Byнgepkuнg срещу 8унgерхунg
,,Концеnцuяmа за gememo чуgо uма gupekmнa Врьзkа,
маkар u не ekcnлuцumнa, с е82енuчнuя npoekm на нацuзма" - раз20Вор
на Димитър СтояноВич с Харалан АлеkсанgроВ

Byнgepkuнg. Тема безспорно Вьзбужgаща умсmВенuя

цuaцuu, заmо6а nреgла2ам ga onumaмe семанmuчен uлu
феноменоло2uчен nogxog. Можем ga uзслеg6аме mo6a
noняmue nрез nъp6ama cьcma6ka, nрез npegcma6ume за
geme u gemcm6o 6 разлuчнumе enoxu u kyлmypu, а мо
жем ga тръгнем u om ugeяma за чygomo. То6а, kakmo
omga6нa е uз6есmно за gemcm6omo, е, че mo е сложен
koнcmpykm, koilmo kopeлupa с kyлmypнama cpega. Дете
то, особено малkоmо geme, не сьщесm6у6а само no себе
cu, то 6uнa2u е 6 онmоло2uчна u фунkцuонална 6ръзkа с

anemum, заg koяmo kamo че лu се kpue еgна чесmо
nренебреzВана лuчна mpazeguя.

Пpegu 6cuчko maзu сьсmа6на gума omkл.loч6a фанmа
зuu. Съчеmанuеmо на „geme" u „чуgо" носu uqeяma за
нещо необukно6ено, uзkл.lочumелно u npekpacнo. Нещо
uзnpameнo c6uwe, koemo pagocmнo нu cnoxoжga·uлu ko
emo очаk6аме ga нu cnoxogu, нещо kamo обещанuеmо за
cnaceнue. Но аз бuх се 6ъзgържал om comupoлo2uчнu асо8
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майkаmа. Kakmo kазВа Доналg Yuнukъm, ,,няма makoBa
нещо kamo бебе" - бебето Вuнагu ВърВu В koмnлekm с
майkаmа. He20Bama аВmономuзацuя, nреВръщанеmо му
В чоВеk е gълъг и geлukameн nроцес, koumo nремuнаВа
nрез обособени фази на фuзuологuчно, koгнumuBнo u
социално paзBumue u koumo лесно може ga gepauлupa.
Emanume В чоВешkоmо paзBumue са общо Взето унu
Версалнu, но тяхното оmгранuчаВане u осмисляне е
kулmурно сnецuфuчно. ТоВа е особено Buguмo npu yn
paBлeнuemo на npexoga от eguн eman, pecnekmuBнo
социален cmamyc, kъм слеgВащuя - gобре uзBecmнume
pumyaлu на uнuцuацuя. От тази nepcnekmuBa, неkа я
наречем разВumuйна, noяBama на geme чуgо е аномалия
В усmаноВенuя peg на нещата, нещо kamo nр�сkачане на
emanu от paзBumuemo. Да не забраВяме, че разсmройВа
неmо на социалния peg В много общности се Възnрuема

kama заплаха за kocмuчeckuя nopяgъk u сВоеВременно се
елuмuнuра. Може бu заmоВа няма много cBugemeлcmBa
за неВръсmнu гении В mpaguцuoннume общесmВа, npoc
mo не е имало nogxogящo обkръженuе, koemo ga отрази
gemckama гениалност. Cnopeg noBeчemo uзcлegoBame
лu nрез CpegнoBekoBuemo gememo се разглежgа kamo
малъk, неgорасъл u несъВършен Възрастен, koumo nog
лeжu на суроВа gucцunлuнa u ekcnлoamaцuя, немислими
om сьВременна глеgна moчka. В nampuapxaлнume ceлcku
общности gememo е собсmВеносm на бащата u се мuслu
kamo част от cmonaнcmBomo. К.оеmо не означаВа, че
хората не са cu обичали geцama u не са са грижили за тях;
npocmo са бuлu nogzomBeнu, че Bceku момент могат ga
ги загубят, защото npegu триумфа на моgернаmа меgu
цuна geцama масоВо са умирали В неВръсmна Възраст.
Bcuчko moBa се nроменя В enoxama на ПросВещенuеmо
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и особено на Романтизма, kozamo за образоВанumе kлa
cu gememo се nреВръща В ценност, В oбekm на морална
заzршkеносm u negazozuчecka анzажuраносm, а ckopo u
на научен интерес. Вече uма kou ga забележи gemckume
maлaнmu u ga uм се Възхити. Сцената на eBponeuckama
цuВuлuзацuя е nogzom6eнa ga посрещне gememo чуgо u
то не заkъсня6а ga се noя6u. Тазu сцена Все още е kамерна,
apucmokpamuчнa, gомuнuрана от npoc6emнu Bлagemeлu
kamo kраля на Дания фpugpux IV, koumo, ako се не лъжа,
за nъp6u nъm uзnолз6а onpegeлeнuemo „6yнgepkuнg" no
noBog на злочестия u ефимерен zенuй Kpucmuaн Хайне
kен. В интерес на ucmuнama omkpaй Време geцama на
apucmokpaцuяma, особено на zoлeмume монархuчесku
фамuлuu, са бuлu npu6emcm6aнu kamo малkо чуgо, kamo
щасmлu6а среща на блаzороgнаmа kръ6, koяmo носи обе
щание за guнacmuчнo безсмъртие.

Но moBa е eguн gocma заmВорен сВяm. Apucmokpa
muчнuяm. uмам npegBug.

Ами ga, moзu с6яm е gopu zенеmuчно заm6орен. Hяkou
от най-сла6нumе фамuлuu kamo Хабсбурz слеg nopegu
цama от блuзkopogcmBeнume браkо6е npukлloч6am не
с geme чуgо, а с няkой тъжен муmанm kamo Карлос II
Иcnaнcku. В силно разслоените общесm6а на ранната
моgерносm geцama om разлuчнumе kлacu 6ngяm наnълно
различен жu6om. Eg6a nрез XIX 6ek 6ъ6 Bukmopuaнcka
Анzлuя npoc6emeнume eлumu с uзненаgа omkpu6am, че
geцama на беgняцumе от Източен Лонgон са лишени om
gemcm6o, защото om малku са npuнygeнu ga работят.
Вече се е nоя6uла ugeяma за gemcm6omo kamo нещо,
koemo npuнagлeжu на gememo, нещо, на koemo то има
npa6o. Самият 6ъзzлеg, че хората uмam унu6ерсалнu npa
Ba npocmo защото са хора, е gocma kъсно nocmuжeнue
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на зanagнama xpucmuянcka цuВuлuзацuя. СъВсем ноВа е
npegcmaBama за gemcmBomo kamo фатално Важен eman
om paзBumuemo u за geцama kamo нocumeлu на сnецu
фuчнu npaBa, koumo се нужgаяm om заkрuла u nogkpena
u uзuckBam koмnemeнmнu 2pшku. Om 2Леgна moчka на
gнewнume разбuранuя съgбаmа на noBeчemo gеца чуgо
om enoxama на ранната моgерносm е нaucmuнa mра2Uч
на, kakrno mu kаза. С тях е бuло злоуnоmребяВано no
eguн ecmecrnBeн u безnросВеmен начuн om pogumeлurne
uм, koumo са 2u раз2лежgалu kamo сВоя собсmВеносm,
kamo семеен kanumaл, koumo mрябВа ga бъgе Вkаран В
оборот. В онезu cypoBu Времена е бuло В pega на не
щата, ako rnu се pogu gerne gжуgже, ga 20 npogagew на
няkой nъmуВащ цupk, за ga забаВляВа mълnama. ТТо същuя
начuн om gernemo чуgо се очаkВа ga peцurnupa CBernomo
nucaнue, ga 20Bopu лamuнcku, ga cBupu u koмnoзupa на

kлаВесuн, ga U2pae шах, ga pewaBa мameмamuчecku заgачu,
ga uзумяВа u умuляВа aBrnopumemume u np.
Ражgанеmо на mермuна „Byнgepkuнg" е Възможно ga
се случu В enoxama, koяmo Вече ucka сkанgал. Пpegu
ga реВнем „Боz е мърmъВ" u зanagнama цuВuлuзг.
цuя ga оmхВърлu Гocnog kamo nъpBonpuчuнa, moзu
kyлm kъм gememo чуgо бu бuл невъзможен. Защоmо
gememo чуgо е само еgно, moBa е Xpucmoc, а Вече
npu ПросВещенuеmо зanagнuяm чоВеk започва ga се
оzлежgа за gpyzume чуgеса, онезu, koumo бuха koнky
pupaлu божесmВеноmо.

ТоВа е uнmересен kлlоч kъм uнrnepnpernaцuяrna на
rnoзu феномен. Om еgна страна, ПросВещенuеmо сла2а
началото на eguн nроцес на нормалuзацuя u ре2улацuя
на чygecarna, koumo бележu цялата моgерна enoxa. То12

Byнgepkuнg В nлуВанеmо: Еgна Колман (с треньор u мauka)

базuранu на cucmeмamuчнu наблlоgенuя u uзмер6анuя, u
се npegлaza няkаk6а но6а обяснumелна meopuя. Поmреб
носmmа om чуgеса, om omkpo6eнue c6uwe u мuсmuчно
cnaceнue обаче не uзчезВа, а се ckpuBa В gълбuнumе на
оноВа, koemo слеg фpoug u Юнz наричаме koлekmuB
нo несъзнаВано. Иgеяmа за несъзнаВаноmо В чoBewkama
ncuxuka, uзBukaнa на жuBom om zенuя на фpoug, очер
mаВа оzранuченuяmа на рацuоналнuя ум u същеВременно
koнcmumyupa но6о nоле за uзслеgВане u kapmozpaфupa
нe. Уuлфреg Бuон, без съмнение нau-npoнukнoBeнuяm
uзслеgоВаmел на несъзнаВанuя zpynoB жuBom, geфuнupa
mpu осноВнu режима на фунkцuонuране на nър6uчнаmа
zpyna: зaBucuмocm; бой u бяzсmВо; сgВояВане. В случая
нu uнmepecyBa сgВояВанеmо (pairing В оршuнал). Гру
бо kазано, pezpecupaлama zpyna се omgaBa с наслаgа на
сnоgелена, маkар u неназоВана фанmазuя, че gВама om

Ва е enoxama на eнцukлoneguume, на kлacuфukaцuume
u makcoнoмuume. Ako npegu е можело npocmo ga се
guBuw на бoжuume чуgеса, Вече се налаzа me ga бъgаm
наgлежно onucaнu, nogpegeнu u обяснени. Проzрамаmа
на мogepнocmma е ga нanpaBu c6ema разумно, npegckaзy
eмo u уnраВляемо място, u за mo6a е Bnpezнam оzромен
nозна6аmелен u BлacmoBu ресурс. Ako uма сkанgал, той
е, че чygecama бuBam „размаzьосанu", moecm zубяm
cmamyma се на чуgеса u се nреВръщаm В чygamocmu,
В лloбonumнu аберацuu om същесmВуВащuя nopяgъk.
ТоВа е enoxama на koлekцuume om cmpaннocmu (на aн
zлuucku curiosities), koumo чakam 6 няkоu ckлag ga uм
gouge peg ga бъgаm nроученu u обяснени npu неuзбеж
нuя npozpec на noзumuBнama науkа. Тaka nроgължаВа go
gен-gнешен - Всяkа zoguнa uзлuзаm no няkолkо uзслеgВа
нuя Върху gеца с необukноВено kozнumuBнo paз6umue,
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Onum ga се сьuзмерuш с БожесmВеноmо чрез npu

нeuнume членоВе ще се сьчеmаяm В мuсmuчен браk, за
ga pogяm Beлuka, cnacumeлнa ugeя. ОkазВа се, че Bъnpeku
Bcuчku наnънu на ПросВещенuеmо, рационализма и no
зumuBuзмa ние нито за миг не сме uзocmaBuлu gреВнuя
мecuaнcku kоnнеж, mpenemнomo очаkВане на gememo
чуgо, koemo no Вълшебен начин ще gонесе решение на
Bcuчkume нu nроблемu u ще изцели kycypume на нашата
цuВuлuзацuя. HoBuяm храм на Разума се оkазВа nocmpoeн
Върху нестабилна осноВа. Дръзkоmо nokyшeнue срещу
божесmВенаmа nъpBonpuчuнa не отменя търсенето на
божесmВено начало В чоВеkа, нanpomuB. Само ako ma
koBa бъgе omkpumo, nосочено и gоkазано, ameнmamъm
има шанс ga nрерасне В реВолlоцuя, а реВолlоцuяmа - В
ycmouчuB nopяgъk. Тъй че бozomъpcaчecmBomo npeg
cmou, но Вече обърнато наВъmре, kъм самия чоВеk, no
eguн еретичен и нарцuсmuчен начин.

мepu за Вьзможно чуgо В уж обukноВенuя чоВешku
жuBom, неволно обаче оmноВо gokaзBauku божесm
Венаmа uckpuцa, чuemo nрояВленuе е самоmо чуgо.
Сmранно.

Май си npaB, че uнmepecьm kъм Byнgepkuнga е фе
номен на ПросВещенuеmо, тоест на заражgащаmа се
моgерна себерефлеkсuя. Ренесансът ражgа zeнuu, без ga
се ВълнуВа особено от npupogama на zeнuaлнocmma. Пu
ko gела Мuранgола наnрuмер не се нужgае от фигурата
на gememo чуgо, за ga сьзерцаВа божесmВенаmа uckpa В
чоВеkа, маkар че той самият с лekoma се kлacupa за Byн
gepkuнg. Не знам точно koza, но няkъgе В maзu nреломна
enoxa заnочВа голямото ВmренчВане В gememo kamo
носител на особена, kpexka наgежgа за еgно no-goбpo чо
ВечесmВо. Може бu „за moBa ВuноВен е Русо", kakmo nee
15
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maлнume npal<muku за себеаkmулuзацuя u разшuря6ане
на съзнанието u np. Онези, koumo неуморно mърсяm
gokaзameлcm6a, че 6 чо6еkа са cmaeнu изумителни cno
coбнocmu и безkраен uнmeлekm, оча1<6ащu ga бъgаm
omkлloчeнu, uмnлuцumнo се noзo6a6am на gремещо 6
нас geme чуgо. Поnулярнаmа kyлmypa бълбуkа om mo6a
обещание - ,,6cuчku ние ще бъgем zeнuu и бо206е" - и то,
разбира се, е kpunmopeлuzuoзнo. Без ga се заuzра6аме с
Ницше, този оkаян богоборец, можем ga разzлежgаме ge
memo чуgо kamo не6uнен npeg6ecmнuk на с6ръхчо6еkа.

Га6рош. Сmраннаmа ugeя на Русо за блаzороgнuя gu6al<,
за nър6uчнuя чо6еk, неnоk6арен om злuнumе на цu6uлu
зацuяmа, оnреgелено се pogee с романmuчнuя 6ъзzлеg за
gememo kamo ge6cm6eнa чо6ешkа материя, koяmo, ako
не бъgе съсunана без 6реме, ще pogu нещо най-nреkрасно.
Точно mo6a се случ6а със самия Га6рош - не206аmа бо
жесm6ена uckpuцa npunлaм6a ярkо малkо npegu ga бъgе
nokoceн om kypwyмume. Га6рош е apxemunнomo geme
zepou, mраzuчно-романmuчнаmа 6ерсuя на gememo чуgо.
Роgен и израсъл на улицата, той наgмо26а участта cu
u зazu6a 6 бumkama за nо-gобър с6яm, neeuku 6 лuцеmо
на смърmmа. Тазu мuсло6на нuшkа може ga бъgе nро
слеgена от 6ucokuя романтизъм nрез ре6олlоцuоннuя
оnmuмuзъм на Ваnцаро6 (,,eguн zамен е nросm.р€лен... "),
go съ6ременнumе учения за реализиране на чо6ешkuя
nоmенцuал, наръчнuцumе за с6ръхnосmuженuя, мен-

Cnopeg мен myk можем ga намесuм u ужаса нu om
mленносmmа.
Y6u, ga. Пapagokcъm на чо6ешkаmа участ се състои 6
mo6a, че mъkмо nораснеш u ти goйge аl<Ълъm, и cma6a
ясно, че 6ече заnоч6аш ga умираш. То6а uзzлежgа ужасно
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нecnpa8egлu8o, особено за gнешнuя чо8еk, koumo тъне
8 охолсm8о, но е лишен от релuzuозна утеха. Реша8ане
mо на moзu еkзuсmенцuален проблем е заgача не само на
uнgu8uga, но u на kyлmypama. Осно8наmа стратегия на
нашата ненасumна kyлmypa е ga се gомог8аме go няkаk8а форма на безсмъртие uлu nоне go отлагане на kрая.
В момента се ражgа но8а mехно ymonuя, uлu може бu
но8а анmроnологuя, разположена межgу научната фaн
macmuka u peлuzuяma. В nocmчo8ewkomo бumue, koemo
нu обеща8а mрансхуманuзмъm, ще можем ga uзбuраме
межgу mpu npuмaмлu8u aлmepнamu8u: ga заменяме uз
лезлumе от ynompeбa бuологuчнu органи с механuчнu
u ga се kuборгuзuраме, ga cu kлонuраме но8u органи u
nepuoguчнo ga се nоgмлаgя8аме на nарче, uлu np\)CffiO ga
с8алuм съзнанuеmо на маmерuален носител u ga nocmuz
нeм безтелесно, kuбернеmuчно безсмърmuе. Детето

чуgо nреgлага различна, не moлko8a франkенщаuно8сkа
cmpameгuя за сnра8яне с еkзuсmенцuалнаmа gрама. На
место ga уgължа8а жu8oma, maзu стратегия сгъсmя8а
8 няkолkо гoguнu нampyn8aнemo на цялото знание u
цu8uлuзацuонен onum, koemo нормално отнема gecemu
лemuя. Ражgаш се мъgър, тъй че можеш ga се 8ъзnолз8аш
наu-gобре от 02ранuченuя gap на жu8oma. За maзu цел
се налага съзнанuеmо на gememo ga бъgе npegeфuнupaнo
от tabula rasa 8 съсъg на необятно знание. Възражgа се
gpe8нama фигура на gememo мъgрец uлu на nреражgащuя
се бogxucam8a, koemo cu е guckpemнa саkралuзацuя.
Вь6 Bceku случаu uма обещанuе за с6рьхчо6еk. А
Всьщносm gopu не cu gа6аме cмemka kak6o се случ
ва 6 zлa6ama u 6 nopacm6aнemo на mo6a нещастно
geme. Го6орuм за eguн mоmален Вьmреwен u емо18
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цuонален paзnag, koumo чесmо Bogu go nponuBaнe,

gеца om c6oume 6манuаченu pogumeлu, е gобре gokyмeн
mupaнa u не nо-малkо съсun6аща om ocmaнaлume формu
на злоуnоmреба. Межgу gpyzomo u аз мuна6ах за gapo6u
mo geme 6 началното учuлuще, защото рано се научих
ga чета u npegмemume мu се omga6axa с лekoma 6ъnpeku
6роgенuя мu мързел. Еgна yчumeлka смяташе, че uмам
npuз6aнue за лumepamop, gpyza - за xygoжнuk, mpema - за
ucmopuk. За щacmue pogumeлume мu излязоха зgра6омuс
лещu хора u не се uзkyшuxa ga ме обя6яm за 6yнgepkuнg.
А u аз ycemux onacнocmma u 6egнaza 6зех мepku - omkaзax
ga уча езuцu. Бях 6 анzлuйсkа заба6ачkа, nосле 6 aнzлuucka
nаралелkа, nосле 6 алианс, но mъno u ynopumo усnя6ах
ga не nро206оря aнzлuucku. Наkрая ме uзnpamuxa 6 aн
zлuuckama zuмназuя u mам 6ече нямаше kak, щяха ga мu
се смеят момuчеmаmа. Далеч не 6cuчku gеца обаче uмam
moзu kъсмеm uлu uнam. С eguн koлeza насkоро решихме

gpoza, caмoyбuucmBo uлu nолуgяВане.

Комбuнацuяmа от необukно6ена gарба u с6ръхам
бuцuознu pogumeлu често е zuбелна за отрочето. В
zенеmuчен nлан gememo е nроgълженuе на pogumeлume
u е разбираемо желанuеmо то ga бъgе нещо no-goбpo от
mеб. Hapцucmuчнuяm стремеж ga nocmuzнeш безсмър
muе nрез nomoмcm6omo cu също е разбираем, маkар u
оnасен. Ako mu се nagнe geme чуgо, mo6a е noчmu goka
зameлcm6o, че cu сnецuален, че cu избран ga nребъgеш.
Maлkuяm kлemнuk е наmо6арен с неnосuлнаmа мuсuя ga
y6eko6eчu c6oume pogumeлu, koumo се нах6ърляm 6ърху
неzо с 6сеоmgайна u безkомnромuсна сmръ6. Послеgнumе
napu на семейсm6оmо се ga6am за уроцu no nuaнo, цu
zyлka, meнuc u kak6o лu още не. C6upenama gpecupo6ka,
на koяmo са nogлazaнu gapo6umu u не gomaм gapo6umu
19
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konue. В kpauнa cмemka me се zopgeяm с неzо с нageж
gama, че mo ще нagckoчu mяхнаmа nocpegcmBeнocm,
но moBa няkаk не се случва.

ga nроучuм kak6o мислят мaukume от нашето nokoлe
нue за c6oume gеца u тяхното образо6анuе. Maco6omo
мнение е, че образо6анuеmо не е gосmаmъчно gобро,
защото не оценя6а тяхното geme no gocmouнcm6o.
Няма ga nо6яр6аш koлko жени са убеgенu, че gememo
им е неnрuзнаm гений, npuнygeн ga оцеля6а cpeg geбu
лu, koumo cnъ6am paз6umuemo му. Като zu nonumaw
kak6o zu kapa ga мислят maka u kak точно разбират, че
gememo им е uзkлlочumелно, мaukume се paзcmpou6am
u omkaз6am ga om206apяm. Изkлlочumелно е u mолkоз!
Заnоч6ам ga мисля, че pogumeлume npegcma6ля6am nо2оляма onacнocm за geцama, omkoлkomo учuлuщеmо uлu
uнmepнem.

Тази наgежgа е нещо чуgесно, cmuza ga не се nре6ър
не 6 pogumeлcka обсесuя uлu, naзu боже, 6 gържа6на
ugeoлozuя. Аз съм от nokoлeнuemo, израсло 6 maka6a mo
maлumapнa ymonuя, koяmo насmоя6аше, че 6cuчku сме
nоmенцuалнu 6yнgepkuнgu, cmuza ga се раз6uем nра6uлно
u Всестранно. С nogxogящu nega202uчecku, ugeoлozuчe
cku u gpyzu cpegcm6a gържа6аmа mряб6аше ga uз6agu
нau-goбpomo от geцama. Имаше нормаmu6но uзuck6aнe
ga станем Всестранно paз6umu лuчносmu, маkар нukou
ga не знаеше точно kak6o означа6а mo6a. Може бu заmо6а ugeaлъm за Всестранно paз6umama лuчносm остана
nожелаmелен u не прерасна 6 насuлнuчесkа npakmuka.
Пpegcma6u cu общесm6о, 6 koemo omkaзъm ga се раз6u-

Bcuчku сме заобukоленu om nogoбнu pogumeлu, kou
mo не мozam ga npueмam, че mяхноmо geme е mяхно
\
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наmа gържаВа с амбuцuяmа ga уnраВляВа u насочва с
научни мemogu paзBumuemo на чоВешkuя Bug. Защото
uзkycmBeнuяm nogбop е само част от арсенала, с koumo
momaлumapнama gържаВа npecлegBa cBoume ВъзВuшенu
целu, В случая расоВа чucmoma. Дру2аmа част ВkлlочВа
nogчuнeнue uлu uзmребленuе на нuзшumе pacu, kakmo
u npoчucmBaнe от неnълноценнu uнguBugu. Добре е
ga nомнuм moзu мрачен enuзog от историята на на
шата цuВuлuзацuя, kozamo се omgaBaмe на смели мечmu
за 2енеmuчно усъВършенсmВане. Слеg kamo разчетохме
2енома u можем на Воля ga nроuзВежgаме ГМО, kakBo
ще нu cnpe ga Вземем най-сетне 2енеmuчнаmа cu съgба В
cBou ръце? В nepcnekmuBama на 2eнemuчнume ymonuu
уВлеченuеmо no geцama чуgо uз2лежgа kamo умuлumелно
сmаромоgно хоби.

еш Всестранно се раз2лежgа kamo саботаж на npoekma за
ноВ koмyнucmuчecku чоВеk u nogлeжu на санJщuя!
Tyk Вече роляmа на амбuцuознuя pogumeл се замесm
Ва om gържаВаmа, koяmo я uзnолзВа ugeoлo2uчecku.
А uменно, че mочно maзu cucmeмa може ga съзgаgе
наu-хубаВоmо u умно geme, с нau-cuнume oчuчku.

Концеnцuяmа за gememo чуgо uма gupekmнa Връзkа,
маkар u не ekcnлuцumнa, с еВ2енuчнuя npoekm на наци
зма. Иgеяmа ga се om2лega kачесmВен чоВешku материал
no nъmя на ceлekmuBнo kръсmосВане не е ноВа. Съзна
телно uлu не, apucmokpaцuяma от BekoBe npaBu moBa
за самата себе cu u често nолучаВа uзненаgВащu peзyл
mamu kamo наnрuмер Тулуз-Лоmреk, за ko20mo. cmaBa
gума В npeguшнuя Bu брой ... Нещата cmaBam злоВещu,
ko2amo В moзu сnонmанен nроцес се намесВа моgер22
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Не знам gaлu забелязваш, uлu само на мен мu npa
Bu Вnечаmленuе, че няkаk самuяm mермuн В нawama
geucmBumeлнocm се обезсмuслu наnьлно. Пopagu
2енералноmо обезценяване на gyмu, mepмuнu u по
знание „geme чуgо" наричаме nьрВuя, koumo се научu
ga яgе с нож u Вuлuца на nem 2oguнu. ПьрВuя, koumo
pewu nраВuлно б + 12. И moBa, Buguw лu, е 2eнuu.

ga nомнuш фakmu u ga npaBuw сложни Връзku межgу
тях, ko2amo Гуzъл може ga Вършu maзu работа nо-бързо
u no-goбpe? Hackopo станах cBugemeл kak gBe нормално
uзzлежgащu млаgu женu сериозно обсъжgаха gaлu mара
лежьm е nmuцa. Тяхна npuяmeлka nосmнала ВъВ Феuсбуk
слеgнаmа мuсъл: ,,странна nmuцa е mаралежьm". Та me се
чуgеха gaлu mаралежьm Всъщност не е странна nmuцa
със заkърнелu kpuлe, нещо kamo боgлuВа kokowka. Наkрая
npoBepuxa В Гуzъл u се разбра, че не е nmuцa, koemo gоня
kъgе 2u разочароВа. На мен moBa мu се cmopu малkо mъno,
но nосле си gagox cмemka, че Вече жuВеем В eguн npekpaceн
ноВ сВяm, В koumo uнmepнem не npocmo нu оmбременяВа
от нeoбxoguмocmma ga мuслuм, но no чуgесен начuн uз
раВняВа waнcoBeme на умнumе u zлynaBume. ТоВа, разбира
се, обезценяВа таланта на онези Byнgepkuнgu, koumo npa
Bяm наум сложни uзчuсленuя uлu nомняm kошмарно

Не uckaм ga me наmъжаВам, но обезценяВанеmо на nо
знанuеmо е npocmo страничен eфekm om mехноло2uчнuя
npo2pec. Ценmралнuяm napagokc на paзBumuemo е, че
koлkomo nсх:ложен cmaBa cBemъm, moлkoBa no-npocmu
cmaBam хората. Koлkomo nо-умнu са нawume социални
и mехноло2uчнu системи, moлkoBa no-zлynaBu можем ga
си nозВолuм ga бъgем ние. Просто изнасяме на Външни
носители значителна част от uнформацuяmа и знание
то, koumo npegu се е нала2ало ga gържuм В ума cu. Защо
23
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ще се Върнат kъм сВоя ugеален nърВообраз - чucma аб
сmраkцuя, осВобоgена от материален носител. Но за ga
paбomu, еgна ugeя mрябВа ga бъgа сnоgелена u заkреnена
чрез социална kонВенцuя, а kонВенцuяmа mрябВа ga бъgе
2аранmuрана от aBmopumem, маkар u нeBuguм - напри
мер nognuca на kacuepa на банkаmа Върху бaнkнomume
или още no-goбpe профила на няkоu монарх с голям нос u
kорона, изсечен Върху монетите. EgBa слеg kamo бъgаm
gokocнamu от Bлacmma, koяmo, kakmo знаем, е „чуgо,
mauнa u aBmopumem", napume cmaBam ucmuнcku u мо
:,kем ga cu 2u uмаме u ga uм се раgВаме. Хората, koumo
обичат ga cu nunam napume, ga cu 2u броят u pegяm
на kynчuнku, ga cu ги kpuяm В kacu u бурkанu, ga cu 2u
mpynam В cмemku u m.н., Всьщносm са Влlобенu ВъВ
Bлaamna u aBmopumema, koumo napume penpeзeнmupam.
Поmребносmmа от чуgеса, mauнu u aBmopumemu egBa

koлuчecmBo фakmu. Просто няма kak ga се сьреВноВаВаm
с uзkycmBeнuя uнmeлekm, koumo Bceku носи В g:,koбa cu
ВъВ Bug на аuфон. Mo:,ke бu бъgещеmо npuнagлe:,ku не на
geцama чуgо, а на aлzopumмume чуgо.
ЖuВеем В епоха без aBmopumemu, koemo cnopeg
мен Bogu uменно go moBa оzлуnяВане. ГomoBama uн
формацuя om uнmepнem нанесе meжku nораженuя В
maзu nocoka.

Mo:,ke бu aBmopumemъm не uзчезВа, а npocmo се
genepcoнaлuзupa, gеценmралuзuра u gucnepcupa В uн
meлuzeнmume мpe:,ku, с koumo обрасmВа нашuяm сВяm
- нещо nоgобно на nocmeneннama gемаmерuалuзацuя на
napume, koumo са неВъзмо:,kнu без aBmopumem. Слеg
eлekmpoннume mpaнзakцuu u лансирането на бumkouнa
kamo Валута npuблu:,kaBa моментът, В koumo napume
24
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лu ще изчезне В npekpacнuя ноВ сВяm, kъм koumo сме се
устремили. Тъй че u gememo чуgо ще nребъgе, може бu В
няkаkВа npuчygлuBa Виртуална форма. Аз съм сигурен, че
ще nроgължuм ga 20 търсим, ga 20 очаkВаме, ga kоnнеем
no него, ga се onumBaмe ga 20 заченем на nogxogящama
gama om xopockona. Или ga 20 сглобим В алхимична
лаборатория, mлackaнu om неuзmребuмuя nopuB ga nре
оgолеем несъВършенаmа си чоВешkа npupoga.

koumo ще наслеgяm нашия сВяm. Не можем ga сnрем
еВолlоцuяmа, koяmo неоmkлонно се стреми kъм оkонча
mелноmо geme чуgо. МежgуВременно Вkъщu се сgобuхме
с kуче чуgо. ЯВu се ВъВ Bug на мuнuamlopeн uopkwupcku
mepuep, npogykm на gълzа селеkцuя, koumo nрояВяВа uзу
мumелна uнmeлuzeнmнocm. Няkаk cu се научи ga разбира
kakBo 20Ворuм, особено ako cmaBa gума за него, и се on
umBa ga учасmВа В разzоВора. Тежи kuлo u nолоВuна и
е много kocмamo, но Вече ycmaнoBu с мен nълноценна
емоционална и uнmелеkmуална Връзkа, kakBamo имам с
малkо хора. Кученцето очеВugно е Byнgepkuнg...

Bcuчko moBa Вече е onucaнo В nogpoбнocmu ВъВ Bmo
pa часm om ГьоmеВuя „фаусm"!

Разбира се! Кой ga npegckaжe npuwecmBuemo на Хо
мунkулуса, ako не Гьоте, moзu kолос на ПросВещенuеmо?
Цялата работа леkо намuрuсВа на сяра, но npozpecъm
ucka жepmBu. Тъй че неkа се nogzomBuм за ноВаmа раса
от Byнgepkuнgu, zенеmuчно nogoбpeнume хомунkулусu,

... uлu no-ckopo Вунgерхунg!

Велukолеnно! Вунgерхунg срещу Byнgepkuнg! Преg
лаzам mu Все nak ga ocmaBuм moBa за слеgВащuя ни
раз20Вор.
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