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ЕСЕ

ВАСИЛ ПЕНЧЕВ

"НИЕ, ДУХОВАТА МУЗИКА": НИЕ, ФИЛОСОФИТЕ

На хората ш..: се с.пуч.ват разюt случки. Имат си работа (днес wно:шна са без
работни), nо-делнична или nък nо-празнична. Най-nразннчва е работата на духо
впта музнка:

.,Ба С'ЬТ.

С моя прост а11.-ъд си :викам: nща, дето нс сме свирюur

mrc, нс с nща. А Retta

се лохвалн некой., че нс ~с му свиркли в nщ:rra! Па и ctu~o~o в х:ьщкте !IИ?

·

Кorn Q'ncpиnaxмe ormmaтa вадсюща (чсрказцн пари11:аr така своята валцова
мелmща), f!e свцрихме mт?- Свирихме. Мостьт кorn се muтproщ я lia Rero с11ирm·
мс. Кorn елс~~.-тричестnо сс npoxapв.'\we, nак свирюtмс. Hauraтu ~ и самолет е
nосрсщnла. 1"
Чо6ск е санклnл да отбетuва BiU<flfft'C C1f}'ЧIOt: раждане, сватба новодомстзо.
с~>n~рт. В nослслнтr Clf}"'nii духомrа музика wc свири ТЬJЮIО. Сьщо тuка )(JIIIДc
Жif!'C се С1.бпрат и nyCJ<."UТ смно nоп-фолк, npcmi бяхо. заш1rо1И rpyrm- Т1Р!1 духом
музю<n нпма. Внж nри восюпrrо и на nnpnди без духова ttry'3Иk:ll ис uожс:
,.AICO llllc ОТН11СТС Jt;l IIOCIICИ f1tlpM , ШС IШДИТС 1 Че Н!Й .. 1111Лрсд DU MOЩWIIЗ·
лн:м дyxo1m-ra мунsК<I, л:~ {11\JC nосле ftJJtll:sn rснсрмьт. nn дpynrn &ОСН!Ш, nn чnc
·nrr~. ю1кто с:~ сн нuрсдС/1~ с.1Шn nодир дpyrn, а музнк:rrо ncc сьирк. Korn m.к музи- ·
tarru не CIJI pJ1, noчn:rr .lli1 бюrr Ci\MO бnpoбfiiOf'tC • .Ешш хуба.вн бар3ба1щ кuro бюrr

едно хуб:шо, а бе хnто tf~ прмо rto сърцето те бшrr, n вoJIOiиwrrc МApttntpyыrr и
заедНо с бnрuбанmе: pnл·pnn, pnл·pa.ttl -ще cpшrnr IC'LЩИ1't.''1
.
Нс: nен 'ОО> сн crpytш до сс Оtбепежи -дори roaa, което си струnа да сс nод·
Чер1'11ё, с 'rпЪрде pяJntQ.

Фнлософюrru също си има дуХОва мy:mxn, с коnо сrrбс:лязва. Тя носи със себе
си оrледало и където в1шн нещо :Ja стn5спязване, го сл8Л1 и то се отра:lЯ.В11. taюl че
BCIIЧКJI nо-ясно да го Шl.iJ.RТ. n отдалече m.к блещи 11 хорэ:rа nрiшждnт да видят
какво е намернла фило~офкята, та е сложила своето оrnедало.
В бръснарницата ошедалото се казва бръснарско оrnедало, жеккrс пък носят

дnмско огледало, за да лриrnаждnт някой кичур за самочувствие. futa с-ьщо :rьбо 
лекарско оrnедало. Оrnедапото, с което Архимед е nодnалю1 корабите, е било nз
рабошrчяо оrnедало. Има и кр•mи оrnедала, които в:и с.л:агат колеrите, за да не
можем се позна.

ФнnософсJ<ОТО огледало не е юrro бръснврско, нито дамско, юrro nаработlч
но, юrro криво. За да ве се сбърка с ня:кое от тях и в бързината да се вземе по

nогрешка, то е наречено рефлексия. ФЮJософите винаги носят рефлексията със
себе си, за да я поставят, като открият нещо важно. Така философ, види ли Радич
ков, веднага слага рефлексията си.

'Й. Р ад 11 ч ко в. Нне, духовата а.сузик:а.- В: Й. Радi!Чk'ОВ. Свиреnо настроение. С., 1992, с. 48.

'

Пак там,

49-50.

Хор~' га пък, к::rо нм предстон h.."n о важно, слагат духова музика и мал-ар тя
да не б:н.щ н 1'Л'0 рефлекснята отдапt>-<;:, затова пък се разчува надалече . Този оби- ·
чаН да с е слага духова музика при .важюnе неща е от nамтивека, ·може би дори от
далечните времена на Сократ и ПлюУ..н;
.
"Черказь:ата духова муз:нка наиС'17.Rа е стара. Надали шmй n селото знае го
дините на mrcтpyмeнnm:.; трябва да
уверя , че а.ко rn norneднere, ще ви сс сторят СJари едва

mt не КОJIХОТО СЛЪ!:Ще'I.,, Това дори

·

и собсrвеницт-е на инструмен

тите не знаят, защото твърдят, че те Cit.cи, откакто е създаден свсты:. ..'rз
Така от незаnо~>mени времсна и 1/t'rорията си тече, но с чупки. Първо е теча.:.
ла в хръг, но от Новата ера се е <УIТiр.<Щнла наnряко и днес вече изrnсжда · сяnщ
нищо нс: моJке да я спре. В кръг юш tшJряко, обаче чymrn винаги е нм.ало. Ня:кои .
племена, xornro дс-rето става мъж, ro пращат в дивия лес и като броди, забравя,
какво е било, я разбнра, какво ще ~- Това е чупха. Природаrа nък се nогрижи
па да обагря съб1mtето, mг.rro момw.tто става жена. Вой:Imте, революциите, nрс:
враг..пе, Девети септе mри., Десети
.~м:врн cn вес таКШ!а чушсн. Коrа закрият
~аво.д, снабдявал с eлc:ll.-тpoiOII<a вели.спа съветеха страна. и работmщи-rе останат
без работа, а чиrrовниЦИ1'е щmрввят .w.tпид:iЬ..ърскn прищrrпзацJtJr, това nак е чуnка.
Тогrош казват: •.Хайде, чупq!", което ще рече, че исторРЯТn с щш:равwrа ctym<a и
по-недосетщ:mнп~ трябвn да се nодсtт2Т.• ~ym.-n! " са, казатт п Ril. Людевик XVI,

зашото фpeнcJCtml революция е била r:1tщo тmцнщ <JУПКа.

.

"

.

Но в тезli ncъtТU<IIТt случnн, макар .na нма qynкa. духова музи:кп НJtМа.

.Лo:tmp Д~етн. 110ra беше t<ОО~tнн:то, пне тpьrnnxwe, nJ11(!U(ТQ сме це11m<~ духом мyзlfl«l • .IШ с щжм от I(ЪШ1fln кьшо. Е;ши ro rncдnт IIA Decczшc, друrн
ro ~ат н<~крнRо, ио HIUIJf бе тpъrn~U:C, gкво те ro nраюш- свиркм Ш\ эаnочис
ве.аm.ж,

nocnc

музюс1rrо.

И

ще

ro

урсжnnмс; ЗЩШ;'fо вc;!'IJ<O З11f1ОЧВ4 с ыузпката и спършва с

Kornro чо нек умре, лnк с М)"'.пJСа ro изпращаме.'-.

n./1 мy.m"nтn

с в иачмото н

• жрм

лоf!ьн JtYX01.1il111 MYJIII\t\, дe.I'HtTfi 11и f(;UТ
»e~t••o 11сшо сн I!Мil npltЧИHil,

n лък

нn nсякn ЖИ'!'СЙСI<I\ отсеЧ~Сn. Дорде се

n pycJJOТO си.

Вся.tа:> нсшо cлe.nna редn си,

1uи ли nрнчинn, и спедствнето яе зo..t<"11CriJiвn.

Но а";о ttJшшне духом M)'"JtOOI, 3Hfi1 1И юrоме събитие .
Чуruш нсшn са сьбитията\ Чопа: шrже да сн nомнСJТИ, зnщо И е на иcтoprurro
'I'Oihl брауново IUJижсине (брауново ;mrжеиис знnч:н, че BCJtJCa молекупа удря от
всiiКЪде нлrоя nо·rол емнч'Юl Ч11С1'ИЧ.кt..

ICOJttO сс

внждn с мшсроскоn, и тя сс щура

наса..ч·н:rrам rro отсеqки). Три събвnu ще наnрrошт триьм.1111и:к, а 3аШО истор•tяm

избира nо·д'!.лrил път през ь11ювото ct.бJmte, амн не

uerot no .,xиnoтeнjt:uml"?

Немски.ят фшюсоф Гtlll3MCp, сn е;ювин.к на Хайдегер, пише:
,До същество и~рwпа нс nринадлежи на нас - ние nрннадn~·им на исто
р нята.. Дnлеч nреди да разбираме себе сн в самоосмлслянето си, юrс се разбираме
п о "самор3збнраем" начин в семейството, обществото и държав:rrо, в които живе

ем . Втренчването в cyбernmнocтra е поrnед в криво оmедало. СамоосмнсJIЯнето
н а инднвнда е само мимолетен nробJIЯсък в подвижния водовъртеж на историчес
кия живот. Затава предразсьдъцwпе 1Ш. всеки един далеч повече ат съжденията
са ucmwtcкama историчесха действителност на битиета му. "S

J

Й. Ра д н ч ко в . Нне, духов.тrа музика.- В : Й. Рад~~чхов. Свиреnо настроение. С., 1992, с. 46.

•

ПВJ( там,

46-47.

' Х.-Г. Га дам с р. Истина

11 ~·= Плевен . 1997, с. 380. Смятам, че най-доброто налично в Бълга 
рия ръководство за nървоначал t!О заnознЭJ!аке с хсрмснсвтикnта е J. В 1е i с h е r. Contemporary
~Hc:rmencutics. _Herrncneutics 85 Methods, Philaюphy and Critique. London, 1980 .

...

>

Проnmоnоложншrr no същество с възгледът на Колинтуул:
.,Последно, относно JUUCBO е историята?
Моят ОIТОвор е, че неторията е .,за" историческото самоnознание. Изобщо се
мuслн , че важно е човек да се стюnознава. ю.дето nознаването на себе си значи
не просто познаване на l1ИЧlШ'J'е особсноС"Ш, neщara, коюо ro разграничават от
друrnте, а nриродата м.у xaro чоnа. Да nознаваш себе си знач:и з!шmе, mрво, на
това какво е да си човек; второ, звавие за това .каt-.ъв човек си ти, п трето

-

1шкъв

човек с и m, а внхой др)Т не е. Познанието за себе си знач:и зЮlНИе за това, 1.-акво
можем да nрав}[)4, и тьft юtro muroй не ro знае, доюrrо не orurra, с~дн;нстnсната сле
да къ, 1 -rова., хак:во човек може да nрави, е онова, което е свърШIU. Цсююстrа на

. историята -rогава е, че ни учи какво човек е свършил и OТfYI' Ю1П10 с човск.'<6
Ктnmгууд е хс:rеш~анец, ето gзщо к.аъ:во кn:ma и Хеrел_:

•.Въnросът., какво е определсиието на разума сnы no себе стt. а.вn, а, доtrол1СОТО разумът се разrnсжда n отиошеmtето сн nм cneтn, с въпроса, кLIХм е чxzima
ma чел ua c<~ema; по-'rоЧНо хазапо, с те3п _цy,.rn вече се nодразбирз. че тази цел
трябва да б'Ьде дPCТimtm\ я осыuестnена. И тnlй\ трябва да pctщw двата следва
щи m.npoea. JСОИТО сп ре~~езщmm тук: f(a)(ПQ е съдържанието f!3 n·зн краГrна цел,
самото оnрсд~сtще каtО та1<0 ff ЮЦ( то ее с осъщсств1Ufо."7
Прн тажова разmеж.тшс исrорпята се определя от разума Qro хрnйяа цед.
Нис npoj'МJIВil.\IO смr.t'см па JWICFO cъбJml~ с;пед Х.."'ТО с зnm.рщмо- така ще
схnаисм смнсьл fla CIJO'l'QШ!arn нсторю' Ktn'O tJ>б1m1c: от fJCitrtoro nъpnrnaиe. ОТ ·
крайшrm И uм. Ако fШffP rшм p:t:l11ffШi м~<ду J!С'I'Оричност и псrор1111, няма IПI
същността ш1 исторкчносm\ дn е Т'ЫО4О nрнсъсnщсто u събtmн:tо nредн д1.1 е 3: въ-

prmmo? ·
·
Or мна ·стрм~t, човею.

.

МО*С omfJ/1 ЧCJto ла ло1нnш1 себе си н нc1'0pJIJ!111. о1·
дpyrn, ttьалечаио дn бъде исторнчсски. Обаче д.Мн 6и моn.л om&1t.,U:If(J да no1JН\M
coosrm исторgчесЮl 6МJI~Ч~JOcm? И кuкнn бн б~W. стоw!о~"Т1'й иn 'takOвu, t..'"n!\to с
nрсдСТIШеио
сnмопо:т ш1е
nрипсдения ш пr от l<uлlillfYil wut з:t fШЗ)'Ма nри Xeren? Фюикnт11нмример - като позuаюrс iJil npиpo.naтu - може дn бъде оr
мечеu~ яо Лf1IIН nодобм пей мо е ,nn б1.де UC'tOpюrra?
Xepмcнemu:trl'l!., Шi 1Ф!tТ0 след Xnitдt:rep е np111J'1..pЖCI:UЛ\ и Гмnмср, смята
тъкмо тази ВЫUiечсш.ост на чoйettn в

HC'i'Opillt'.ta за

rnn.внo условие на nозиаJtнс на

M.kllii.JlOТO. Но CJieд 1\aro '!о&ек е жнзнеuо въnлс<~ен в нещо, как мо-Аtе .an ro 1юзнавu,
ако приемем- no nодобие на фнзш;n-т- обртяото, че m.рnнчно усдоаис зn ТОВ3 с
отстр:mеностrа?
Or една страна, литературните творби, в 'r. ч. и Радичков•rrс, зnс.лужават име
то си, до.коllКDТО ю1. въвличат в разказnаното. От друга, философията сс стреми да
се отстрани от стр:~сruте на nреживяването в недосе.rасмо :~бстрактното. Може да
сс забележи, че едно Рn.дич11.-ово обагрено обръщ!Ше къ. 1 фшюсофюrга сккаш ще
бъде nарадоксално по същия наЧlm като исторИJIТа -наnравил съм

ro, да рс<~ем, с

херменевтичен умttсъл.

За иcnmara на изr.шсшщата Цветан Тодоров казва:

,.Но тогава :какво с nоложеннето с ,,исrината" при измистщата?''~
Каква е истиюrrа на една художествена творба? Каква е нетината на едпн
стих, една поема, една nиеса шш един разказ?

1961, р. 10.
1. С., 1995, с. 25.
• Tzv. Tod oro v. Les mora1es dc 1'hiS1oire. Paris, 1991, р. 132.
• R.
1

Со 11

ing w

оо

d. Thc 1dea oГHistory.

Ox.Гord,

r. 8. Ф. Хегел . Ф1t-1ocoфlt• на нстор~tnа. Т.

_

Ето пък кnкво ~ва Pa;{JP!Кvo.

,Лои ШIСЗJIСТО вюtз;-·н има една m.жа и една нстшrа... З~зал съм че лъжа'

та обикНовено ornJtтa., а ястииата ОС'Т'г23."q
А ето nак Цветnн Тсщоров:

,..Навярно може да се 01Т0Dорн на тези нови въnроси, rrървоначаnно възлри·е
!ll.Э.ЙХН едно мал:ко придвижване на nошrrисто за "исnшз~. t..:оето, юrnсжда, rук
nоражда лроб.,емн . Тряб:за nоне два СЮtсъла на думата да се разграничат: нсти
НJПа-СЪОТВетствие н нстината-ОТh-р1IВа1iе; nървата разnознаваме в степеянтс всич

&D нлн нищо; втората- nовече или nо-иалко." 10

И той, давайки oбcтofrno разгледан nример; заВ1.ршва rо.ложението сн за иc

nrnl'ml на · из..'llНсmщата с думите:

..,3acern се задоволJI:В<Uf с тезrr кратхи сведения, разmСАЩащи истината на от
криването на една инrерпретn.цня. Тога, което е важн о за )ICH, е възгледът, че два
та родn "иcnnra" не се смесват поме:.кду сн, даже ако са ед:нак:во необходими."''
Ала Дann историята no самата сн същност и сnоред прсдложепата от Хайде
гер и Гадамер философсn Jtсрсмене!JТЮ<а не nr смесва?
Дали животът не е тnкова смесване н дали жиnсrrьт ва тnкова смесване не
мrot:e да се noJroЖc имеппо · с удnрсшsе върху едно наrnед произвопио Рцдwпсово
оцвст1uuщс на абстршrrни философехи nроблеми'? Но таха те престават да бъдат
omв.~Jeчeuu и се npenpмttiП Ji CJJY'f.Klf, в kОИТО сме въвлечепи. Дали 11е е тоnа некои·
по xepмeнt!IТИ'ffПI.JfТ noJI:(OД- фuлfJCOfpuяma да бъде история. ио не като omмll
ua.'o 11 :tШIUIЮ.'O lttl/1/ЩIO. 11 KOft/0 1/CmOpu'IIIOCtrl Na ЧО(IСКО?

i,
~

И omc CJUП111Ъrrpoc: отn.псчсна Иlщ rrыщcчcrra с духоnата музнкt\ n et.бwmeтo,
tro )(ОСТ() сuирн? БъмСJсrенn с, зшпото ИШI'IС Нl\'1-til да спирп от дywn н нямn дn я
КAJtn, Отьлс•tенn е, защото tle ~licтn~ n С1·б~m~ето, n с само nol\1lflCJU\. Може би
Тf1KI\ ен с фwrocftфitтe.

):()lf'ro мысюiТ cм1rrc рсфлекснц f!O

рсt~олtошщ, nовр:iтн. н

чyfll(l{ ,

И C'bltiCftpCf><CHBO: ,, )Qfllflfl{t Щ>~pд.:JC1Jдvi(Uf1/t.' 1/й OCCКII tдUII далеч tf(}IJ,flle

(Jffl

cъж-дettUJ/1/1(1 C'(l llcfНц/l(;;.:uniQ /l(;f/1(/jJ/(Чttl<tl дcйC/'1/«<Шit'JINQCtn i/Q 6umuCnl0 ltl)l. " 12
Можем да 1З.JUIIO'IIi\t. че при всхко С1.битис нuшнтс npcдpn:ЭCЪltЪttH cтanat нс·
nрШ'О.!IНИ. Пл~ е MOMWICТ0 1 ШICThl'lйТC/IHtl - ')pJJJJ(ITfi жскn., СЛёдОв:n'еЛНО Между

"rеЗ'И д:uа нсо~иmt прсдр:uсъ.rrыш, ottpcдcmti..UИ nоnедснието . 'Jl}Ябм да е 1IMIIJtO
tооа1КВО съб1tтне (чен no~e). По едшs на•тн трябuаше дn се дърЖt-t ~ооск npcдtt
Дe~mt ноември, но днес тuм е неrtриrодно. За мНJШОIIН rтpoМ1n!ara с мъttlrrettHO,
за въ:rрастннте- и~въ::п. OЖI!t\. Ето Til!t:l исторшtrа к!IЗМ ,..Чуnка!". Но и за онези,
хо1rто сс nриrодиха, не беше без сътрсссння. Прн тоьа предразсъдъците в много
по-гомма стеnен, 0'11(Q]J'mt'O рсфлексюrm, rоято философът носи със себе си, за
да я постам тук и тuм. опредслят чоuсшкото битие, Жlfi'IICТO, исторЮ111l, нейнаm
nра.ооштнсйuост за ювесnю време и неизбежността иn ужасните И чупки.
,.Та сnирим нне по liООnсрирането и стигаме до една хъща, а те там никак нс
беха съnшсюt. Излезе старият, юлсзоха синовете му, развъртт- се пред къщт-а сн
и ни rnедат накриво. Имаха пред къщата mrмоии в сандъци, старият умееше да
отrnежда mrмони. По едно време нещо си казаха, набраха л:имоюt и почнаха да Г1!
ядат насреща ии. А коrа човек яделимои насреща ти, устата ти се uапьлва с вода.

Но ние не можем да nрекъснем свиренсто -зад нас сума народ се е натруnал,
ако сnремс, значи, сме се предали. Гледам на Спас, кърнС'I'О, от неrо тече вода.
•1 хо в . Ноев ховчег. С.. 1988. с . 59.
Tzv. Todorov. Lesmoralesdel'histoire:,p.l32.
11
Пах та.ч, с. 169.
' " Цит. nо-горе .
9
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Клnрнс ъ .
Така беше. 11 •

Такъв си е чове~.-ът., над~rва се с· Лнмонп скомина на веторипа да наnрави!
Ала историята си тече по свокте ручейчета, и nри всюсо вливане и отклонеА1!е
стои духоваrа му:шка и свири -на скомината устоява:

··

.,Ф ·лигорната.

Тече вода or nрието, а аз викам на Спас с око: ,Дръж се, Спасе!" И Спас ми
вuка с око: ,.дръж се. Миале". Държасен на,;.;увам, а от всички страюrна флигорната фърчн вода.':-' 14

•

·.

·

·

·

Ще устои исторюim на скомината, ама на mя, дето скомина я правят. зъбите

·

ще скоr.пшасат:

.,ОнИJI дt.в.JrmШ., докато 3ЪбJПе ю1 ско~оШНЯсаха, и се връцнаха в nщата.
Една ТQДВВ.R след туй блха mселя. Сета сивавете paбonrr в стопанството:

Петър Лимоно rneдa тепетаrа, ГеоргИ Лимоно е казаиджи.а. а Иван Лямоно кара
трактор. ТоЯ. Иван, тоrава не беше, nма и на него му пркхачиха nрскора. Старият
С!! "ГЛеда ПСВСП21'8 И Щ!lt J'JI~ J1Ю(ОНИ. ,.l$
•
_ ·-- . ___ ..

И ето тя ro ТКЗС.то. Е. спrурно не сс с мmtanano само със свярш и дъвкане на
JIJWaнн. Но така нmt mt~e. те ти ro 11<3С-то. Ка!С е станало то? Ще речете, ясно
IaU<, Ro r.uк ~O'nl с:крава ТЬЮПI и нозпайпп фнлософсm tmбRRw. J<ni< изобщо
цсшm C11UIЦ 1ФХ СС Л~DаТ 110 ПТС WUIOCПI, fiODifГC Пpcm.tern. ROmrt'C OOC!ml?
~мс нсторцта прави Ч)'ПК!!, rrpи вс!ОО\ Ч)'!П'а- J1YX08<1 му31uа1. nко нс ду·
хом музщ 1'0 nопе pcфJieкcюrrn на фЮiософияп. Три чупкц. спрс:ч ъrnи, cn трlfЪ·
rышик. И вече сс чy;ttmШe эnшо петорията ие сече налрЯ1СО, ..no хиnотснузnто",
ам-и пр1ши чуnщ обр43)"8а трИ11rъ.ппю.m и :st~Хпърля nрс.цразсълъr.mтс нn xornтn о
ОТ'Iфито море.

В c.nyчu ТЮС-то, обрзано IC!Ut\110, е nnomтn на тркъn.лникз. Вс.яка иоuэ uя·
лост, иов nрслметt нов обсJСТ се no.osru от no-мrurкн или no-roлcмrt чупкн на нето·
pltкrll - ия.rо~акдуuлпа Jtml колс:ктявиа, - конто чупюr обрj\~ тp;n.tOJtннuн 11
тс:зн трИ1.n.тnши с:а оном, което е т.знккимо, без nреди
може да се DIOICШi и рззбирn.

Чуете ли

311

.an ro е ю-t~lllo, -rn осчс

исmо ново, ornw.ИТe сс 'а чуnкm нn исторtmа! Усетите ли

чупко. Шl ИСТОрнп".t, ~и сс озъртаJiте за нешо мовоl Ахо м m.к сте nо·мнн·
тeJIШI, DI'UtИ'ft пи IWCOit фипософ .па nтрн рефп~ксюrrа си наиеilдс, nроследете
го! Там DCtte нещо се мъти!!l
Лрез шестдесетте rодюш ИJt:КОИ 1шдкх.n фрсисюt фнлософи дn r.rъкнnт реф
лексните си, :ш 1111 се JJEtДenn модерностrа. Откъде да се сетим, че Берлинската
стена 11Wiд да pyna?J

AJ..-o JШ IJ"blC не виднrе философ, ослушnйrе се за духова музю.-а!
,)Iанн дorure самолет да натор~tва житата и председателят ни взе . та и наз и на
нивите- той ще държи реч, а нис ще свирим е. Самолетът, кnто занърте перката и
като се изви едшt ветър-

ontece речта на nредседателя, ontece ян каnите,

вдил-tа

фустите на жеmпе!
·
Абе ще ни съблече бе! Народът nобеrна на една страна, а m1e като че некой
ни е забил в зе
не NЪрдаме и през целото време свирим , дорде самолетът
фръкна над нивите. Председателят си го призна после, добре, вика, че докарахме
музюсата да ни отсрамя пред хората!

urra.

tJ

Й. Ра д к чк о в. Ние, духовата муз11ка, с. 47.
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Флиг орната.

_ qwоле1·ьт може да духа, кот:отоси .ще- с духане немада нн изплаши. Нис
що а.се дyxa.Iril, am се ст.бере на едно wясто, rшa.шrna ще вдигнем във въздуха." 16
При чушсата на исrори.ата-:- т. е. а.би:mето- може да възниква вещо: това го
n.иДJ~ХМе, ала случва се н там вещо .lti чезне бa.JlHO илн аък да ючсзне внезапно.

_ Аристотел JСЗЗва, че и RJ~МаВе .бнвада IJЬЗПшсва-лишевост, cm:pчcru;. Имало го е

вещо,. а

e-ro- вече го wiмa.. Тогава юа.rо ... пеговото нямане. Нацример казваме,

че ~й ни лиnсва и съвсем RJDo~Jlf!f nредвид, че той не е тук, а именно че
nрист.сrвува неговото ОТС"ЪСТВве.- това е лншеност със СЪЖШiенне и дори мъка. И
o&pamo: ако· с човека Ю"lезне и проб.nемът. това nак е лншеноС"I; но със задоволство и дори радост.

· .

·

·

·

·

Чупюrrе -на ttсrорявта nораждат nrro нови неща, Така и но .л лишеностн.
Ала незавиСЮdо дали ще бъде нещо JШИ лmпеност, духовата музиn ще свири!
.;I'ъnанът.
·
Abl11trora ХОДIОС.Ме на събора на ооозидията в Беркщщца! Не я mt оnравихме
nax ние цепаrа 17 работа? IOrro че ди ес беше, така ro nомня. Hшшurr черказсц Гоца
Гepactt:~u тоrавn трт.nrа с цyiПIQl't"a 11 11ре3 целия път сс 3ШQ1I{Щ!Шс 11е ще :щстрсJНI
съ~ а то JCШ(Uo lfЗЛС3С- щом C"l'JfrnЦМe в rpn.дa. и ММИI(JfJIТa щ взе nуцrката. ·

Какво ие nриказва rоца. що JtYWf пе mдума, но м.илиuюrrа не разбЩ>а от дума и
ис му даде nym:JCaТa.
·

Опозиuюrта ко.хпо ли ся с мн~ че юrro' m1 nрибере МИJ!ltWmlll'lytШnтa.
та !ПfС ше X1U1.R'Т)'mtpaмc и ще сс nркбсрсм no чороnп в Чсрwкнl Че Jllfo, {).КО
nотрсбс. и верблюд ще разiТhПОМ м Т'lrШяа, и nnx 1-1ема да nilЛПем no rpuб! Туй си

беше cмs~r.m JJстнна, xopm са жиnи, сЯ го ~СЪЛе<; Бqжоnиuа. можем сс пomrrn. " 18

· Ала може м. со случи n.~ea, че на нкхоJI чymcn да има коихурспuия. Чуnка ше
има. по дали дn бъде и .сам или m.x натам? Tonum ш1 том събитис сnнрлт лnе

духови муэнхп - имсDкра.ат се! E.lum'n ще си лодn1iс оnашкnтn. me си nрибере
нотите (ахо са нстtсти) и ~mструме~. n иcтopiUiin ше ра бере иaкi..IlC тря:бun
J1l\ Clt}JC:
,.НИс, духомта музюсn вървиме маче.ло и nраво към събора Шt оnозн.ш1Кrn.
Оnсmщията най-имред '!')'JШnn ЕЩШi иузиха от Ме:щрся. Тя б~е rоля.мn музиюt,
едни Юlструмектн, елни р:iботи- асе no ноти tвJrp111' всИtООm\ Ние сме си слуха·
!HL .. ОНИЯ' стоn нll~IШ н даже не 1Ш norneждar, rnедат ек само нcmrre. Викам на
шшnrre- ей, вне na си rnепдйте всеки caoero да cnиpJi, дpyrn111 paGotn ще я ocтa
вtrte

tln мене и ще ме пуснете да м:иuа напред. Кога две музаю1 сс срешат, едната

'l:ребвАДjl cnpe, защото, к:по се съберn две музиюJ, не може едната да свири едно,
друrатn да Сllири друrо. Така no сват6и сме се срещали и която мулum е по-слаба.
прибнра инструме1111пе и сн nодвива оnашката." 19
Ала и тук трябва такrи.к.а, защото историята само наблюдааа и съзерцава н
която музика надвие, тя иечели женското И сърце. Затуй една духова музика нс
раз'1Я1il на историята, ами на разчети, дислокация и сnособни шщерн. Кое е глав
ното в една мyзИiffi? Главното в една музика е тъпанът. Чуе Ш1 вражеската музика
два тъnана, тя ще се раздвои и- смятай!- вече наполовина си е прибрала нотите:
J(азах туй на наnппе, защото си nознавам инструмента. Кожете му беха от
ялови овце. Бех rn юсушнл хубаво, бех ги избърсал хубаво и rи бех опънал тъй,

" Й. Ради ч ко в. Ние, духовата музика, с. 48.
17
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•и: ор1.д11 е дr. ! pL . : н с ;
~ щз, ol\..: · м1 н е:~оt а да мнrв!:. Хз iiде, Ц- ·о , викам r.и,
илн ccrn, НJШ никога! ТЫL1Нът 3аГЬJШС, па кат взе да тpe[ll}t. Гърмя и тр-.щя ,..
!СГО nраво във фланга на другата музика н я nоmеждам с едно o:m. бъркзха им
се работите. Половината :(]'ХВ'Ш nочнаха да свирят no нашия тъпан. а задната по
ловина

no

своя сн тъnан, защото тъnанът е вай-отзад при тех. пы: аз вървя най

отnред на нашата музи:ка.

. Обърка ю! се рзбот.!rа. cnpe свиренето, Оl:!ЗИ TЫIЗJI.д)I:'ИJI взе да се сили. KO'.Ifmтa на n.naнa му цъфна и си останаха само с барDбанчих•а.. Свиха си наmте nод
мишница, подвиха сн оruшnште, голема конфуз ня стана и целшп събор се обърна
наrоре с крака:rа.'"..о

Гордост е да си духова музика ! Раднчхов нарича repoи-re ся сnоред инстру
мента, на който СВ!fрят: Ф:rигорната, Кларнетът. Басът, Тыrанът, Барабанът. Защо
то където са те, там е историята ! Който се съмнява. да иде да пита в Берrовица.
Но барабанът отсича: J(во ще се Шfта! Едни моrат да кажат едво, друrи да кажат

друго; аз ще кажа, че ншnо не ыоже без музшm."1 ' Ама ш: саыо Бараб:urьт: "Така

n народът. д сс беще струnал на улицата, ~11за; .:,Те това с
m1e сме му свирит1, ne можеш да я:;шьжещ народа!"~
Н шцо важно не е минало без дyx.o8a'l'tl музmт, JЩЩО важно JWda и дв J.rине: ,,Ако
свирих 1е нис тогnм,

свирене." Народът зна.е,

един ден Чери.Jки азцраiШIIФСмонnвт, н11е, дyxonnтn музн)(а, Jt там r.ue свирщА."1J
Гордост е да Cli духов.'\ мy3Jrl(a 11 прндntЩ самочувсnи с. Където с ИСТQрНЯТil, с
не~t там н '111!
t'Флиropttt\Ti.\.

... Въо пойflнклъrm c;u.~ бм тръбач и !(()nt с

flpex с тр'Ьбm, ):'Ofieтo се избюш

х.n на консnръ3нтс; нмаше я зtщовсд по rnpшnoнn, хвмсх.а ме.

Кorn сс )'l!ОЛIШХ, кметът f>f!{ викn: ,.Мнмс.. нNn нnрсжданс да Jtмамс тpeuorn,
кorn пи· се обцят по тс.псфонn. Нема коn друr м дnва тревога, тн ще свирнw тpc
onrr !" To!IUit\ ми наn: ха nмсрнк:шскн бомбарднрооочи, народът се rtpt.cнм 110
npa. nко нс ctнrpиw силно. може и жсрrм да стtше. Цсло
с·ы4 сенрил трсвоrn
чnк до Дсuсти ссн;сморt!.
Клnрне·ат.
И HCMiJ жертва. Вссюt дn nomrr:rre, ncciOt 11 с вн кnжс. Тоrам в Горнn к.nмеина
Ркксn бнехс tсамGюtн, ама нис 'f'YКil гн нс ~е. А на Мшш фttиropн!Iftl тnм я

.ntro

чувалн. " 24
flpн нnс на Бnn:кattm'e - отде.'tно дето сме бн.nи JUI:JI са ни HartpaDИЛJt ,.баруг
ния nогреб Ra Espona" - кеторията такu си тече: с шФмnанимснта на дуХоnата
1улrка. Да си спомним фипма "Ъидърrрnунд.. на Емир KoC't)'pнua. Чуnн се исто
рията. чуn11 хората, но чуnенСl·о с .,с душа": свирн духовата муз1001. Ще се събе
раr юiвн<е и yмpemrre , ще се ОТКЪр'1'1t Балкансrото парче nочва и ще се отдели от

останалата зеыя, а музнката да свири. Това з:шършва филмът на КоС't)'риuа. И тук
забелязах., че над мен се н.аложи едно отклонение, което Jf!ВСТОЯ да

ro озаглавя

Проrрес н мопголоJщ
Поне-же става дума за научно изследване, първо слсд:ва да уrоqним nонятия

та. ,.Моиrолоид" трябва да се разт1Чава от ,,моШ'Олец", 1~ е. от жител на страната

10

Й. Ра д 11 ч ко а. Нт~. духовата музнка, с. 48.

"Пак там.
n Лак там, с .
v П ак 'ЛI.\t , с .

,. Лах там,

с.

47.

.-

50.
46.
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Монголия , К:lЮ'\1 и от ::начсЕrиеrо ,..nредставител на монrо::~онднатn раса". Прециз

ната РадИЧ!rова дефнющия е контеi-.."С1)'ална:
•.Много умни rлави са nосвещавали зna'IJfТeliНa часr от времеrо си да изяс
нят зависнмосткrе ме-жду невежеспото и суеверието, во трябва да кажа, че rол
J.."ОТО nовече се мъчеха да внесат яснота върху nредмета., ТО.'11t01'1З nовече nредме'Тhт

обрастваше с въnроситещrn. ЗаЩото, като хвърляме CВC'DJRi:la върху една загадка,

ние всt: noвe<te уголемяваМе и разmирЯ'ваме неЙНR.Il вътрс:mен обем или. по думи
те ва ветеринаря- едни от repoкre ва тази истрои.я,- 3af'a,!D:Щ"a добива загадъчни
очсртапия, тя става монгало ид.

"~

.

Сред таз.и умни rлави, за които сломенава РадRЧirов, е и Мари Жан-Апrоан

Нm.n.т.d маркиз дьо Кондорсе, Деец на Фр<.:всхата pe'II01DDЦ1'ЦL Той пище; ,,Най
сетне, във всички страни, във всичхя врсw.ева има ·p8.3JJRЧШ! nредразсъдъци, лод

х~ на степента на просветеяост на рашите класЯ хора п .на техните профе
сия.. Ако nредразсъдъците на философите възпреrurrстват новюr Прогрес на ветя
ната. то тези .на nо-малm просветсплте заб;шит разnростравепиеrо иа вече позна
nn-с истини; тези на nмзващи се с уважеюtе IJJ1И вmurrc.mn! професип nocтiUiJIT

пречm; това са тpfrre рода праrове Ra p/11yfrofa, с конто -roii е ~еп па се 69ри без
nреnсшще п нап f<OiffQ пьзt'Ьржествуnа след Д'ЬЛfа и щ.чва бJfl"'«\. "1+
Прцве.пещurr f1i1cro!( я спо свндсm:лС111)'1Щ, че fПIЦJil'l'8 па l<ондорсс с била умRа.
TJI no.I1R111 в коша ffl\ Ре.ваmоmцта. Като IOIЭM!Ii wша u Peвomo~IRJ~Тa. аз нямам
пре;uщ.а сдио Diag м · sich илн nорн исrоiЮТО ямеJпtс, блюодасета ro.romн по·
К1>СЯО CПOMCmrrQ П CЛCJlliiOII<ORТCKCТ:

...Лрсз иowтtl срещу 4 аоrус:т 1789 rодюса фреистшm аристокр~URЯ в единеи
ОТ1<мапа от notNIШТC с11 ЩЖIIIIЛcnпt. (Може бя тоnша маркиз дьо Кон·
дорсе сс с nре111оркм f1РОСТО в Конлорее- б. 11., В. Л.) Доброоолпото отхtUние ис
доьшю до иэбmши пn Flllpoднa любоо. Hnorti!Юt, m.pxy аристохр11ТИТС сс с:томрипn

nopiO} сс

лnвщш от уннжеИRЯ, тормоз и nолиrраоки. Topt.to:n.т ее~ и скоро ес mpn·
:шл 1 ~11фисюшия н:1 нмушсСТIШ, в юnt:шщ:, n rwtaиc на мoнnpXRJn'tl. И мнозиm1
ОТ О~И, КОНТО И е СКМ:iСМИ .110 tiЗб~trnr, CkOpo се UЭКUЧJШИ Im Ot<DpiШIICRИТё Дt.СКИ
Шi tJJt<:OКIIЯ лолнум Hll мощм "cъrnlicиc". Слt11 apиcтoxp:mrrc nод иожоnете на

М:tШiМ Гиnотннn сс нnрелНJiи »11 ontшl1(n nолитши и ч-ипоnюши, моряuи 11 oфmte·
ри. )tШnрн н бnюuщ хnе~ри и колбае!tрн, кра,i11Ш и nроСТЯ1')"ТК11, сстши и хамали
~ nclN:ICO онези, конто !!Чера хрещеnи от m.зторr, ь:ornro 11)'6nw.шo отсекли f'J'Ш.fШ'rfi
J..lt\ tсрМЯ. И СС ~pt<arutJnt ГЛtшИ D IФШОВШ. :КОн би WОМ.Л Дfi СИ fiOMИCJlИ, ~С
оtсечсюпс tлllви нt: ум.нр:t1' IJtЦUifiNI? Кон е npe.ttnoлllf'iifi, че rnaь~:rrc още мornr J:ta
ncyв:n:, съсnй:ки, че ыоmт да хаnят? Минавало Ittl е на Wltroro през ум, tte ще сс
наложи nсдн-ъж седм!iЧJ-Iо да noдмewtr хошовете за събИраНето на rnави? Orpязn
юrre rnill!ll юшrгват странен стремеж да nоживеят още съвсем мъничко и да сс
nopa..:mm- на този презрян свят. Зпова отсе eшrre rлави в упорито nостоянство

прогризват хошовете, в които Пi събнрат." 11
Не, в настоящето IIЗЛЩI\"CIOie ,,кошът на революцията" е уnотребен фиrура
тивио, тъй като Кондорсе ьrирно се самоубива в затвора nрез nролепа на 1794 г.
Все ffilX допускам, че той е сред клас1щите, за които ни сnоменава Радичков:
..КЛаснщпе ни учат, че страхьт и суеверието се опират на невежеството, и

ако nр}tсмем, че само невежеството е nочти безкрайно, то трябва да се съгласим,
•1е и стра.х'Ът, и суеверието са почn1 безкрайни; те са като Вселената. Много иети-

2J

"'

й_ Ра .а" и ч ко в . Страх.- В : Й. Рзднчков. Сnомени за коне. Плоад»в, 1980, с. 94.
M.-J.-Л.-N. d с С оn d о r с с 1. Esquissc d'un taЬieau l1istoriquc des Progrcs de !'esprit humain. Paris.

1892,
• 27

р.

...•

28-29.

В. Сувор.ов. Изборът. С.,

t24

1997, 183-184 .

нн. свързilНИ все с тая nроб.'lсма, са на върха на езика нн, но се &ж да ги изкажа
nред 'IIrraтc.ля, защото зная от оnит, че ыоmе петини не стигат ~;rече, напредват

бавно, тро.tавн са като воденнчни камънн."'.J
Познцията на Ко идорее е в известен смисъл протнвополож-ю.. Ще кажем сле
. доватслио, че той не смята под светлината на Просвещението :з:mщката на nро
греса да nридобива загадъtfН.И очертания, т. с. че става мо я r о-1 о ид. Затова де
ецът на Ревалюцията miШe:
..Ако съществува наука за nредвиждане на nрогреса на чов.t:mкш! род, за уn
равленис-rо му, 3:1 ускоряването му, то иcтoprurra на свършеното

ar нея

е нейното

rrьрвооснование. Без съмнеюJе философиЯта би била д;rъжна да о..-ъди това суеве
рие, което см!lТЭ, че е в състОяние да намира правнлата за пове;1сние nочти един
ствено в неторията из м:ннаmrrе ве)(()вс и на истините от дре.шпrrе мяения." 19
Гледюrrе точки па Радичков н Кондорсс се разли'!ават не ~ no въnроса за
сусзерпето н nредра:iсъдьцщ:е, но и по мащабнтс на разrш:жданеrо. Maщa61rre на

Радичков обхващ!!Т едно и.:тнняхотпю села от Беркоuска оJ..-сши.я, м р;t:шахът на Кон
дорее- човешкия род. Затова nоследtrият rшme;

,,Ar<O се оrрщщЧИJ 1 до 11аблюденнето, до Dозна.ннето на общнтс факти н по
стоянюrrе 31.\КOmJ, конто rrpcдCТi\ВJijjt!lrr развитnето на спщ:обностяте- 11 том, ко~
ето с общо :sn раз1шчщщ: »НЛIШf!Ш! от чоnсшкия род,
метафJШООI.

Но щw се p:urлcn с:ъmото

- mн нзукn носи името

pa3atmle сnоред рсэуJm\Тнте относ1ю

масата

ttH·

дКВIJ.Шi, които съсъmсствушrr в елно н с·ы:uо. врс-ыс нn лмсио nротр:~нстt~о н n.ко

ro

nрослелим от nоколенио в nоколсюiе, то том nрсдстn.м.явil ~рnt:ПЗТn пn пporpccn

на чоос:mкия po.ll. То:ш проrрсс е nод.чшrси и съшит~ общи ю<еюt, които сс 1111бшо.wш:п в иишпшлуuлшrrо pn':lюrrnc flfi ншпlffс сnособrн>сти. :ь:о р rnедамс no
C:.llHO н съшо време ronJfм броi\ lfll.iiИIIIrдп, o?eroпtctrн n общеС1'1Ю. Но ре y.rrrnnт
nъn исск11 t.!tШI момент з:нтсн от тош1, което nрсшщmт rtt'~lШWJtltтe моменти,

11

шш.яс lll.fiXY те:ш o-r Jiремсиатn, кo1tro cлcJl!l, ,"w
Кnкто lf'Ж.AiiМe o-r nрнвспенм nuenж, Ковлорсс. мfiХн· р дn roncpн u nрогреса.
шrro 'f)'t(, Нlrto ttlinд<: лруrоде еrtомешша зо. мон r олон д fi. Лос.ш:.!J.НИЯТ MO'JI\e дu
се noJШII nри qymuтa Шl иcropюrra. Но фрснс,кшт фплософ рnз .• ежда множество
иwшпндумшs СLлби, тако че- дорн н вЫIDCJtl\:1 01' тя:х да нмn чуnюt - като WUIO тt:
се mнtжnr fi ПО'tОК. n строй и tзрш към исnшаrа и доброто, в nporpec: ·
,.CлcдoвatenJJO тnзн IG~pnшa е ИС'rорн:чес.ка, ·rъfi кnто е п0.1.10Женn на не
nрсnснатн Н.].1.IснснИJI., тя сс образува от последователното иаблюде~шс на
човешкото общсс-rво от различните епохи, конtо сс прсmсждат. Тя трябва да пред
С'I'авя реда на rtромсшпе, да изложи влиянието, IФС'ТО оказва вс.ею1 момент върху
тезн, конто

ro заместват, и no таk-ъв

е приел човешкият род

-

начин да nокаже във IHШOIO. rененията

които

.в непрестанното обномсннс Бi бсзrр;шичното множе

ство от векове,- хода, .който следва, кра'iкнтс, които прав111 към всm:ната и добро
то. Тези нnблюдеюiЯ върху това, което човеnт е 61щ Вl'РХ)' това, 1юето е днес,
после ще доведз:r срсдстватn за осигуряване и ускоряване на новия прогрес, на

който неговата nрирода му позволява да се надява."J 1

Or края

на

. лоида. Затова те са nишели такива работи:

» Й . Р ад н •1 ко в. Страх, с. 93.
M.-J.-A.-N. de Condorcct. Esquissc ... , р. 29.
-'" п~к там, 18-19.
-'' Пак та.\1, с. 19.

10

.

xvm в. li nрез целия xrx в. хората не са подозирали за м он r о -

,,В на·;..rvящата "::бсn;> с е н,.~...,"!..'1rа да се 11р- с,1 сдЯ'Т , ~1li'!V'i 1.. :.;ако ю1 на Ц:r н 
що:щията и Прогре J нда сс nш.: ··.:-в систематична фор~!.З., до ·ош<ото е възмож"
оо- ролите, които иrраят съотвсnо..rJ Цн в1L1 изацията, РслтmlЯТЗ., П р; r-нтелството,

Науката и общите М:rrериални и Gщиалнн условия." 32
Тези думи не са на Кондорсе. Те са чужди, но са тypemt. 33. да се nокаже как
се е rтиweno в края па XIX в. за nporpeca. И rук, както вижд.а.\Lе_ за мо н r ол о ид а
ве само не става дyt.m, но и същеС'Тir'fВаниеm му нс се подозира. Но как.

w о нго ло 11 дъ т следва да сс ПО'Т1..J'СН

казахме,

nри. някоя чупка· на историята, такав;1, как

:ваrо например е вoiffi4ra. И в този случай обаче, макар вече за него да се знае,
връзка между него и протреса не се открива:

.

, ,Ако се противолQСТави ндеяr2 на вolrн:rra и идеята за войната в досегашно

то ЮЛО"..кение, това само nринуждава да се обобщи зaКJ'IНЯemie:ro от rnавата "Под
борът н войната"- ruшa mrк311.ъв zиралешоъм или аитаrоюоъм между вой.н:rrа и
nрогреса: като !lORЯТifJI те са две nонятия, чужди едно на друго.

Войната може да 6.'1агопри.stтствува прогреса, както да му вреди, какrо и да
иn~ а отношеинс ъ.ъм него."']

В наше време монrолоидът, вече пор:щи напредъка на nознанието, с добре
rrmecтeн, както

R ра

стоото му с nрогреса. Затова вече не се

mrme :щ

.,Цщшлиза

цюrrо 1-1 Прогреса", 1«1ЖТ0 nндяхме npcд1f малко, а :щ .,Ипю:nште на nporpcca•Q.I.
Фю!ософнrс обнчат .m1 y.nno~Шtrr н разместват дywrre. Ето :щщо в тоэн случай те
бJОСа казапп, 'te е вилсп ..прогресът иа nрогреса'·. Нещата дотам се о·бръщат, че
съmсстuумясто на прогреса се обосиоnnnз с неQбходщ~ОС1Тi1 от мра (tl от своя
страна ннс може би rtОЧJЩме да nоусеша~е воденнчm!Я кnmx tta Р!Uшчжовото
ср;uщеннс между размерите на Bce..1eнorra ~ м о и r ол о ид а):
,.nрогресът юrro caJotaтn и.сrория ие с само обсхт на И3)"hlDдllC: rolt е 11 npc.mtJI.I~WttТCJICТDo. З:i онс н, конто C!lll 11nnнrnpм ш1 чоое<~сстоото, ormиnoм нnлрсд
ЬWU! 0Тf<1•М мракn, и~~рт . че сс д»s-r..кur шшрсд, е нсоб;о::оЮfмn. Днес едиш:пешrrn

II.IТТCpнnrнn.'l нn мрnтn в nporpccn би бвла. m.JТ!{ОТО от<tмнне.""
Ало kii.l('fO 1\C'IC сс изты<На, f!ii.)Jmкm-n мсжлу РМ11~1к0n и не само Кондорсс, ио

:

и вснчкн сnоменnтн no-nocлc мисrпrrслн, с n p:uмiWl и мnwnб1rre. Рnднчков нс
може да 1нши ntr:urrcюrrc кraltJ<II ш1 IIC'ropняrn, той 1шждв сnмо .nрсбни и мало·
IIЗЖlПII!Ciltfi, 0'11-11\CJitШt сс до нerol.IOТo н съседни села в Sсрковск:1 окоn ня, кnквито
всек.н li!IЖJln. Имеино tat:a ще си обясним зiШiо nмссто nрогрес на неrо му се с1ру·

crr едно място на nространстuото на друtо такова:
yrpe, инс сс търкаляхме вътре в
нещо н nреместв:utето от едно място D nространството 1ш бе достатъчно, за да
33.1овоnн IJC1!ЧJШre тия 473 жител и и nрочнс, какrо с изредено по-rорс (no-rope
ю nркыurне н нремсс:тванс

,,Без да сс д.виж.н .t nattpcд н към ннl\ш\во

също така е изредено и за духовата ьrузшш от пет чо века, чрез което ще направим

връзка между напожнлото сс откпонсннс Прогрес u мопrопоид и останалото из
ЛО".ксннс- 6. а., В. П.), че учзств:rr в световното движеiше.")Ь
Пр•rчstната да се вкшочат тези 4 73 жители в световното .n.виженпе е uporpecът.
Прогресът ннкоrо не оставя. Може чове.к дn си дреме и в най-за:rънте.ното селце,

"'J. С r ci у i ·е r. Civilization & Progrcss. London, 1898, р. 1. Ала

нс вси'! КИ лотоза вреые непремсино са
спо.:tелял11 този m.з-ropr от nрогреса, а наН-малкото са го анатnира.1н двустранно и с особсно BHIIIGIНИC къ~1 онези. to."OIIro- J:iiТO Джамбm11ста Вико -нс са били чах дотам е!I'Т)'сиозирани от него.

Вж. 11аnр. Н . dc Ferron. Тheoriedu Prog=. Т. 1-2. Paris,
J. S а r g с L La guerre ct !е progres. Paris, ! 917, р. 203.
"'G. S о r е 1. Les illusions du progres. Paris- Genevc, 1981.
JJ ~-!>о llard. Thc Jdca orProgress. New York. 1968, р. 203.

1867, Т. l,pp. 51-330.
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И. Ра д 11 ч

'

J[

о в. С ломсии за XDJte. - В : И. Paдii'IКOB. Сломен11 за коне. Пло11д1ш,

\980, с. 178 .

но П оогресът :

rna, ра:.нъ

спа

ro за ...

о

u

друж

1

, l!ЪТ 11.;,.; сс

nрокарва 1)'1\а, nът в блесналите далmпm":

,.Указ за закриване на ceJIЦCTO. Чита:rелю,nредидвегоднниполу

чих nисмо от чичо Гаврил, mnneшe м:и отrрзд БерiЮипцд. Нnтда щп>iра..ч цяло
то писмо, ще се спра само на онази част, в 1<0ЯТО ми съобщава за закриването на

селцето и за nреселеинето на неrоsнте жители nо·Всичкн крааща на света. Между.
другото той rrише: ..Държа.в<m1 много се Rолебае дamt да ни змсрие, или да не нн
закрнва аmосн nостр()я:ванеrо на язовира, ама ва края ~реnш да ни закрйе, и указ
издаде за тая работа, 11 ви ЗаJЩ'IИ от списъка па насепея:ите ыеста, изора селото с
трактори, зася райграс:, а ние с:дин . riо едиН се DрJ>Снахме, кой в Берковица, кой в

Михайловград,· кой m>D Враца итt в Пловдив, до Дуtщi1 чак Шоfа ааши хора и до .
морето, и щ1всякъде те се лръснаха, по четирwrе nосоки на света.. (В наше време
също се прт.скат от Австралия до Южна Африка Jt Канма., ето защо ня.кои пред
nолагат, че нма Указ за зажриване на Бъл·гария- б. а., В. П.) Нис сме

'I)'J< най-ма.m.:о трий ет ь.-ъЩJI, f>ШОГО нещо и:зщш, но

u J\ffioro нещо остана, не се
зliтрива лесtю пуста семха. Па сме си и и:шонаправн.пи fiOBИ зъби всичките, човек
без з-ьби

ue ~оже, щото KiП'Q си без зъби, срам те· с да <::с :~а~еещ пред оч.ите на

чonei<, ~се mедашдз се nptuqщew с дла.п. да Re rщ1щ. •Ie ca-m IIЗJJOnaд.aлR зъбите,
n сега Rm<OЙ fle се nрикр~ а дmщ, ами np~ nat..fe п сс~ смеемс н IC.nтo пи nидюu,

ЭJ ачи, как се смее~
Амнн!" 17 ·

с повите си З"Ьбн, та с о се озь6ип11 вспчки като yмpcmf.

Нс бива да се ынслн,

·
ttQ выrроси

•

:т мащабите. зас:сmот от РадНЧI<ОВ н I<ои

дорсе, оrсьствуааmе и от тnарч стоото па Тодор Живю:>в. Не, той ис отсъстnаwе
or там, а nрис'ЬстШШJе tarro ,.nробпещ~ за MIIJIIOm\ и rоля.мата прщща". Но !Thflpeки
че nрнсъствумше. нс ожеmс да намери евосто разрешсшие. В просът 3tl ГОJUtма
та лрnма намсри своето нсnшско р!Uреmснис

cn:oa

ШIС!с, коrато rOJJJf:мnтa праn

дn окоwштелно 11"ЬЭТЪржествум.

1'nКDn си с чо~Юкьт, nxo пяхой друг иу CO'fil :rоляматn DрМ~Дn - ис може го
лоиссе. Но nxo нш<Ой не му сочи едпn мноrо no-f'011JfМa npn.мa, той стиска зъбн и
· ro nоиnся. Ето зшnо диешиият чо nек ще nонесе ,.roJIJIМ:m nр:щм Ш\ nрсстру1<1)'
рнрn.нето и nримТЮ4ШIЯТЯ".
Ала да nрод'Ы'IЖИМ noвecrnoшurneтo си,за духошmL музиn.: ял е nporpecъr, с
му.шц 't'a не!! о

nporpeca - трllЮисторt.т. Ех, щял бил той дn :~йме1m J'f/XO
музея:

"1<!1 рНёiЪ'l'.
Сни мн, дето е в Берковн.цn, донесе транзистор. Гледай. вика, тlrre, каква ра
бота! Ще -rребва да tИ я остам тука да си сnир 1ш с нея, а кьрнето вече ro хвърли
на тавана. i\ми я да ви:дш.t каква е 't'.ur работа бе! Сии мн я пусна, а тя ю1ха-кашля.
юаn-кашля. na по (ЩIЮ време взе да заеюш. Я слушай, му казах. тая работа мн нс
требе ш1 мене. Що ш требе да ми кнха и да ьm. заеква нз J<Ъщата! Дn вземеш
'tр:шзиС'rоро, na no rnaвa-rn на тоя, дето ro е нзмнслнл! А кърнето аз на тавана

нема да фърлям. ВсаЧ"'--о друго моrа да фърля, ама него нема!
Басът.
Как така - на тавана! Ако жив човек можеш да фър;шщ то ще фърmiШ и
инструмеита !"»
И:rлсивяла си е мa.ii своето време духовата музнха? Преди е имало духова му
зика. защото не го е имало транзисторът. Така и с фimоtс:офията: отживелица е тя,

37
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Й . Ра д 11 ч ко в. С nом /.'Ни за rwнe.- В: Й. Радичков. Споысни за "-uire. Плоаwrв, \980, с. 219.
Й. Радичков. Ние, духовата муз~rщ с . 47.

.iюр11 мо-же да с~ каже бабини дивстини. днес имаме Н::l)-к<~! И на фнлософнята
МRСТ\ЛО И е в музея, Историята вече нс пр3вн чуnю1, а.'ш сс дважн по праВ3та
.лини.а на прогреса! Няма защо тези доnоrопници, фиЛософите; да мъкнат всхnпс
си рефлексии, които тъй са помътнели or времето, че нс с:шо нс блещят надалече,
ами в тхх едвам нещо се разпозиава и даже не се знае, р:пnознава ли сс нли на

чове~t така му се привижда

or желанисто да не обиди старчето,

"-"Оето дърi!\.-и реф

ле:а:ппа и rncдa укорително и очакмrещю (пък и умолитс.11ю) ... Ами да, човек на

тавава НЯМll да nратиш! Но чудно мu е за младите, дето учат фююсофня, пък лос-

..ле craвa:r комnаньонки. бизяесмеюt илн nотриваr недоволно безрабаrюrrе сн ръце. -. ·- '·
И при философиrе н.двщ- да IIМ ИСJ(ЗТ рефлексиите за музея, и пplf Мнал nише Радичi<Ов -са идвалn да му искат фmtrорната:
.
Jlани дой:дох.а nрн Миал от музея на ревотоцията да му искат флигорната.
Чц ar М.ихаruювград дойдоха хората с цела IroЛil. да п~rnвnрят с нern, та да 1rм

дме фляrriрната за музе11, защото па Миал баща му с неs е свирил в Черказки,

.

кщu се е вдИгало въстаfiИето nрез двадесет и трета година. Взели nари хората от
музсs н rн дават на Миала, та да си купи нова флигорна. а Миал не дава да се
и::щуwn. Кое с право, п пие uy nикnю.tе, а бе Миале, вземи nарите, нова фщrrорна
meJ(}'ПJП11, :шnсш ли какви флигор!П! има сега бе, лЪщи, та не смееш да я шrrщеш!
А roi\ ис mc. Баща М11 с, IHiJa., щшpiUI с КСЯ,1')'1Са му е дупцrта . Все f!CГQ чувам, кога
св~ Предим умре ЧОВСJ.'1rТ, всрцо е, му виJЦЩJе: .,Миапе. дn mедаш фл~ffориата
и ,!:1.1! тц ис е nросто, J<Orn стане нещо народпо, ахо lf ти не сн там с нея." И не я

•• 1

.. 1
'

1

.IUUI,CШ м)'з~!

Фл и ro риата .
Ще 11 дnм бе, wo я шм. ими съм ка:~м. Кorn нс оСТ<U~е луwв за духане, ше я
дnм. TJ! с .тuх оо флигорна, че IICThJThT до духа шt нея. nni< сзирн •.нишо. че с мnлко
очуnиа, До я лnt-1 oтcern ll музея нnроm.т ше я rneлo. neptt() с. ома исыn дn 1t 'fytm.

~ жmо сnирим е. иn рола и CJiyшn фflнroplltrrli, и я rncдn. Ние uнримс nсекъде.'iJ'
Вм фrutropнara нn Мим с дyш:rrn 1111 б:шw му. а Тhй кm'О ннс-трумсrrn.т с .. от
И
OhOIIШii 8pcMCШfi", CИ:f)'pf.IO !!UfPC СО дyWII"tC Н HU ДЯДО fy, Н Шl BCII'IKHTC бi!Шif
на nemrre му. Tntш е 11 с фмософнnа. Тя с дyw:rrn u тр::uшuнятn си. Прн нnукнтс
СС ltlytШM Ct\MO lllifi·ffOCJ\W!O'tO, НUН •МОДСрНОТО, 11 lfbli фitJ'IOCoфiiJШ\ UёсКН Clli!H
кnхво е кnзм, :.щuото n том, ~«~сто е t«<ЗIЩ с останапn яcronaтn дywu. Но днес
вече душnтв с неnотрсбш, иеобхощtмо с знnние.
Но тuм, nрн начмото на новО'rо знuннс, нсобttден:\. все rraк стон дyшtttn н без
нея не r.l<nf\1: да заnочне ro. Но заnочне ли веднъж, спнране нямо. Зnхвърлим ли в
наtш: врем е душа:ru иn знаннето, а на нея домът е езикът н фшюсофнята, ново
знание ияма дu шш. BcttчJro ще с no nрава люшя.. без чупки, Кшщорсс казва ,,прогрес .. : каквото е трябвало да се nочне, с залочиа-:rо , оттук, от наше време, вече
само ще прогрссирn, а фипософюrrа, заедно с фт{rорната на Миал- в музея!
Тъй и социалистическата власт е била рсшюш. Уж, транзисторът от духо вата
музика по-добре св~rри, а то в душата е nроблемът. (Какво ли не бил казвал Cтa
mm за човека и за душата: има лн душа , има и nроблем; смятаме, че Сталин само
за езюшзнанието е разсъждавал, n иначе с бил дребен, дори съвсем не философ ;
ала не: помислете за тези

no същество сталински думи- нма ли душа, има и про

блем- и ще видите KOJD<.-o основополагащи са те и за нашето у-ж съвсем нссталии

ско време, та тогава може да ви сс мер не мисълчидата. че стои си нейде като козя

брада сталинската душа, тъй К3.КТО, макар и съвсем иначе, бащината

-

във фли

горната на Миал.) Та решкла е социалистическата власт да nодмени с пo-npo rpe-

,. Й. Р ад н ч к.о в. Ние, дyxos;rra NYJ11Ka, с. 48.

-,,•

'j

снвння траю. 1стор, а инструменm да пpmi в музея. Тук nо-мюпелен чиrа:гел мm~.-е

да З!!белсжя страх от духовата , rузиха, nонеже тя свири по чупките на историята.
И ако няма духова музика, няма да има кой да c~t•rpи на R.!l1CWl чупка на историята,
дори навярно и чуnки nовече яяма да има., ам11 все

nporpec, а вай-вече за coциa
penm дsспmата маст за фи~
·
·

mlcnrчec!.'m'a власт няма да има чуnка. Също , J rrьк
лософията.

lЦе заnнтате защо Радичков ни разправя

JЛКОва троrателво за духоваrа му

жщ ясно защо , тя е пред закриване, а той И

. одт-айствува ~ соцнал:истичес

ката власт.. Зпло<rва разказа си така:

.~ерюnкитс АtуЗиюurrи ми се оnлакаха: wncoи били ~че тая духова му
Зirка трябвало вече да се закрие. В селото на всеки С'Т'Ы1б виси .по e)nm високоrо-.
ворнтел, а па nлощада висят три ~ за какво е тогава духовата музи:ка., едновре-

мешна и остаряла работа!Щ!)

·

·

Ала nра11н се Радичков, че не ходатайствува, ами:

.~уйте :кахnо ще ви разкаже са нпа духова музика 3.1 себе сн и отСъдете тога
ва дали мо:~t>.1: да се закрие .... '

И
.~n вснч1С1Пе И за.слугя Jщ духовата муз1JU: cвиpQJJa е тревога nря
американсюпе бомбардировiЩ; участuувала с !II<OOI'Iepиp!Щeтo; батата па Мmщ с
сщtрил с флщорнnта nрез Ссrп~~mрнfiското IJ'ЬCТnJ·шc; ciUiplf.Пo се с на onwнrra
n_одстща;

Jrora еле~~;ТричсСiВо се с пpoiOipвaJio, кога самопет е дoan.n да к;пор~mа;

срещу оnо:nщнята - С'ЬШО; а един дек и на Чсрказюu JСОСМоиавт mc свщш.
И зnтов:1, ама мвi\ п з.а нешо друrо, Pa.rmЧI<Ou чрез успта па няхоlt от героите
си зuлочоn

11 э1нrьрш!1а p:UIY13!1

си Тlll«\:

,ДухоВ3 музиJ<n Юl!l, откакто свет спстувt1, и пея никой ис мо-..кс да • 311ерис.
· Ако може .м сс зоl\рие e.mta Д'l.ржава, то и духо!ШТа музmса тorua може да се зак-

.

рнс."41

..nо неко

na му.ш.ко!

C'JIM си мислел - даlfЯ кnто юnрnщnт кос. tонnii'ТЯТС, тnм има lrfXO·
И съм ro нзмислнл, че ftмn ... Ахо един ден Ч.сркnзю1 изnра1П4 космо

Нfi!JТ, нле, дyxoll3тn му.Jнха, и там ше свирим. А тия дето roвopn. че щеJш да зак·

рноот духовите му-JИJШ, ме.ис хич не ме :шн.t!М

t<fi 1rмn, оТJmКТО cner свС1)1Вn."0

mrr. Дето вихn Миал- духова музи·

Tnxn и на мен Мll се ttcм дn nриnомня иstкои заспуrи н

философията, защото

пече се нзясШf, че между нея и духовtm1 музика има .МUОЖi:С11Ю съществени npи

лИJ(Jr, ако не и m.nнo noдo6fte.
,:fря бвn да кажем - tnrilie fuдамер,

- 'le НаЙ·Общо една Ortlm.Т С1.С съnроntва

.та, която qувствувnме от ещш текст- било защото той не нн отхрк.ва никаю.в
смисъл, б1шо з.ащото смисълът му е несъвместим с оnита ни,- mrкupa да се Зnд1.·

ржнм при неrо н да обърнем внимание на разmrчието в сnовесвостrn.'>«
Но UJ<.'O проникне 1 н разберем необюrnовеностrа на един философски текст,
няма ли да се окаже nросто присъствие с рефлексия

иост-някъде
Ето

-

въвлеченост и отвлече

no 'fymcкre на историята?

ro наnример Хегел при Просвещението:

,,В ед11о прекрасно ymp<J, чийто обед не е ю.рвав, ако зара.затtl е проникнала"
във всички

opramr

на духовния живот; тогава само паметта още запазва мъртвия

образ на пред.и:шната форма на духа като една неизвестно как вече преминала ис-

"'Й . Ра д 11 ч ко а. Нис:, дуJ\011З:7'а иузнк, с. 46 .

.,

Пакта.ч.

''Пак там.

'' Пак там, с. 50.

"Х.-Г. Гада мер. ИСП!ва н метод, с.

9 Сп.

Философс101 алтсрвативн, кн.

368.

3-4199

.

юрия ; н &\>

t!o тозн

н

ин ноз.ата ·:мия на мъдростrа, llЗДI:urlз.лa. сс за блаrоrове

НJI(:, само с. смъt--нала от себе си t:";:rla :ъсХ}{ала кожа."' 5 Това е едната страна на
Прососщс:Е ето, а друг.па "трябва .да бъде налице юrro силен шум и насилствена
борба с nроnmопало-А<:ното като та.mва•Ч6.
·
·

"Тази uрирода на борбата на nросвещеняете със заблудите, rоято природа
се състои в тоnа, че оборвn в тях самото себе си и осъжда в тn същото онова,
което твърдИ, то-е за нас, или с оиtJВа, което е nросвещеннето и неговаха борба в
себе си.'Ч1

Ето го и Дскарт до Новосврошйската наука и рацноватm. r:: ·
..Всяха наука е снrурно и очСВЮU~о. nознаняе п онз.я, rroйro се съмнява в мно
го неща. не е много по-учен от оц rойто НПIФrа не е мпсл1m за .тях. Той даже ми
сс струва nо-невежа от него, ахо

m

неща . Затою nо-добре е никога да
1аtсимаваме с тошшва труд!Пf

npe

е съставил . nоrрешна идея за някои от тези

ste се заt-шмава.ме с изспедваве, отколкото да се

сти, че като не сме в С'ЬСТО'П!Пе да разлнч'им

нс-ruн.ното
пенстшmото, да тряб да nрнемем за сигурно онова, оето е съмн tTCJIHO, понеже в тшсьв случай н!IJ:ItЖДата да уветf'{ИМ ci!OR're эщщJU! е щн<~.алка,

arx(li!XOТO рпсJ<'ЬТ да m юмалпм. I1отаnв нnчиJt ~ез тоаа rтразцпо ние ОТХJrЬрля~
ме всП'Ч'ки noзJНIНIUI, КQПТО са само eepomm, к реwапаме м о.nобрnаме само онс
:щ IЮИТО Cl\ сыrьрmено щ;тrштщ Jt в xo~rro нс M())(<C'Id м 'с СЪМiiШЮМе.'ы 1
Ето ro и Боеuнi\ в $1!ТВОра nрсц споятn coбcrne!Ul сщ.рт и: при t.'Рая иа too<arn
uсемоrъщm Рныека .~n>~aJJa:
..Hмpc.roшJm сме tо~мхо. nxo RCJe нс cъжammam нarn.;rno за своя жребий. Но
не

a.corn да

nонеса твоята JJЗtJeжe11ocт н твоwrс ornНiкtk'\IIШ, чо пнпсmшо мешо от

тuосто бло.*снстпо. НнмапС4ше ~с с таха завършено, че той: изuяло да одоб·
рям състо!пшсто сп? Бсзnокойttо нешо с свстокrшсто tm чоDСШП~тс бnnrn - то
IПIXOrtl

IIC С Ш!ЛОСТНО 11 Jmxorn МС С тpnJtиo.

.

Зtш1о тorntlfi, о, хор3, Тhрснтс извън себе си щnстисто, nоложено в еnмнтс
Hexn дn тн no..'tl.Ж4 нuратко CЪШIШI.l'fn
нu щnстш.:Jо. Има лиза теб L!сщо nо-скъnо от теб cfiмttя'? Нищо, ще речеш. Зиn'llt.
nко wtllдe<:Ш сс~ си. ше np.li'reж111J3W том, ю:>ето юti J ти бн исжм RЯ'КOrn дn нзrу·

1 ас? Обър ~и стt от :юблудн н Не]Н нис .

б1tJ11, ннrо фортун11 би

t.torna дn ти отнеме.'..,
Ero ro и дрнстО'Т'ел nри Аtиисаmдемокраuия:

,,floeflc CtniШЛO 'taJCn, ЧС Зll 1rbllro !lpcMC МеЖду бJla.ropoдnиte И ДCMOCfi Ht\•
стьnипн раздори. 2. Понеже държавнnта уредбn б ма И3ЦiU1о ояиrnрхичнn и
nсышю~:т бcllНitтe, В!\ЛЮЧ:ИiеJUtо жеинте и дсщrrа, робуваrrи на бorn'tttte. Били на
ричани rreлanш 11 el(me;~юpit имctrno 3<\ЩОТО според ttКDвa споразумение обработ
вали имаnл-с на бoranne. Цмата зе:.1я се владеела от малшmа, но n.ко nелатите
нс заnлатели наема, и re са .ште, и тcJшtnc деца ставаян роби, n изплащането на
заемите чрез :JЗЛаrансто на собствения Жimот nродължило чак до Сол он, който е и
първият uростат на д~юса. З. Прочее, най-теж:ко и болезнено за бедните сnоред
тогавашната уредба би..1о робството. Освен това те имали друm причини

волството, защото бнлн mJUJeнп от всякакви права." 50

Г. В. Ф . Х с гел. Феномеоо.1огия на духа. С., 1969, 484-485 .
с. 485.
"Пах там, с. 480.
u Р. Де к·а рт. Правнла за рыюводство ва )')!а.- В: Избр. съч . , С.,
'"Бос ц 11 й. Уn:шсннето н~ философията. С., 1995, 37-38.
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' 50 Ар 11 ст отел . Апшската nошrrня.
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3<\ недо

Ето

,. ...

ro и П.;штон при държавата:
ние

сновсцнме държава не

..;

цел да направим изкmс'-'...итсл;ю щастпива

една част от народа, но повъзыожно ст да бъдат щастливи вwrчки граждани. В
такава държава ние смятаме, че бихме намирали най-много справедливост, както
пък в лошо устроевата държава намираме несnраведливост. __ По този начин ця
лата държава ще се развива и блdГОустроява добре и ще npcдot:rn.ВЯ н.а всеки един
от народа да има това щастие, което по nрирода му се полага.«5'

Заради всички тях можеr.[ подобаващо да заключим:
Затова можем да кажем, какrо Радичков за духовата музm.:э.:
Философия има, оrкакто свет свету5а, и нея ШfКОЙ не ма-Е.: да я закрие. Ако
може дассзал-рие една държава, то и философията тогава мож.:да се закрне.

И дори отгоре: nо-трудно е от дЪржаnа, философията да се закрне. Защото
дори и да ия:ма държава, хора ще нма

-

значи, ако може чак чоае<rесrвото да се

закр11е, то тогава маже и фнлософюtта.
Ето :~и що философията да закрне внхой не може. И дО['!! 0!11.1"1! ! е :!з това са
9rлупящще и -историческо 1\Qсоrnедство.

Та кой ще засвирf4 кomro историята един ден

51

Плnтон. Държ:шата. С.,

1981,141-142.
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пак .отноэо свърне ... ?

