът и 
на първия централен епизод. По сходен начин и в разказите на балаганния „дядо“ фабулата 
не е от особена важност. В балаганния театър, както и в „Байка“ не се спазват изискванията 
на драматичната форма за време и място, тъй като нарушението на абсолюта на модела за 
драма взривява и тяхната същност. Благодарение на така създадената структура и на похвата 
за повторение, тези елементи, също както и действието се явяват разпокъсани и стават плод 
на монтажно съпоставяне между отделните частични моменти или пространствени означе-
ния. По този начин цялостно се възпрепятства идентификацията и постоянно се напомня на 
зрителя, че трябва да остане встрани от илюзионистката идея и изискването на класическата 
драматургия за собствен и затворен в себе си свят.

Липсващ в повторението на историята за Петела и Лиса е само експозиционният епизод 
на Петела (който започва след „Шествието“ и продължава до ц. 9), като във второто провеж-
дане на началната ситуация  умело е прибавена допълнителна комична сцена, наподобяваща 
църковно „опело“ или „оплакване“ (от ц. 57 до ц. 62). Така развитието в образността на геро-
ите става също плод на монтажно представяне освен чрез разединението в изразността пора-
ди разлагането на ролята на отделните ѝ  части, но и съобразно решението на композитора за 
нейното разпокъсано провеждане. Ето защо последователността ѝ се разпада и тя вече не се 
възприема като единен процес.

В „Байка“ съществуващото условно разпределение на вокалните партии спрямо сценич-
но представените пантомимични роли се изгражда по предварително зададено съответствие: 
тенор I и тенор II – са Петела и Лисицата, а бас I и бас II – (означенията са на Стравински в 
самото произведение) отговарят на ролите на Котарака и Овена. Това обвързване обаче бива 
нарушавано от автора, с което се създава възможност за объркване, като например във вто-
рото изложение на повтарящата се сцена с „примамването“, където в диалоговата структура 
с участието на Петела партията на Лиса бива подменена (2 т. преди ц. 46–48 или ц. 50–51). 
Нейната роля вокално търпи промени, като има неочаквани проявления във фалцетните ре-
плики на бас I (партия, която може да се изпълнява и от баритонов глас). 

Интересна особеност в „Байка“ е, че Лисицата в заимстваните от Стравински басни, а 
и в руските фолклорни приказки е предимно женски персонаж, но решението на автора за 
представянето ѝ от мъжки гласове се крие навярно в появата на един централен образ, който 
остава умишлено скрит зад вокалните партии на мъжкия квартет. Той предава всички отдел-
ни партии: на Лиса, Петела и другите зверове с различни нюанси,  като ги коментира, поучава 
или назидава, но без да престава да бъде събирателен образ, който силно напомня този на 
балаганния разказвач или „дядо“. 

От друга страна, критично коментиращите позиции в частите извън историята отчуж-
дават певците актьори от образа, както и от вокалното представяне на техните персонажи. 
Разделянето на компонентите на ролята на пантомимичен и вокален извежда на преден план 
мисълта за използването на даден художествен похват или на конкретно избрана от Стра-
вински техника, които дистанцират и подчертават самата структура на творбата. Заедно с 
това обаче се налага и необходимостта от постоянно синхронизиране на компонентите, за да 
се предпази произведението от объркване и неразбиране, което на места е трудно и говори 
за активното търсене на композитора извън познатото, както и за откривателските му наме-



86

Цветанка Почеканска: „Приказка за Лиса“ от Игор Стравински и поетиката на монтажа...

рения. Така зад видимостта на художествените средства се отвоюва нова територия, която 
експериментално заявява желанието на автора да създаде произведение извън концепта за 
драма. Естетическото му присъствие ражда тази промяна по посока на „епическия тип театър 
и епическата драматургия“, а с появата на фигурата на разказвача ще се появи и възможност-
та да се преорганизира диалогът под формата на разказ: „диегезисът измества мимезиса, 
персонажите излагат фактите, вместо да ги изиграват. Изходът от драмата е предварително 
известен, честите прекъсвания възпират нарастването на напрежението. Играта на актьори-
те също подсилва чувството за отдалеченост от събитията и за неутрално, безпристрастно 
повествование“ (Павис 2002, 100). Промяната на перспективата от единство към множестве-
ност, както и при филмите, засяга не само фабулата, но и цялостно се съотнася към творбата, 
включително и по отношение на декор, жест, дикция, игра и т.н.

В „Приказка за Лиса“ Стравински за първи път се обръща към процесите на епизация в 
по-широк смисъл и спрямо модерната драматургия и театър, като ги привнася експеримен-
тално в музикално-сценичната си творба: „Същинското въздействие на необичайната фра-
пираща драматургична структура се състои в едно дистанциране на процесите, посредством 
което идентифицирането на публиката се предотвратява“, ще напише немският музиколог К. 
Далхаус като констатация за настъпилата промяна (Dahlhaus 1981, 170).

Концепцията, въплътила това толкова отличаващо се произведение, се осланя на подход, 
извеждащ на преден план художествените средства и техники, очертаващи изкуствения ха-
рактер и направата на творбата. Той е безспорно следствие от авангардните идеи, повлияли на 
композитора при създаването ѝ. По този начин традицията ще бъде нарушена, за да се открие 
път за нейното преосмисляне чрез включването на принципа на монтажа като водеща линия, 
пряко свързана с появата и развитието на епическата драматургия, разпокъсваща сценичното 
действие, както е и в „Приказка за Лиса“: „Принципът на новия монтаж е в това, че монтажът 
се е превърнал до такава степен в осезаем елемент на построението, че въздействието му се 
приема като физиологическо усещане и раздразнение“ (Тынянов 1977: CLVII). 

Така Стравински поставя в центъра на „Байка“ монтажната техника и поетика. Съобраз-
но естетическите си възгледи той ще продължи в посока на откривателството, за да предяви 
настъпилите централни за изкуството и театъра промени. По този път музикално-сценичната 
творба „Приказка за Лиса“ се оказва създадена в балаганните традиции. 

Едновременно с това тя е и силно авангардна с експеримента на автора ѝ в сферата на 
изразността и епическия тип драматургия: „чрез разлагането на ролите на отделни части, при 
което публиката през цялото време се поставя в тази позиция да ги следи, дори с цената на 
раздразнение, следователно, от една страна, се подчертава изкуственият характер на отделните 
съпоставени параметри, а от друга страна, те се обвързват с епическата структура на произве-
дението, която авторът е взел от литературния образец на баснята и която до голяма степен въз-
произвежда по свой начин“ (Dahlhaus 1981, 169). Така се достига до основанията, съдържащи 
се в модела, заложен от Стравински в „Приказка за Лиса“, които препращат към началото на 
това изложение – знаменитата статия на Майерхолд и призива „Балаганът е вечен!“.

В заключение ще наблегна на следните съществени моменти, които могат да се оформят 
и като своеобразни изводи:

1. Руският композитор Игор Стравински прави изключителен поврат в творчеството си, 
както и в областта на музикално-сценичните произведения с вписването по експе-
риментален начин в „Приказка за Лиса“ на модела на балаганния театър. Неговите 
традиции той използва като художествена стратегия, в която основна роля получава 
авангардната идея за изобретяването. Това довежда до цялостно и революционно пре-
осмисляне и до структурни промени в творбата. Желанието на композитора за откри-
вателство извън драматичната форма ще удостовери появата ѝ.
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2. Използването на различни похвати, сред които централно място ще заема монта-
жът, може да засяга всички нива на произведението. Разпокъсването на ролите на 
вокално-сценична и мимическа е ярък пример за това.

3. Появата на епически черти и епическа драматургия в „Байка“ задава нова посока в 
музикално-сценичното творчество на Стравински, като предполага и градация към 
последващо появилите се произведения. Тази линия ще еволюира, за да получи изява 
и в други творби на композитора. В един от най-ярките примери ще се превърне опе-
ра-ораторията „Едип цар“.

4. Специфична за „Байка“ е епическата структура, в която обаче не се акцентира като 
при Брехт върху социалнокритичния елемент. В това отношение естетическият порив 
на руския автор се превръща във водещ принцип и хоризонт за новите му авангардни 
търсения.

В основата си този текст имаше за цел да дефинира експерименталните намерения и 
авангардните влияния в областта на епическата драматургия и епическия тип театър в 
творбата „Приказка за Лиса“ от Игор Стравински. Особено важно за метода на работа 
на автора се оказа очертаването на конкретен похват, чрез който да се постигнат опреде-
лените от него цели. Бе установено, че воден от авангардни естетически принципи, но 
и с мисъл за традиционния руски модел на балаганния театър, композиторът формира 
специфика, приложима към крайно разноликите очертания на музикално-сценичните му 
творби. Това беше достигнато чрез въвеждането ѝ като нова насока в творческото ос-
мисляне на произведенията на руския творец, със знаково начало тъкмо в „Приказка за 
Лиса“, задача, на която се посвети и настоящото изложение.
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МАЙНОНГ В ПЕРСПЕКТИВАТА НА РЪСЕЛОВАТА 
ФИЛОСОФСКА ЛОГИКА

Валентин Аспарухов
 

Резюме: Отправна точка на този текст е убеждението, че маргинализираните фигури в 
историята на философията имат шанс за реабилитация само ако изследователите им 
проникнат в дълбинните пластове на доктрините им. Австрийският философ и логик 
Алексиус фон Майнонг е ярък пример за силата на горното убеждение. Статията се опира 
върху прочутия дебат Майнонг – Ръсел и вариращите разкази в полза на единия или другия 
участник в дебата. Важният изходен въпрос се отнася до влиянието на онтологическите 
допускания на Майнонг спрямо предложената през 1903 г. и доразработена през 1913–
1914 г. проблематика на философската логика. Значимо място е отделено на изследвания 
на Майнонг върху статуса на отношенията. Те го водят до заключението, че отношенията 
са – подобно на всичко друго в неговия онтологически инвентар – партикуларии, които 
са фундаментално зависими, но не и сводими до фундиращите ги идеи (представи), също 
както един сетивно доловим комплекс, като мелодията, е логически зависим от своите 
fundamenta, или от идеите за индивидуални тонове.

Ключови думи: допускания, теория на предметите, описания, философска логика

MEINONG IN THE LIGHT OF RUSSELL’S 
PHILOSOPHICAL LOGIC

Valentin Asparuhov
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Празна е всяка претенция за това, че с открояването на даден автор сред влиятелните 
философски направления и школи се достига до дълбинния пласт на философията му. В 
този смисъл считам за по-важен опита по детайлизиране на неговите ключови философски 
допускания. Често подобни опити са били подемани от представители на различни традиции 
(включително и логически) и също толкова често са се случвали провалените взаимни диало-
зи помежду им. Случаят с отношенията Майнонг – Ръсел не е такъв. Нещо повече, огромното 
достойнство на продължилия няколко години дебат помежду им е не просто в начина, по кой-
то се е водил, а се свежда до подобренията, направени и от двамата. Подобрения, свързани 
преди всичко със собствените им доктрини. Казано огрубено, за Ръсел те се отнасят до тео-
рията за описанията, която съгласно изненадващо ясните му спомени от „Моето философско 
развитие“ е първият му „успех“ около проблема с противоречията, макар „на пръв поглед тя 
да не е била свързана с тях“ (Ръсел 1959, 79), а за Майнонг те се изразяват в една поредица от 
подобрения към теорията на предметите, които превръщат въпросната в „една изчерпателна 
и жизнеспособна семантична теория“ (Griffin 1986, 384)1. За съжаление, онова, което се от-
нася до самата полемика, не може да се каже за интерпретациите ѝ, превърнали се впрочем, 
за добро или зло, в съществена част от дебата. Много често те фаворизират несправедливо 
едната от двете страни, донякъде водени от собствените си интерпретативни пристрастия, 
донякъде от небрежност и неразбиране на аргументите на другата страна, а и поради стран-
ния навик непременно да бъде отличен победител, или поне да се следва тенденцията, която 
вече го е направила. Засега оставям настрана обсъждането на въпросните интерпретации, 
като искам да уговоря предварително необходимостта от връщане към някои тях, за да бъдат, 
доколкото това е възможно, коригирани несправедливите исторически оценки.

Зад замисъла да се огледа Майнонг в перспективата на философската логика на Ръсел 
стои едно определено очакване. Формулирано най-общо, то всъщност търси отговор на въ-
проса „влияят ли и ако да, до каква степен онтологическите допускания на австрийския фи-
лософ върху предложената през 1903 г. и доразработена през 1913–1914 г. проблематика на 
философската логика“. Казано по-конкретно, ще се търси мотивация за разработването на 
теорията за описанията и епистемологическата доктрина на Ръсел в някои от теориите на 
Майнонг. Иначе казано, положенията на последните ще разглеждам като изходна точка не 
само за най-популярната и призната от всички теория на Ръсел, но и като предпоставка за 
съзряването на философската му логика.

Претенциите на настоящия текст са скромни. Те стигат до рецепция на идеите на Май-
нонг и оглеждане на някои от тях във важните според мен философско-логически допуска-
ния на Ръсел. Ще започна с трите източника на влияние върху философията на Майнонг. 
Първият, съвсем естествено, е неговият учител Брентано, който го въвежда в детайлите на 
описателната (или феноменологическа) психология – класификация на всички същностни 

1 Вместо „теория на обектите“ ще използвам конструкцията „теория на предметите“ поради сравнително по-го-
лямото онтологическо „тегло“ на термина „предмет“. Той се използва за означаване на всяка извънположеност, 
на всяко противо-съществуване и в този смисъл на всяка единица битийност (Марков 2003, 253). Най-малкото 
такава употреба адекватно се вписва в онтологическия замисъл на теорията на Майнонг, а и в Хайдегеровия 
епистемологически прочит на предмет – gegen–stand. Авторът на теорията на предметите смята, че чрез нея 
всъщност прави наука за чистия предмет. Значенията на понятието „предмет“ не се определят „по вещите“, а 
интенционално и в този смисъл то обхваща: действителното, недействителното и невъзможното. Така, ведно 
със съществуващото и несъществуващото, се промъква в съдържанието на термина „предмет“. Диференция 
специфика на съществуващите предмети е тяхната пространствено-времева определеност. Към тях се при-
числяват и „математическите предмети“, отношенията и комплексите – реалии, които „траят“ извънвремево и 
„пребивават“ извънпространствено (не са пространствено топологизирани). От своя страна несъществуващите 
предмети нито съществуват, нито „пребиваващо траят“. Те са три вида – непротиворечиви в себе си, но без фак-
тическо битие (златна планина); невъзможни предмети (кръгъл квадрат); поетически фикции – Шерлок Холмс. 
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умствени феномени, разкрити във вътрешното възприятие. Вторият източник е философията 
на Хюм, а влиянието му е очевидно от първите две работи на Майнонг – “Hume-Studien I” 
(1877) и “Hume-Studien II” (1882) – в които се развиват базисни елементи от зрялата му фи-
лософска доктрина. (Малко преди смъртта си в едно кратко автобиографично есе Майнонг 
пише, че Брентано е онзи, който първи му е посочил важността на философията на Хюм 
(Grossmann 1974, 231). Подобно на Хюм, акцентът е върху гледната точка, че адекватно фи-
лософско разбиране може да се достигне само чрез строг анализ на онова, което ние можем 
да представим в опита. Третото влияние идва от научно-редукционистката програма на Мах. 
От нея Майнонг заема принципа на изследователска икономия, отнасящ се към всеки пред-
мет – трябва да се допускат минимален брой категории, нужни за описание на изследвания 
предмет.

Майнонг е бил убеден, че е по-погрешно да се достигне до аналитична последователност 
чрез опита насилствено да се съвмести даден предмет с определени категории, отколкото 
това да се въведе нова категория, която по-адекватно се отнася към изследвания предмет2. В 
този пункт се открива и най-дълбоката характеристика на Майнонговия подход към филосо-
фията – неговата необикновена предпазливост относно принудата предметът да бъде сведен 
към предишни допускания. Обръщането към феноменологическата онтология при Майнонг 
е било основано върху убеждението, че категориите би трябвало да се съобразяват с онова, 
което сме представили в опита, а не обратно. Следователно гледната точка, съгласно която 
Майнонг е твърде щедър по отношение на категориалното разнообразие, е неоправданa. По-
добна гледна точка споделят Уилям Нийли и Джилбърт Райл. Първият характеризира онто-
логията на Майнонг като „объркваща и непроходима джунгла“ (Kneale 1949, 12), а вторият го 
описва като „най-големия сред създателите и разпространителите на същности (the supreme 
entity-multiplier) в историята на философията“ (Ryle 1933, xiii–xiv). Тъкмо обратното, налице 
са примери, които показват онтологическа пестеливост, ограничена единствено от правото 
да откаже незаконното свеждане на някои свойства на опита, за да ги направи подходящи за 
една предварително замислена категориална схема.

Тук искам да отворя скоба и да разкажа подробности около дебата Ръсел – Майнонг. Още 
в началото ще заявя, че в никакъв случай не мога да приема тезата, че Ръсел е категоричният 
победител в този дебат, като с това не желая и да поставям под съмнение релевантността 
на неговите аргументи срещу теорията на предметите. Подкрепям напълно гледната точка 
на Грифин, че въпросният „е изключително продуктивен по отношение на развитието на 
аналитичната философия“. Като акцентира върху незаслужената победа на Ръсел, Грифин 
твърди също, че спорната теория на предметите е била отхвърлена още в зародиш и че ал-
тернативната ѝ Ръселова теория за описанията трасира пътя за връщане към емпиризма и 
осигурява модел за редукционистки програми, доминантни за аналитичната философия от 

2 Като стана дума за категории, ще ми се да спомена и за това, че в края на XIX и началото на XX век се случва 
едно постепенно, колебливо, но и неизбежно онтологическо преобръщане, чийто най-съществен принос е в 
добавянето на няколко нови категории към традиционната платонико-аристотелианска онтология (онтологията 
на индивидуалните неща и техните свойства) – отношения, множества и състояния на нещата. Ведно с Болцано, 
който пръв употребява „състояния на нещата“, Брентано и неговите ученици – Майнонг, Твардовски, Хусерл 
– фокусират интереса си върху природата на умствените актове и в частност върху съжденията, което от своя 
страна генерира енергията за споменатото онтологическо преобръщане. Говорейки конкретно за Майнонг, пър-
ва изява на въпросното е откриването на новия фундаментален умствен акт – допусканията. Първото издание 
на книгата „За допусканията“ (“On Assumptions”) е от 1902 година. В нея централна е темата за споменатите в 
заглавието умствени актове, а темата за състоянията на нещата, или за обективите, както Майнонг ги нарича, 
се появява едва в седма глава. Във второто издание обаче не допусканията, а тематизирането на обективите е 
приоритетно и показва според Гросман, че между двете издания Майнонг осъзнава онтологическата значимост 
на новата категория (Grossmann 1995, 166).
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първата половина на XX век. Грифин споменава и ласкавата оценка на Рамзей, който нарича 
теорията за описанията „образец за философстване“3. Не трябва да се подминава обаче, че 
постепенният упадък на последната, допълнен с все по-нарастващия интерес към работите 
на Майнонг, има за следствие актуалното за края на 80-те години на XX век и за средата на 
първото десетилетие на XXI век преобсъждане на техния дебат. Целта е била да се поправи 
историческата несправедливост около дебата. 

Грифин се позовава на авторитета на Куайн и предполага, че е било обичайно да се до-
пуска един онтологически мотив за цел на теорията за описанията. По думите на Куайн тя 
е онтологическа теория, целяща да отстрани една „непоносимо обърканата (безсистемна) 
онтология“. Въпреки факта, че по-късно Ръсел е претендирал за съществен принос, свързан 
с намаляване на онтологическите ангажименти, теорията за описанията прави възможно да 
се види, че по времето на нейното конструиране и по средата на дебата с Майнонг Ръсел се е 
интересувал повече от логически проблеми, отколкото от онтологически такива. Фактически 
Ръсел не изопачава гледната точка на Майнонг, допускайки, че последният мисли, че всички 
обекти имат битие. Някои от критиките на Ръсел са били възприети сериозно от Майнонг, 
който изменя теорията си в съответствие с въпросните критики. Нещо повече, критиките са 
със съществен принос за развитието на теорията на Майнонг и са отговорни за по-съвърше-
ните късни версии на теорията. Сериозността, с която Майнонг се отнася към аргументите на 
Ръсел, показва, че последните не са били формулирани с цел изопачаване на позицията на му.  

Отново Куайн е в основата на схващането, че мотивацията на Ръселовата атака срещу 
Майнонг и в частност за конструирането на теорията на описанията е била преизобилната 
сфера на битието, която Майнонг поддържа. Едва през средата на века Ръсел ще каже, че 
„желанието да се избегне Майнонговата прекалено населената сфера на битието ме доведе 
до теорията за описанията“. Трябва категорично да се заяви, че спомените на Ръсел са твърде 
объркани. Подобен разказ за мотивацията му за разработване на теорията за описанията се 
основава на погрешната интерпретация на Майнонг като онтолог, прекалил с онтологиче-
ските допускания, нещо, за което през 1905 г. Ръсел не го е винил. Според Грифин не можем 
да се доверим и на заключението на Ейър, съгласно което основната грижа на Ръсел е била 
неговата собствена преизобилна сфера на битието. Има недвусмислени доказателства, казва 
Грифин, например в ръкописа „За фундаменталиите“, според които основният замисъл за 
развитието на теорията за описанията е свързан с отношението между значението и денота-
цията на обозначаващите изрази. Освен това трябва да се подчертае, че сферата на битието, 

3 Често статията „За обозначаването“ е разглеждана на просто като оригинално описание на изреченията, съ-
държащи определени описания, но и като повратна точка за философията на Ръсел. От нея се е очаквало: да 
покаже еманципацията на Ръсел от екстравагантната онтология на Майнонг (Makin 2006); да разреши някои от 
иначе неразрешимите логически главоблъсканици; да отстрани обозначаващите понятия и защити един нов, ос-
нован върху езика философски метод. Дали подобно разбиране на Ръселовата статия съвпада с данните, налич-
ни в ранните му съчинения (основно в „Принципите“)? По-скоро не. Трябва да се отчитат и някои по-субтилни 
промени, като обвързаните с нагласата му да ревизира собствените си онтологически допускания например. 
Що се отнася до теорията за описанията, може да се каже, че продължаващите дискусии около нея я разглеждат 
така, сякаш е била замислена като дял от философията на езика. Това е подвеждащ подход. Интересът на Ръсел, 
свързан с обозначаването, не се основава върху изясняване на употребите на описанията в обикновения език, а 
върху подобряване на опитите да се осигури основа за логиката и математиката. Свидетелства за това могат да 
се намерят в непубликуваните му ръкописи и бележки, писани преди 1905 година. Защо теорията за описани-
ята е така важна за изследователите на Ръсел? Освен, че е била приветствана като „образец“ за философстване 
(Рамзей) и често определяна като полагаща началото на аналитичното философско движение през ХХ век, „За 
обозначаването“ е непрестанен извор на полемика върху онтологическите интерпретации на мисленето и езика. 
Тази статия е важна и що се отнася до усилията на Ръсел, свързани с отхвърлянето на теорията на предметите, 
в която истината предикация на свойства към несъществуващите обекти е позволена. Тази теория е в подкрепа 
на силния реализъм в метафизиката и отразява неговия ангажимент към екстензионализъм в логиката.        
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така както я мисли Ръсел, след теорията за описанията остава почти толкова богата, колкото 
е била и преди теорията.

Основанията, които го водят към теорията за описанията, не са били точно идентифици-
рани и според Грифин, докато не се изследва архивът на Ръсел, това не би могло да се случи. 
Може да се каже все пак, че основните му интереси през първите години на XX век са твърде 
разнопосочни.

Принципът на онтологическа икономия става очевиден в контекста на т.нар. бедна на 
същности (рядка, разпиляна, безсистемна (sparse)) онтология, представена в “Hume-Studien” 
I и II. В тях Майнонг твърди, че всичко, което съществува, може да бъде онтологически све-
дено до (или анализирано и описано чрез) категориите за: отделен случай на (от) идеи, сбор 
от идеи и идеи за местоположение и/или моменти във времето. Това е онтология, която е 
ограничена единствено до „отделните случаи“, т.е. няма универсалии като „синьо“ и „кръго-
вост“, а само партикуларии или отделни случаи идеи – като „това синьо“, „този кръг“, които 
са част от друга партикулария – сбора от идеи „този син кръг“. Тази онтологическа доктрина 
поддържа схващането, че всичко, което съществува, е партикулария и че всяка партикулария 
съществува точно по същия начин като всяка друга. Партикулариите съществуват и като ум-
ствени същности – като умствени актове, идеи или колекция от идеи. Денис Суит определя 
така описаната онтология като комбинация от реизъм и структурен идеализъм (Sweet 1993, 
557). Същият автор твърди, че зрялата онтология на Майнонг е възникнала от радикалната 
ревизия на реизма и изоставянето на структурния идеализъм, като и двата процеса според 
него могат да се проследят в контекста на т.нар. Gestalt полемика4.

Що се отнася до зависимостта между Gestalt полемиката и развитието на онтологията 
през XX век, трябва да се спомене, че най-очевидният ефект на Майнонговата доктрина за 
сложните същности (която се появява в контекста на полемиката) може да бъде забелязан в 
ранните текстове на Ръсел (става дума както за публикациите му в „Майнд“ между 1899 и 
1907 г., така и за „Принципи на математиката“ (1903)), в които се поставя проблемът: как да 
бъде анализиран даден единен (унитарен) комплекс. Ръсел използва анализа на Майнонг в 
опит да се защити реалността на отношенията и структурите.

Ранните изследвания на Майнонг върху статуса на отношенията го водят до заключе-
нието, че отношенията са – подобно на всичко друго в неговия онтологически инвентар – 
партикуларии, които са фундаментално зависими, но не и сводими до фундиращите ги идеи, 
също както един сетивно доловим комплекс, като мелодията, е логически зависим от своите 
fundamenta или от идеите за индивидуални тонове. Тук може да се формулира принципът, 
който става крайъгълен камък на зрялата философия на Майнонг – принципът на частичното 
съвпадение (partial coincidence). Този принцип утвърждава, че „там, където има комплекс, 
има отношение и обратно“. Въпросният принцип е бил формулиран най-ясно от Майнонго-

4 Въпросната полемика е в ход през последното десетилетие на XIX век и въвлича освен Майнонг и двама от 
неговите студенти – Кристиян фон Еренфелс и Ханс Корнелиус – също и аспиранта на Брентано Казимир Твар-
довски. Резултатите от този ползотворен дебат, що се отнася до Майнонг, са се изразявали в това, че дебатът 
нееднократно го е мотивирал за преоценка на собствената му философия. Две са основните смислови преобръ-
щания – първото се състои в принудата да се модифицира ранната доктрина на реизма, която поддържа схва-
щането, че съществуват само партикуларии и че всички те съществуват по един и същ начин. В негов резултат 
се възприема гледната точка на един модифициран реизъм, съгласно която съществуват само партикуларии, но 
въпреки това има различни, т.е. онтологически хетерогенни видове партикуларии.
Майнонг е опитал да приспособи горната промяна към структурния идеализъм – към схващането, че само ум-
ствените същности съществуват – и да приеме различни видове онтологическа хетерогенност между умствени-
те същности. По-късно обаче той изоставя структурния идеализъм в полза на т.нар. възприемащ (перцептуален) 
реализъм – схващането, че непосредствените обекти на сетивно възприятие са обективи, независими от ума 
същности, или според думите на Майнонг: „обекти от по-висок порядък“.



94

Валентин Аспарухов: Майнонг в перспективата на Ръселовата философска логика

вия студент Ернст Мали – „всеки комплекс съвпада с отношението между неговите inferiora 
и всяко отношение по необходимост съвпада с комплекс“. Този принцип осигурява на Май-
нонг възможността да пригоди и отношенията, и комплексите към една и съща онтологиче-
ска категория – категорията за „обект от по-висок порядък“, която може да се разглежда като 
израз на нагласата отношения и комплекси да се екипират с екстраментален статус, т.е. да се 
подсигурят обективно.

Темата за обектите от по-висок порядък директно препраща към Майнонговата концеп-
ция за онтологически анализ. Тя е основана върху три допускания:

1. Анализът започва с нашето съществуване като присъстващо в някакъв комплекс, т.е. 
размишление за дадена множественост, съставена от части;

2. Тези части трябва да бъдат различими. Всяка част трябва да се схваща като индиви-
дуалия, различна от всяка друга индивидуалия в комплекса;

3. До някаква степен комплексът може да бъде анализиран и разбран чрез логическата 
му зависимост от частите и определена умствена активност;

Тук е важно, струва ми се, да се върнем към Майнонговия анализ на отношения и ком-
плекси, доколкото той разкрива, че отношенията логически зависят от онова, на което те се 
основават, и от някои умствени актове като сравнението, абстракцията, синтеза. Разбирането 
ни за отношения е опосредствано от умствената активност. Комплексите (такива като мело-
диите) логически зависят от своя страна от онова, на което се основават (изграждащите ги от-
делни ноти), и от някои умствени актове за подреждане. Разбирането на комплексите е по-не-
посредствено от разбирането на отношенията и това се дължи на типа (и по-малката степен) 
на използваната умствена активност. Тук трябва да подчертая, че няма как да се подмине 
сравнението с проблематиката от непубликувания ръкопис на Ръсел от 1913 година. Първото 
допускане от концепцията за анализа непосредствено препраща към теорията за съждението 
като многоместно отношение, а пък идеята за обособяване на „степени на умствено разви-
тие“, на които се опира Ръсел при опита си да изрази типовете запознанство, които се разли-
чават в зависимост от обектите на запознанство, очевидно произлиза от различието в начина, 
по който Майнонг епистемологически интерпретира комплекси и отношения. 

Статията на Майнонг от 1899 г. „За обектите от по-висок порядък и тяхното отношение 
към вътрешното възприятие“ е детайлно изложение на това къде и как отношенията и сетив-
ните комплекси се вместват в онтологията му. Въпросната статия показва скъсването на Май-
нонговата мисъл с първоначалния вариант на реизма, както и със структурния идеализъм. 
Вместо тях той лансира един нов и оригинален вариант на реизма, съгласно който съществу-
ват единствено партикуларии, но от различен вид, онтологически хетерогенни. Той обвързва 
тази доктрина с подкрепата на перцептуалния реализъм – схващането, че ние сме перцепту-
ално запознати с различни видове извънумствени същности. Синтезът между модифициран 
реизъм и перцептуален реализъм ще позволи на Майнонг да осъществи едно по-богато и 
феноменологически адекватно описание на отношенията. И двете следствия смело могат да 
се припишат на сметката на студента и аспирант на Брентано Казимир Твардовски, който 
радикално и изкусно модифицира интенционалния модел на Брентано за умствените актове. 
В книга „Върху теорията за съдържанието и обекта на представите“ (1894)5 – с особена важ-
ност за феноменологията, но останала позабравена през XX век, Твардовски различава три 
същностни и несводими един към друг елемента, включени във всяка представа (или осъзна-
ване): 1. умственият акт; 2. частта от умствения акт, наречена съдържание; 3. интенцията 
на акта или дадения обект; Той настоява също, че ако съдържанието всъщност е част от 
5 Финдли описва книгата на Твардовски като „несъмнено най-интересната монография в цялата модерна фило-
софия; тя е ясна и удивително богата на идеи“ (Findlay 1963, 8).
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всеки умствен акт, то интенцията не е. Интенционалният обект е свързан със съдържанието 
чрез един особен вид отношение – интенционално отношение.

Интенционалните обекти се различават от съдържанието по два важни начина. Първо, 
във всяка представа (пример за осъзнаване) умственият акт е непосредствено насочен към 
интенционалния обект – който или съществува, или не съществува; съдържанието, включено 
в акта обаче, винаги съществува. Например, докато несъществуваща златна планина може да 
бъде обект на умствен акт или въображение, то няма смисъл, в който едно несъществуващо 
съдържание би могло да бъде част от умствен акт. Второ, интенционалните обекти и съдър-
жания се различават радикално що се отнася до качествата. Например, докато за златната 
планина, която си представям, може да се съди, че има качества (като пространствени из-
мерения, златен цвят), то умственото съдържание, което замества обекта в умствения акт не 
може да бъде нито пространствено, нито цветно.

В светлината на откритията на Твардовски, Майнонг е искал да обясни онова, което Твар-
довски не е могъл – как нещо, което не съществува, може да бъде обект на представа, интен-
ционален обект на умствен акт. За Майнонг единственият начин да се примирим с факта, че 
мисленето за кръглия квадрат е различно от мисленето за нищо, а също и с факта, че кръглият 
квадрат не може да съществува, е да признаем разликата между две хетерогенни категории за 
битие – съществуване и субсистиране. Как тази разлика се използва за описанието на неща 
като отношенията? В ранните си работи Майнонг твърди, че осъзнаването на отношения като 
„подобието“ и „различието“ изисква наличието на основаващи идеи плюс определена ум-
ствена активност. Следователно статутът на отношенията е бил по същество умствен. В ста-
тията от 1899 г. обаче се казва следното: „Да обсъдим подобието между репродукция (на кар-
тина) и оригинал: и двете картини съществуват; но да се гарантира също и съществуването 
на подобието извън и отделно от картините, би могло да се възприеме като пример за насилие 
над всеки непредубеден индивид. Въпреки това в дадения случай подобието може с право 
да се утвърждава; допускаме, че подобието между картините не може да бъде отречено. То 
не съществува, но субсистира“. Като разглежда отношенията и комплексите като обекти от 
по-висок порядък, т.е. като субсистиращи, а не съществуващи интенционални обекти, Май-
нонг е в състояние да разреши много от проблемите, които прояждат ранната му онтология 
– например желанието му отношенията и комплексите да бъдат обективи, или извънумствени 
индивидуалии. Новото разглеждане на отношения и комплекси като субсистиращи superiora 
(по-висши неща), които, макар логически да зависят от техните съществуващи inferiora (от 
обектите), ги признава като реални, обективни същности.

За Майнонг е важно да поддържа дистинкцията между съдържание и обект, защото е 
мотивирана от проблема за описанието на несъществуващи обекти като златната планина и 
кръглия квадрат. В „Теорията за предметите“ (1904) той развива схващането си за епистемич-
ния приоритет и аналитичната несводимост на структурни комплекси, или на т.нар. обекти-
ви, за да подскаже решение на проблема за несъществуващите обекти. Тук трябва да се каже, 
че първични и непосредствени елементи за сетивния опит са субсистиращите обективи, кои-
то Майнонг въвежда две години по-рано в книгата си „За допусканията“ (1902). Проблемът е 
бил повдигнат от Болцано и Твардовски и се е изразявал в следното. Факт, следствие на опита 
е, че можем да мислим за неща като златната планина и кръглия квадрат, а когато го правим, 
ние всъщност не мислим за нищо, но при всички случаи има някакъв обект на мисълта ни. 
Майнонг нарича вниманието ни към онова, което сякаш го има, фундаментален парадокс – 
„има обекти, за които е истинно, че ги няма“ (there are objects of which it is true that there are 
no such objects).

За Болцано, когато мислим за златната планина, ние осъзнаваме едно чисто умствено 
нещо – едно понятие, или „представа сама по себе си“, която няма съответстващ ѝ обект. 



96

Валентин Аспарухов: Майнонг в перспективата на Ръселовата философска логика

Позицията на Твардовски е, че подобно осъзнаване включва съществуващото умствено съ-
държание, което се отнася към несъществуващ интенционален обект. Може да се каже, че 
обектът притежава пространствени характеристики (може да си представим златната плани-
на като висока, златна и т. н.), докато съдържанието не може да притежава подобни качества. 
Ако обектът може да не съществува, дори да не е способен да съществува, то съдържанието 
трябва да съществува. Според Майнонг, проблемът е да се обясни как едно съществуващо 
съдържание може да се насочи към обект, който не (или не може да) съществува, но който 
въпреки всичко може да бъде мислен като притежаващ определени характеристики – форма, 
цвят и др. Ако обектът не съществува, тогава просто няма нищо, към което съдържанието 
на акта може да се отнася. Да мислим за златната планина, не означава, че мислим за нищо. 
За Майнонг, когато мислим за такива неща, ние се ангажираме с умствена активност, която 
е насочена към даден интенционален обектив. Обективите са първични и непосредствени 
елементи, към които са насочени нашите умствени действия, и само в контекста на тези суб-
систиращи обективи можем смислено да говорим за „битие“ или „небитие“ на обектите. За 
австрийския философ е безплодно усилие да се говори за битието или небитието на златната 
планина извън контекста на субсистиращите обективи, които ги съдържат като съставки. Ко-
гато златната планина се мисли като златна, умствената активност е насочена към извън-ум-
ствена, субсистираща същност. Тази същност субсистира до такава степен, че показва някои 
свои белези и е съвсем без значение това дали всички, или нито един от съставящите я еле-
менти съществува.

Какъв тогава е онтологическият статус на обекта, който е съставка на обектива, когато ми-
слим за кръглия квадрат? При отговора на този въпрос Майнонг добавя трети категориален 
признак към онтологическия си арсенал. Също както по-рано той е сметнал за необходимо 
да въведе онтологическата дистинкция между съществуването на обекти и субсистирането на 
обективи, сега той счита за важно да въведе понятието за Außersein, сферата „отвъд-битие“ 
(свръхбитие), която съдържа в себе си тези „чисти обекти“, които са елементи на действителни 
интенции, или съставки на действително субсистиращи обективи, но които не могат да същест-
вуват нито като пространствено-времеви неща, нито да субсистират като траещи комплекси.
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