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Вторият подход, вдъхновен от чужд автор, присъства в 
текстовете от втората и третата част на книгата1. 
Повечето от тези текстове са писани по повод 
на международните конференции, които Знеполски 
организира от 1996 г. насам под наименованието 
„Софийски диалози“. В тези престижни форуми видни 
български и чуждестранни специалисти коментират 
творчеството на почетния гост на конференцията. 
Почетният гост взима отношение по тези коментари. 
За нивото на въпросните форуми съдим и по участието 
на тези гости. Ще посоча няколко имена: историка 
Франсоа Фюре, философа Пол Рикьор, философа Юрген 
Хабермас, историка Райнхарт Козелек, философа Жак 
Дерида, семиолога Умберто Еко. В своите доклади или 
въведения към публикуваните в отделен сборник научни 
съобщения Знеполски демонстрира дълбоко познаване 
на творчеството на почетния гост и в същото време 
го подлага на критичен анализ с оглед на българските 
реалности. Свидетели сме на образцова научна почит 
към чуждия авторитет и на критически прочит на 
негови възлови понятия и постановки. Тълкувайки 
ги в светлината на българските проблеми, Знеполски 
успява убедително да отсее зърното от плявата, да 
постигне трудния баланс между признаването на другия 
и резервите към някои от неговите тези. Тези етюди 
са добър пример за всеки изследовател, стремящ се да 
съчетае чуждото с родното.
При осмислянето на автори с различен профил, 
третиращи най-разнообразна тематика, Знеполски 
успява да се адаптира към тази хетерогенна материя. 
Нещо повече, полага я в собствена аналитична 
перспектива. Изправен пред „силни“ мислители, 
Знеполски не губи почва под краката си. Той проявява 
предпочитание за няколко опозиции, които определят 
неговия подход: отгоре (държавата)-отдолу 
(мнозинството), вътре-вън, център-периферия, 
норма-факт. Така зад привидния еклектизъм, плод на 
обстоятелствените реакции на автора, откриваме една 
мисловна системност, стимулираща всеки изследовател.
През тридесетгодишния период на етюдите, писани 
между 1990 и 2020 г., Ивайло Знеполски публикува няколко 
важни книги. С тях той даде нови доказателства за 
качеството си на социален учен. Въпросните книги 
са с двойна насоченост – българска, прагматична и 
международна, теоретична. Те задават фона  на много 
от проблемите, разглеждани в Измамната лекота на 
демокрацията и са съществена част от творческата 
траектория на Знеполски. Първата от тях, Българският 
комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория 
(2008), анализира установяването на тоталитарна 
власт в България, нейната еволюция, причините за 
нейния провал. С тази своя книга Ивайло Знеполски 
– утвърден филмов критик и теоретик на киното, 
семиолог, културолог – навлиза в новата за него област на 
историческото изследване, насочено към политическата 
философия. Последното се отличава от трудовете 
на историците с отказа да представя хронологично 
събитията, протекли по време на комунистическия 
режим в България. Вместо това той анализира 
съществени явления, повдига завесата над втвърдени 
понятия като „народ“, „диктатура на пролетариата“, 
„народна демокрация“, „фашизъм“, разкривайки 
манипулативната стратегия на тоталитарната власт. 
Книгата е публикувана в 2008 г., тоест близо двадесет 
години след падането на режима. Тази дистанция е 
необходима. Знеполски я аргументира много убедително. 
Тя всъщност се явява предпоставка за трезвото 
осмисляне на недалечното минало, което всеки от нас 
е преживял емоционално, но на което днес трябва да 
гледаме с повече разбиране и по-рационално. Без тази 
времева дистанция историкът трудно ще избистри своя 
поглед, трудно ще мобилизира всички извори. От друга 
страна, въпросната дистанция не бива да се удължава 
прекомерно. Знеполски е избрал подходящия момент да 
публикува своята книга. Тук не мога да се спра на всички 
етюди от книгата, макар че всичките заслужават 
нашето внимание. Особено впечатление ми направи 
главата „Димитров и Сталин. Тоталитарната личност 
и „народната демокрация“2. Знеполски коментира части 
от дневника на Георги Димитров, които са показателни 
1 Приложение 3 съдържа списък на конференциите в рамките на 
„Софийски диалози“, а приложение 4 – на публикациите от тези 
форуми.
                                               2 Същият етюд е включен в Историкът и 
                           множественото минало (с. 149-171).

за отношенията на българския комунистически водач 
със Сталин3. Днес всеки знае, че Георги Димитров е бил 
агент на сталинския режим. За това няма да говоря 
тук. Повече интерес заслужава встъпителната мисъл 
на Знеполски, че „тоталитарната личност предхожда 
тоталитарната система и в такъв смисъл последната 
е неин продукт“ (Българският комунизъм, с. 125). От 
една страна, твърдението буди в мен резерви, от друга, 
го намирам за особено стимулиращо. Резервите ми 
са по отношение на употребата на прилагателното 
„тоталитарен“, когато става дума за индивид. 
Мисля, че това прилагателно разкрива по-скоро черти 
на някаква общност и на отношението на властта 
към нея или към дадено общество. Обаче отделната 
личност не може да бъде тоталитарна. Сталин, 
въплъщение на „тоталитарната личност“ едва ли би 
осъществил пъклените си намерения без съдействието 
на цял апарат от покорни сътрудници. В същото 
време намирам идеята на Знеполски за приемственост 
между тираничния характер и тоталитарната 
система като верен път в търсене на първопричините 
за тоталитарния режим. Просто бих заменил израза 
„тоталитарна личност“ с „тиранична, патологично 
властолюбива личност“. Тираничната личност е 
психически податлива на два вида поведение. С основание 
Знеполски напомня мисълта на Хара Арент, че хората, 
живеещи в тоталитарни условия, могат да бъдат 
както палачи, така и жертви (Българският комунизъм, 
с. 126). Подобна постановка, приложена по веригата на 
участниците в тоталитарното управление, обяснява 
множество човешки съдби.
Знеполски отлично съзнава и много добре е доловил 
символичното измерение в политически контекст 
на харизматичната личност. Именно върху това 
измерение е фокусирано вниманието на мнозинството. 
Символичното сияние на харизматичната личност, 
например на цар Борис III и на Георги Димитров, 
поражда два колективни мита – за неизвестния гроб 
на царя и за мавзолея, вечния дом на „безсмъртния“ 
комунистически лидер. Привидно противоположни, 
двата мита в действителност имат едно и също 
социално предназначение – да поддържат в символичен 
план единството на нацията. Знеполски е доловил много 
прозорливо истинския ефект от символичната аура, 
заместител на реално отсъстващата харизматична 
личност. За ефекта от положения в мавзолей мъртвец 
Знеполски пише: „Мумията на вожда, потопена в 
мистично мълчание, далече от съблазните и опасностите 
на реалната политика, убеждава, че няма прекъсване, 
че идентичността на общността не е поставена под 
въпрос, тъй като има тяло, което я олицетворява“ 
(Българският комунизъм, с. 145).
След Георги Димитров и Вълко Червенков 
тоталитаризмът в България се олицетворява от Тодор 
Живков, който впрочем умело превръща в стерилно 
чучело паметта за делото на Георги Димитров и 
отстранява Червенков от реалния политически живот. 
Тоталитарна личност ли е Тодор Живков? Отговорът на 
този въпрос ще спечели, ако държим сметка за мнението 
на Костадин Чакъров, съветник на Тодор Живков. След 
разочарованието си от падането на комунизма и от 
Тодор Живков Чакъров публикува мемоарната си книга 
Вторият етаж. Там той споделя признанието на Тодор 
Живков, че не вярва в марксизма, но и убедеността 
му, че марксизмът е нужен, за да се подхранва вярата 
на младото поколение (Българският комунизъм, с. 193). 
В 1988 г. Тодор Живков говори за комунизма като за 
„недоносче“ (Българският комунизъм, с. 194). С основание 
Знеполски заключава: „На марксизма-ленинизма вече 
не се гледа като на гарант за прогреса, а просто като 
на технология за запазване на властта“ (Българският 
комунизъм, с. 193). Същото може да се каже и за Сталин: 
за кървавия диктатор комунистическата идеология 
е била просто средство за упражняване на абсолютна 
власт. Сталин неслучайно премахва от своето 
обкръжение убедените комунисти, които умират често, 
възхвалявайки своя лидер.
Напоследък вниманието на Знеполски като социален 
мислител все по-често се насочва към историческото 
изследване. Свидетелство за неговия научен интерес към 
историята е и книгата му Историкът и множественото 
минало (2017). Преди да се спра на някои от идеите в 
тази важна книга, ще напомня, че през 2005 г. Знеполски 
създаде нова научна организация – Института за 
изследване на близкото минало (ИИБМ). Новата 
научна институция обедини работата на група млади 
историци, интересуващи се от отделни аспекти от 
живота в комунистическа България. Екипът, ръководен 
от Знеполски, се оказа изключително плодотворен. За 
15-годишното си съществуване ИИБМ публикува под 
ръководството на Ивайло Знеполски 40 тома. Като 
3 Подобна гледна точка застъпва и Цветан Тодоров в своето 
есе за дневника. Вж. Цветан Тодоров, „Сталин отблизо“ в 
Тоталитарният опит (Човешкият отпечатък 1), изд. „Изток-
Запад“, 2015, София.

към тях прибавим повече от 30 книги от поредицата 
„Актове“ на „Софийски диалози“, виждаме, че по своята 
численост тези философско-приложни и исторически 
трудове са явление в родната хуманитаристика.
Изходната позиция и обяснението на заглавието 
Историкът и множественото минало Знеполски 
е почерпил от идеята на немския теоретик на 
историографията Райнхарт Козелек. Накратко Знеполски 
я формулира по следния начин: „Според Райнхарт Козелек 
миналото представлява времеви пласт, който не може 
да бъде мислен като затворен и ограничен, принципно 
различен от настоящето. Следователно обликът на 
миналото се очертава в процеса на неговия прочит. 
Няма минало само по себе си като някаква онтологична 
даденост, то винаги е представено в настоящето, 
трансформирано в опит“ (Историкът и множественото 
минало, с. 20-21). Знеполски продължава многократно 
идеята на Козелек. Като следствие на идеята, че 
миналото не е автономна онтологична реалност, а е 
свързано с настоящето, Знеполски стига до извода за 
множественото минало в смисъл на многото възможни 
значения и интерпретации според гледната точка на 
този, който се опитва да го възкреси. Еманципирайки 
различните изследователи на миналото, Знеполски 
признава легитимността на възможните негови 
тълкувания. Но не се ограничава с това. Интересува се 
как непрофесионалистите, обикновените хора говорят 
за миналото през собствените си преживявания. Така 
се раждат трите тома на Това е моето минало4. Тук 
гаранция за автентичността на спомена не е нито 
историографското, нито писателското умение, а лично 
преживяното. Благодарение на този споделен опит 
миналото става общочовешко достояние.
Знеполски разчупва, разширява също така и по 
друг начин подхода към миналото, търси следи от 
него във фотографските снимки и в рисунките. 
Снимките са рядкост. Показателно е признанието 
на Знеполски: „Когато организирах първата изложба 
за Белене, не успях да открия нито една фотография 
на лагерист от времето на престоя му“ (Историкът 
и множественото минало, с. 296). За сметка на това 
Петър Байчев, лагерист от „Бобов дол“ и „Белене“, 
непрофесионален художник, е направил рисунки на хора 
и на бита в българските концлагери. Изобразяването 
на травматизиращо събитие, дело на непрофесионален 
художник, е особено ценно свидетелство, особено когато 
словото е цензурирано или забранено. Рисунките на 
Петър Байчев се вписват в една световна практика. 
Известно е например, че сцени от атомните 
бомбардировки над Хирошима и Нагасаки през август 
1945 г. са нарисувани от аматьори, и то най-малкото 30 
години след събитията5, с което рисунките придават 
нова актуалност на това безпрецедентно събитие в 
съвременната история. Изкуството на нешколувания 
художник се родее с аматьорските разкази от Това 
е моето минало. Макар и дело на непрофесионални 
творци, това изкуство има всички шансове да надживее 
историческите моменти, които са го породили. Както 
отбелязва Знеполски за рисунките на Петър Байчев: 
„Те надживяват не само концлагера, където са правени, 
с неговите зли надзиратели, но и самия режим, който е 
създал тези концлагери“ (Историкът и множественото 
минало, с. 299).
В Историкът и множественото минало Знеполски 
разглежда теоретични проблеми, към които ще се 
връща и в следващите си изследвания. Такъв проблем 
е понятието инцидент, ключово за анализите в 
Как се променят нещата и Измамната лекота на 
демокрацията. Триадата инцидент-събитие-голямо 
събитие е аргументирана от Знеполски в теоретичното 
заключение от двутомника Как се променят нещата6. 
В Историкът и множественото минало главите с 
практическа насоченост се редуват с теоретичните. А 
понякога се съчетават с тях. Така например Знеполски 
задава въпроса, който според него би трябвало да 
вълнува всеки историк, а и всеки българин днес: „Има 
ли приемственост между Народна република България 
и Република България?“. И отговаря категорично: 
„Република България е и не може да не бъде резултат 
на стремежа за радикално късане с комунистическото 
минало“ (Историкът и множественото минало, с. 91). 
Твърдението задава гледните точки в Българският 
комунизъм и Измамната лекота на демокрацията. 
Споделям го безрезервно. В същото време е редно да 
напомня и за друг, противоположен подход към периоди на 
резки социални промени.

4 Това е моето минало. Спомени, днивници, свидетелства (1944-
1989), Ивайло Знеполски съставител, „ИИБМ-Сиела“, София, 
т. 1, 2010, т. 2, 2012, т. 3, 2015.
5 Наскоро тези рисунки бяха публикувани и в България. Вж. 
Оцелелите, рисунки на оцелели от Хирошима и Нагасаки, изд 
„Изток-Запад“, София, 2020.
6 За нейно резюме вж. отличната статия на Георги Каприев 
за тази книга: „Как се променят нещата. От инцидента до 
голямото събитие. Истории с философи и историци, 1 и 2 
част“, в. Култура, бр. 22 от 17.06.2016 г.

Ивайло Знеполски – социалният мислител на     кръстопътя на идеите
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В прочутата си книга Старият режим и Революцията7 
Алексис дьо Токвил застъпва тезата, че Революцията 
само задълбочава процеси и явления, без да ги въвежда 
за пръв път във френското общество. Ще цитирам 
само едно от многобройните твърдения на Токвил в 
този дух: „Франция не пося основите на революцията, 
тя разви вече съществуващите, тя не бе божество, 
което създава, а слънчев лъч, който разтваря пъпките“ 
(Бившият режим и революцията, с. 33). Класическият 
мислител Алексис дьо Токвил, считан от мнозина за 
баща на съвременната социология, вижда и намира в 
много отношения континуитет между Стария режим и 
Френската революция, докато Ивайло Знеполски осъжда 
непряко, но и недвусмислено комунизма, носещ емблемата 
„Народна република България“ в името на общество от 
нов тип – демократична република.
Историческите проблеми, третирани в Измамната 
лекота на демокрацията8, намират отзвук, всъщност 
продължение (защото са писани по-рано) в Историкът 
и множественото минало – книга, в която Знеполски 
пледира за необходимостта от микроистория – течение 
в италианската историография, свързвано с имената 
на Джовани Леви, Карло Гинзбург и др. Той излага ясно 
методологическите принципи на микроисторията 
(Историкът и множественото минало, с. 50). Сред тях 
не фигурира изследването на отделния случай, макар че 
този подход се покрива с петия принцип, формулиран от 
Знеполски, а именно: „[...] работата на микроисторика е 
свързана с индивидуализирани истории. Именно в разказа, 
в житейската история се разкрива отношението 
между нормативната система и свободно действащия 
индивид, както и вътрешните несъответствия в 
самата нормативна система“ (пак там). Позволявам си 
да цитирам пълното представяне на този пети принцип 
на микроисторията, защото Знеполски го прилага в два 
показателни случая: от една страна, в поредицата Това 
е моето минало (2010-2015), от друга, в двутомника 
Как се променят нещата (2016). На пръв поглед героите 
или разказващите в двете изследвания са антиподи – 
най-обикновени хора с ограничени умения за езиково 
изразяване в Това е моето минало, най-талантливите 
български философи и историци през 60-те и 70-те 
години в Как се променят нещата. Споменавам по друга 
причина за разликата, която бие на очи: двете книги 
съчетават успешно два нови историографски похвата, 
които Знеполски въвежда в България: микроисторията 
и историята на близкото минало. Ползата при тях е 
наслагването на частния случай с общата типологична 
ситуация. По повод на микроисторията Знеполски 
формулира нейния втори методологически принцип както 
следва: „Микроисторията не се стреми към извличане 
на обобщение от конкретния случай, а цели обобщения 
вътре в конкретния случай (Клифърд Гиърц) (Историкът 
и множественото минало, с. 50). Да си призная, разликата 
между „обобщение на конкретния случай“ и „обобщение 
вътре в конкретния случай“ ми убягва. По-важно е 
друго: в разказите на героите от Това е моето минало 
аз долавям и нещо от личния си житейски опит, и 
общочовешки ценности. В случая с героите9 на Как се 
променят нещата преходът от индивидуалната съдба 
към общочовешките истини е още по-видим, поне за 
университетския преподавател.
Изкушавам се да добавя още нещо за Как се променят 
нещата. В редица отношения този двутомник разкрива 
Ивайло Знеполски като образцов изследовател. Жанрово 
книгата е изследване на случаи, доколкото съдържа 
поредица от разкази за 7 философи и историци от 
Софийския университет – Желю Желев, Асен Игнатов, 
Исак Паси, Добрин Спасов, Иван Славов, Николай 
Генчев, Илчо Димитров. Всички те са били притискани 
и преследвани от догматично мислещите си колеги-
нагаждачи и от висши представители на тоталитарната 
власт през 60-те и 70-те години на миналия век. 
Разглеждайки техните професионални неприятности 
като инциденти, Знеполски анализира еволюцията на 
тоталитаризма в България. Разказите, които той 
изгражда, не са животописи: от една страна, те не 
следват втвърдени повествователни схеми, типични 
за жанра, бил той религиозен или светски; от друга, 
Знеполски се пази от леснотиите на интригуващата 
биография. Той се придържа неизменно към отношенията 
на своите герои с тоталитарната власт. Всеки един 
от седемте университетски преподаватели има своя 
7 Разграничавам се от българския превод на заглавието, а именно 
Бившият режим и Революцията, изд. къща „Избор“, София, 
1992. Изразът l’Ancien régime, преведен като „Бившият режим“ 
предполага непосредствено предшестващия. Токвил пише 
своята книга в 1852 г., когато има зад гърба си няколко „бивши 
режима“. В контекста на Френската революция изразът 
„Старият режим“ назовава класическия тип монархия във 
Франция до 1789 г.
8 Вж. по-специално главите „Сблъсъкът на времената и идеята 
за прогреса“ (началото на 90-те години – 2003) и „Преходът и 
проблемите на историческата темпоралност“ (2003).
9 Повечето от тях познавах лично. Чувствах ги като „сродни 
души“, макар че съзнавах тяхното превъзходство.  

изследователска област и собствен научен стил. Общото 
между тях е антидогматичният им дух. Инакомислещи 
учени, те следват своя път към истината, без да 
изключват различни мнения. Тяхното инакомислие 
предполага търпимост към инакомислието на другите10. 
В този смисъл частните истории от Как се променят 
нещата се явяват конкретни илюстрации на общите 
идеи, изложени в Историкът и множественото минало.
Във всеки епизод от Как се променят нещата 
Знеполски обвързва – понякога критично, понякога 
просто обяснително – конкретния случай с някое 
ключово понятие, наложено от световно име в 
хуманитаристиката. Концептуалните нововъведения 
на Реймон Арон, Пол Рикьор, Райнхарт Козелек, Юрий 
Лотман, Юрген Хабермас11 придават на случилото 
се с Желев, Игнатов, Паси, Генчев, Илчо Димитров 
онази желана конвертируемост, по силата на която 
националното се вписва в общочовешкия опит. Знеполски 
демонстрира и друг вид конвертируемост, която, за 
съжаление, често липсва в писанията на българските 
хуманитаристи: той борави абсолютно прецизно с 
критическия апарат. Библиографските препратки на 
Знеполски съдържат всичко, което позволява да стигнем 
до цитирания източник. Впрочем, когато цитира чужд 
автор, Знеполски сочи както неговия български превод 
(ако го има), така и първото оригинално издание. Зад 
тези формални подробности откриваме истинска научна 
етика. Благодарение на нея читателят може да провери 
казаното от автора. Науката е самотно занимание, но 
нейните плодове трябва да се представят като общо 
достояние.
В началото на Как се променят нещата Знеполски 
изтъква необходимостта от съчетаване на подходите 
на позитивизма с тези на модернизма. Позитивизмът 
на Знеполски се проявява в работата му с архивните 
документи. Изследователят ги е издирил и прочел във 
всички съществуващи архиви. Разговарял е и с важни 
свидетели12. В същото време е премълчал тесните си 
лични връзки със седмината. С други думи ученият 
Знеполски не използва субективна информация. Всички 
негови твърдения са подкрепени с реално съществуващи 
документи, чието местонахождение е указано стриктно. 
Що се отнася до модернизма на Знеполски, освен 
използването на похвати от микроисторията, виждам 
го във впечатляващата начетеност на българския учен 
и в способността му да води критически диалог с най-
изявените  мислители в днешния свят. Двутомникът 
Как се променят нещата представлява масив от 950 
страници. Заради този обем и поради качеството 
на тези страници читателят ще се позовава на тях 
многократно. Работата му в това отношение ще 
бъде значително улеснена от подробното съдържание, 
от вътрешните подзаглавия, от Литературата на 
цитираните източници и най-вече от именния показалец. 
Английският вариант на съдържанието и на резюмето 
на книгата придават на българското издание онази 
желана конвертируемост, към която всеки трябва да се 
стреми. Ще добавя с гордост, че книгата бе преведена 
на английски под заглавието Communisme, Science And 
the Uiniversity. Towards a theory of detotalitarianisation, 
Routledge, London and New York, 2020 и бе публикувана 
в престижното англо-американско издателство 
„Роутлидж“.

Позволих си да споделя няколко впечатления от 
книга, писана по времето на Измамната лекота на 
демокрацията с надеждата да дам известна представа за 
творческия потенциал на Ивайло Знеполски13 и най-вече 
за да хвърля светлина върху тази книга посредством 
други негови теоретични или приложни изследвания. 
Последните задават идейния фон на Измамната 
лекота на демокрацията и се явяват предпоставка за 
пълноценното є възприемане. Връщайки се към идеята на  
Знеполски, че българската демокрация ще бъде такава, 
каквато си я правим, стигам до следния извод: ако успеем 
да осмислим неговите анализи на българския комунизъм 
и на трудния преход към демокрация, ще разполагаме 
с критически инструментариум. Благодарение на него 
имаме шанс да изберем верния път и да се опазим от 
илюзията за измамната лекота на демокрацията.

10 Това инакомислие не изключва чисто човешка 
нетолерантност при възникналите конфликти между тях 
(например между Иван Славов и Николай Генчев), а в някои 
случаи и бруталност. Знеполски не премълчава подобни прояви, 
но те остават извън изследователската му перспектива.
11 Изброяването далеч не е пълно.
12 Тези разговори са записани, тост имат стойността на 
архивен домумент.
13 Знеполски е вече на 81 години, факт, който впечатлява 
допълнително.

Новото-вехто 
в българската 
научна 
фантастика

В средата на 2021 г., 
въпреки кризисните 
настроения, има 
някои добри новини 
за почитателите 
на научната 
фантастика. 
В Германия се 
появи сборникът 
с български 
научнофантастични 
разкази „Контакт 
с вдругиден – 
българска научна 
фантастика“ 
(„Kontakt mit 
Übermorgen 
–Bulgarische 
Science-Fiction“, 
Verlag Torsten 
Low). Новото 
издание е дело на 

най-неуморния популяризатор на български автори на 
фантастика в чужбина, Ерик Симон, като редактор, 
съставител и преводач, на легендарния познавач на жанра 
Юрий Илков, като редактор и съставител, и на Стоян 
Христов, като преводач. Сред представените автори са: 
Любомир Николов, Николай Теллалов, Мартин Петков, 
Александър Карапанчев, Георги Малинов, Янчо Чолаков, 
Снежана Ташева и др.

Добрите вести не 
свършват дотук. 
През 2018 г.,  
след близо 
двадесетгодишно 
прекъсване, в 
Германия се появи 
и друг сборник с 
избрани български 
научнофантастични 
разкази, покриващи 
„пропуснатия“ 
период: „Звезден 
метал – нова 
българска 
фантастика“ 
(„Sternmetall – 
neue Phantastik 
aus Bulgarien“, 
Verlag Torsten 
Low). Редактори 
и съставители 

отново са Ерик Симон и Юрий Илков. В сборника са 
представени Велко Милоев, Ивайло Иванов, Вал Тодоров, 
Светла Дамяновска, Елена Павлова и др. Последваха 
положителни рецензии от изтъкнати критици като 
Франц Ротенщайнер. Предишният подобен проект 
отново е на Ерик Симон (от 1989 г.) и е озаглавен 
„Контакти с непознатото“ („Kontakte mit dem 
Unbekannten“, Verlag Das Neue Berlin).
Важно е да се отбележи също издаването по-рано през 
2021 г. на българския двутомник на БАН: „Фантастика 
и бъдеще“ и „Познание и трансхуманитарна  
р/еволюция“, дело на Елена Борисова, Николай Генов 
и Рени Янкова. Сред материалите във „Фантастика 
и бъдеще“ са обзорни интервюта за развитието 
на жанра с Миглена Николчина, Любомир Николов, 
Александър Белтов и Юрий Илков. Съживяването на 
жанра в България ясно личи също от обзора на видния 
писател и познавач на фантастиката Янчо Чолаков, 
поместен в списанието на българския фендъм „Тера 
фантастика“ („Кратък обзор на най-новата българска 
фантастика – тенденции и развитие на жанра“, бр. 20 
от 2020, с. 117 – 124).

НИКоЛАй тоДоРоВ

Ивайло Знеполски – социалният мислител на     кръстопътя на идеите


