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Дисертационният труд е обсъден на разширен катедрен съвет на катедра 

„Социология“ на 28.11.2015 г. Взето е решение за откриване на процедура за 

публична защита на дисертационния труд. 

Докторантът Милена Якимова работи в катедра „социология, Философски 

факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. 

Дисертацията е в обем 449 стандартни страници, а цитираната литература съдържа 

85 заглавия на български и 97 заглавия на английски езици. 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 15.02.2016 г. в ………………… 

от ……… ч. на открито заседание на избраното научно жури. 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на катедра 

„Социология“, стая 409, бл. 4, кампус Изток, бул. „Цариградско шосе“ № 125, ет. 

4., както и на сайта на... 
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АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА 

 

Работата разисква набора от проблеми относно това как социалната критика, 

станала област на повече или по-малко професионализирано занимание, се отнася 

към нетеоретичните и непрофесионализирани контексти на социално действие и 

по-специално на социално недоволство. Под „социална критика“ и „критическа 

теория“ в дисертационния труд се разбира широкото значение на тези два термина. 

За разлика от тясното определение, което идентифицира термините с работите на 

няколкото поколения германски соиални теоретици и философи от Франкфуртския 

институт за социални изследвания, дисертационният труд аргументирано приема 

едно по-широко определение за социална критика. Най-общо казано, за критическо 

в работата се приема онова теоретизиране, което а) полага себе си в социалния 

свят, за който иска да говори (а не заема чрез някакви специални процедури на 

епохе, на въздържание или на привилегирована позиция извън света на действието) 

и б) изследва патологиите на социалния живот като иманентни на този живот, а не 

като външни деформиращи сили (тирании, катастрофи, бедствия или просто лош 

късмет).  

Общият въпрос, който ръководи изследването, е: Възможно ли е (и как) да се 

поддържа ценностно-споделен социален проект по недогматичен начин, т.е. 

възможен ли е критически социален проект? Актуалността на този въпрос не е в 

неговата новост, а в неговата особеност: Изследванията по тази тема са актуални по 

две направления: като постоянна и постоянно меняща се нужда от методологическа 

саморефлексия на социалните и в частност социологически изследвания; и, второ, 

по линия на извънтеоретичната социално-политическа събитийност 

(регистрираните растящи нива на тревожност и несигурност, растящият интензитет 

на протестни социални движения и конфликти, поставянето под въпрос на 

либерално-демократичните очевидности както екзогенно, така и ендогенно на 

либералнодемократично организираните общества). Ръководещият изследването 

въпрос е поставен по начин, различен от обичайния му начин на поставяне както в 

радикалната критика, където споделеността е все повече и само екстатична, така в 

нормативистката критика, която винаги вече предпоставя – поне „идеално“ - 

универсален ценностен хоризонт. Напротив, споделеният ценностно хоризонт тук 

се мисли без квази-универсалистка претенция - като напълно конкретно 

постижение, винаги съвместно произведено и отлагащо се в рутинна практика в 

смисъла на класическия прагматизъм (Джон Дюи, Джордж Хърбърт Мийд, но и 

Хърбърт Блумър). Т.е. отговор на въпроса как е възможен критически социален 
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проект се търси не през стандартното за последните десетилетия противопоставяне 

между нормативистка и радикална критика, а, напротив, - и може би това е 

донякъде иновативно – от гледа точка на прагматизма и на авторския му прочит 

осъществявам критика на някои съвременни фигури на критическото мислене. 

Значимостта на проблематиката е също по две линии: разцепването между 

социалните практики, от една страна, и критическото социално-научно 

теоретизиране, от друга страна, изправя двете страни пред специфични и 

непренебрежими рискове: поставя социалните практики в уязвимост от 

интензификация на управляемостта и нейните патологии, а критическото 

теоретизиране съответно се маргинализира или пък се трансформира в нещо, което 

практически го превръща в обратното на критическо – в лайф-стайл атрибут. 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Работата се заема най-напред с границите на социалната критика, за да 

покаже ограниченията на нейната обща форма – тази на напрежението между 

непосредствено/автентично преживяване и обективации. Вместо това 

дисертационният труд аргументирано демонстрира, че завръщането към 

непосредственото може да е нова форма на господство, че както господството, така 

и еманципацията – минималистичният залог на социалната критика – се развиват в 

сферата на обективациите. В този смисъл дисертационният труд преначертава 

топографията на социалната критика, като последователно измества аналитичната 

рамка към изследване на механизмите на функциониране на обективациите. 

Първата и втората част на изследването са посветени на критика на 

критиката: показани са вътрешните ограничения, които някои емблематични 

критически фигури – най-вече тези на Пиер Бурдийо, Люк Болтански и Мишел 

Фуко – имат по отношение на мисленето на споделен социален опит. В третата част 

на изследването предлагам излаз от тези ограничения чрез авторска преработка на 

един термин от психологията на тълпата на Блумър – миметичното „мелене“, - 

който, вместо форма на „ирационалност“ (при Блумър), при мен се оказва 

елементарна и кинестетична форма на рационалност, позволяваща изграждане на 

общ свят. Съответно приносите на това изследване – ако то е успешно, – следва да 

са от два типа: 1. Касаещи критиката на вече утвърдени фигури на  критика; 2. 

Предлагащи нови концептуални решения. 
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През засрещането между критически теории и класически прагматизъм 

дисертационният труд измества залога на критическото теоретизиране – вместо 

връщане към някаква непосредственост залогът се измества към работа върху 

обективациите. Заедно с това и като част от него се поставя въпросът може ли 

либералната ориентация да бъде жизнена критическа стратегия – отвъд 

функциониращата днес донякъде тясна таксономия, която слага либералната 

политическа теория и критическата социална теория в различни графи на 

таблицата, разчертаваща мисленето за социалното. В тази таблица либерализмът е 

белязан с подозрението, че той е „новият консерватизъм“, че приема статуквото за 

неизменно и че лесно прави конспиративни теории, нарочвайки ту едно, ту друго за 

врагове на „естеството“ на човека – на „индивидуалната му свобода“. Обратно, в 

тази опростена схема на социална рецепция, за критическата теория се очаква да е 

срещу статуквото и така – срещу либерализма. Отвъд тази поляризация 

дисертационният труд се стреми да съучаства в поддържането на идеята за 

индивидуална свобода като решаващ елемент на критическата програма в една 

ситуация, в която тази свобода не просто не е гарантирана, а дори е застрашена. 

Казано накратко, дисертационният труд е усилие да се инвентаризират 

загубите на критическото мислене от собственото му развитие в следвоенния 

консенсус и може би да се очертае надежда за овластяването му, която не изисква 

да жертваме индивидуалната свобода като критически ориентир. Това е направено 

не чрез компендиум на критическите идеи, а чрез фокусиране в няколко ключови 

фигури на този тип мислене – „практиката“, „обикновеното“, „грижата за себе си“, 

„случайността“. Реконструирана е общата им логика и са поставени ограниченията 

им като концептуални надежди на критиката. 

Тъкмо тя е общият прицел на дисертационното изследване – стремежът му е 

да предложи някои преработки и калибрирания на критически апарати, така че – 

неизбежно временно – да се справим с част от ограниченията му. Главните 

действащи лица в тази работа са Пиер Бурдийо, Люк Болтански, Мишел Фуко и 

частично Юрген Хабермас, от една страна, и Джон Дюи, Джордж Хърбърт Мийд и 

частично Хърбърт Блумър, от друга. Те се явяват с отделни фигури на мисленето 

си – фигури, които носят техните имена, фигури, които са емблематични за 

критическото и либералното мислене на тройката индивид – общност – власт. 

Важното за проекта на дисертационния труд са не толкова дефинициите, които 

бихме могли да извадим за всеки термин от тройката, колкото визиите за 

динамиката на силите, които пораждат върховете на този триъгълник. 

Реконструирането на тези визии зад и във фигурите на мислене на основните 
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действащи лица има за цел да се включи в опитите за усилване на жизнеността на 

критическото социално мислене. Диагнозата за нейното отслабване е констатация 

на почти всеки критически проект. Доколкото критическото мислене е винаги 

специфичен сегмент от собствения си предмет – доколкото критическото мислене е 

част от определени социални устройства, – то несъмнено диагностицирането на 

ограниченията, несправедливостите и патологиите на тези устройства е и 

диагностициране на оскъдиците на критиката им. 

Тоест изследването и критиката на репрезентациите, както и рефлексията 

върху връзката между теоретична социална критика и практически социални 

недоволства са невъзможни без отчитането на нещо, което в работата бива 

наричано за краткост афективна рационалност,  с което обаче се има предвид една 

абсолютно нормална, банална и в крайна сметка основна модалност, в която 

боравим с идеите и думите – да я наречем (донякъде тромаво) афективно-моторна, 

сетивна, модалността на непосредственото им отреагиране. Тоест като на сетивни 

нагледи, като на самостоятелни обекти – един вид обекти на вкуса, а не като на 

идеи или пропозиции, посредници на реалността или средства за отнасяне към нея. 

От потока на опита възникват „неща“, които могат да бъдат посочвани, 

припомняни и да траят, тоест да остават същите и когато вече ги няма актуално, 

само доколкото в нашите всекидневни практики боравим с думите като с неща, 

непосредствено телесно и афективно. С „афективност“ често замествам 

„афективно-моторна модалност“, сетивната преживяност, непосредствената 

реактивност спрямо определени репрезентации не като посредници, средства или 

представители на нещо друго, а на самите себе си – в този смисъл непосредствено – 

като „обекти на вкуса“. Идеята за репрезентациите като обекти на вкуса е на Хана 

Арент, която в „Кризата на културата“ развива опозицията между това нещо да 

трае и това да е функционално – функционалността е изискването да върши 

някаква работа в жизнения процес и това е начинът, по който нещото изчезва, бива 

изконсумирано. Функционалността, продължава Арент, е в антиномия с културата, 

която пък е онова, което трае, защото е свободно от угрижеността за жизнения 

процес, а обектите на вкуса са онези неща, които са създадени с едничката цел да 

се явят. Тъкмо това е елементът на виртуозност. Това, което с помощта на Джон 

Дюи преработвам в тази идея, е антиномията между банално и траещо. Тоест 

твърдението, което споделям, е, че дори тривиалните, най-невзрачните изрази, с 

които боравим, имат елемент на виртуозност, не са сводими до функционалността 

си, до отношението на средство към цел (била тя и разбирателството), а имат и 

друга неотнимаема модалност – на обекти на наслаждение. Именно поради това, от 

тази им модалност и от това, че тя е непосредствено социална, произтича 
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възможността да помним. Защото тъкмо от тази модалност произтича 

възможността нещо да трае. Тя се корени в миметическото мелене като 

непосредствено социален механизъм, чрез който репрезентациите биват 

преозначени, пре-употребени, вкарани в друг режим. И същевременно това е 

механизмът, по който се формират идентичностите – винаги временни 

стабилизации, постигнати в процеси на взаимодействие, което се разгръща най-

напред като телесно повторение. Така пътят към „деградирането“ на тъждествата 

(каквито са репрезентациите и обективациите) е винаги отворен – пътят към „този 

представител всъщност не ни представлява“. Миметичното мелене е оголване на 

събитийността на социалното взаимодействие и демонстрация на телесно-

практическия характер на боравенето с думите. И на онази модалност на 

виртуозността, на боравенето с думите не като средства за нещо друго, а като с 

неща, като обекти на вкуса, на директно изпитване и вкусване. 

Като следствие от тази теза репрезентацията не е отражение, а 

конституиране на тъждество не между отделни цялости, а между стимул и реакция, 

които на свой ред стават отделни елементи едва в отъждествяването си. 

Елементарната форма на това конституиране е меленето, практическият механизъм 

при който едно действие възпроизвежда собствената си стимулация в процеса на 

боравенето с думите като с неща, непосредствено, като обекти на вкуса, който е 

практическият процес на формиране на идентичности, и без репрезентации няма 

как да има общ свят. Критиките на репрезентационализма, които се разгръщат в 

напрежението между непосредственост и обективации, отказват това измерение на 

виртуозност, тоест на чиста наслада в обикновените дела и неща, с което 

конструират обикновеното като наистина безформено, за да може да функционира 

като магмата на автентичността. Цената на критиката като критика на 

репрезентационализма е неглижирането на практическите процеси на формиране 

на идентичности. 

Тази реконструкция и преработка на критически апарати, както и 

демонстрацията на това как преработката може да върши работа при теоретичното 

моделиране на социални ситуации, е извършена предимно на теоретично равнище. 

То обаче е съпроводено и с емпирично-изследователски примери, обособени като 

приложения в първа част. 
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СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Работата е в три части: негативно-реконструктивна (първа част); преработка на 

негативно реконструираното, за да бъдат преодолени ограниченията му (втора 

част); демонстрация на познавателния потенциал на преработката и позитивно 

извеждане на следствията й (трета част). 

Първа част реконструира четири фигури на отношението на социалната критика 

като академично занимание към дотеоретичните социални практики – фигурата на 

„практиката“ у Бурдийо, на „критическите моменти на всекидневието“ у Люк 

Болтански, на „случайността“ у Ричард Рорти и на „обикновеното“ у Стенли Кавел. 

Основната работа тук е негативно-реконструктивна – да се покаже връзката между 

критика и автентично. Това е направено и с исторически препратки. 

На прицел в тази първа част на работата са два типа самоизчерпвания на 

критическото мислене: универсалисткият нормативизъм, за който властта е външна 

и инструментална в отношението между другите две точки на триъгълника, и 

радикалната социална критика, която пък разпознава всяка обективация – всяко 

фиксирано значение, всяко стабилизирано отношение, всяка кодификация и пр. – 

като структура на господство. Всяко господство по необратим начин подчинява 

онова, от което е произтекло – автентичните взаимодействия, импулси, 

креативност, които вече не могат да разпознаят себе си по автономен начин. В този 

смисъл за радикалната критика всяко господство е патология, а всеки порядък е 

господство. За такава логика на обяснение на социалните патологии идеята за 

еманципация е всъщност идея за една анархистична свобода. И проблемът й е да 

открие субекта на това историческо движение към анархистично освобождение – 

да намери иманентните на социалния свят сили на трансгресивността или на 

революционното безредие. Безсилието на този тип критически аргумент е не 

толкова в отсъствието на нормативни проекции, колкото в невъзможността му да 

разговаря с това, от чието име иска да говори. Като казвам, че това е на прицел в 

текста, трябва да добавя и специфичния начин на процедиране с тези „прицели“. 

Вместо да взема най-емблематичния пример за радикална критика (Ален Бадиу, да 

речем, или Майкъл Харт), съм взела по-„меки“, по-пластични фигури – вместо 

„множеството“ на Негри и Харт съм се обърнала към „практиката“ у Пиер 

Бурдийо, „критическите моменти на всекидневието“ у Люк Болтански и „грижата 

за себе си“ у Мишел Фуко. 

При възприемането на отчетлива релационна оптика към социалния свят, 

каквато е тази на Пиер Бурдийо, например, не остава пространство за мъглявини от 
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типа на субстанциалистки (включително крипто-субстанциалистки, т.е. 

метафорично, магмено) схванатото автентично. Неговото място е заето от далеч по-

сложното и продуктивно разбиране за практика. Какви остатъци от магмата на 

автентичността обаче има в разбирането за практика и как те затрудняват 

критическото мислене, това е въпросът на първите две глави и донякъде на третата. 

Всъщност изследвани са именно релационистки фигури на мислене на тройката 

индивид – общество – власт, като биват оголвани и деконструирани скритите и 

явни остатъци от „автентика“ и „магма“ в тях. Така например практиката у 

Бурдийо е от една страна концепт, през който се мислят всекидневните форми на 

господство и съучастието на подчинените във възпроизводството на собственото си 

подчинение. От друга страна обаче, тя е темпоралната динамика на сили, която 

може да бъде освободена от ефектите на застиване на тези сили в устойчиви 

принципи на виждане и разделение, в кодифицирани схеми. И тъкмо тази 

некодифицирана темпоралност я превръща в нормативен концепт на критиката или 

в крипто-нормативен ориентир. 

Накратко, според направената реконструкция една от основните слабости на 

критиката днес е полагането в социалния свят на една мистична способност или 

област, която е принципно неразбираема и недостъпна, която е чисто страдание – 

единственото въобразено останало убежище от властта на репрезентациите. Тази 

връзка между автентичност и антирепрезентационализъм прекъсва възможността 

критиката като критическа теория или генеалогична критическа стратегия да 

разговаря с инстанцията, с която се легитимира, да бъде жизнена критическа 

практика. Това, заради което приемам релационните критически версии за по-

смислени от субстанциалистките критики, е, че първите се опитват да решат един 

непреодолим проблем на субстанциализмите – как да говориш от името на нещо, 

което само не бива да говори, тоест как да говориш от името на нещо, с което не 

можеш да разговаряш. Както казах, и в тези версии обаче можем да открием 

остатъците на екстатичната автентичност като ориентир на социалната критика. 

Пътищата за по-нататъшното преодоляване на крипто-есенциализма търся в по-

систематичното оглеждане на тези релационни версии от прагматистка 

перспектива. 

Това обаче имам предвид, като казвам, че единият прицел на работата са 

радикалните критики (макар да не анализрам пряко радикалните автори), чиито 

надежди и вдъхновения в крайна сметка опират до това да бъде освободена някаква 

чиста автентичност от оковите или покварата на обективациите – символни 

порядъци, езикови клишета, перцептивна рутина, институционални устройства. 
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Такива надежди и вдъхновения обаче не могат да се търсят в другия ключов за 

работата ми автор – Мишел Фуко, който е напълно хетеродоксичен спрямо 

либерално-радикалния коненсус за свободата като еманципация от някоя/всяка 

власт (втора част). Втората част въвежда едно друго критическо понятие – 

„грижата за себе си“, но основната й работа е да въведе относително систематично 

класическия прагматистки апарат. Ето защо е нужен той – първите две части общо 

взето демонстрират ограниченията на социалната критика като произтичащи от 

нейния (независимо в кой от вариантите й я вземем) антирепрезентационализъм и 

от диагностицираната нужда да бъдем по-аналитично рафинирани, когато 

изследваме как работят репрезентациите. В ревизирането на 

антирепрезентационализма предлагам да мислим за репрезентациите като за 

функционален момент на действието, който се еманципира от него, става беглец от 

непосредствения интензитет на събитийния поток на действието, за да му 

противостои като средство за решаване на проблеми на действието. Тъкмо за да се 

покаже една нова топография на критиката, втората част е прагматистки препрочит 

на антирепрезентационализма, която демонстрира как обективациите на опита са 

ефекти на успешна еманципация, как напрежението между господство и 

еманципация се развива на нивото на обективациите, а не на нивото на 

отношението между обективации и непосредствена автентичност на опита. 

Технически това преместване на границата е постигнато чрез уплътняване на 

фукоянската генеалогическа критическа стратегия с теория на действието (Дж. Х. 

Мийд). Защо се налага тази преработка на генеалогическата стратегия на Фуко? В 

неговата аналитика в свободата от властта няма надежда за свобода. Свободният 

индивид е властови ефект, той не е прицелна точка, върху която се прилага властта, 

а е нейно вместилище и неин агент. И тук, както у Бурдийо, визията е релационна, 

но изместването на фокуса от начина, по който властните потискат безвластните, 

към властта като мрежи и циркулации във всекидневните отношения, не 

потискащи и забраняващи, а продуктивни – мрежи на създаване на форми на 

поведение – е значително по-категорично. И в добавка също така категорично 

Фуко не слага себе си в компанията на критиците, а пък към адептите на 

революцията сред тях е направо отровно саркастичен. Революцията при него не е 

освобождаване от кодификациите, а прекодифициране на властовите отношения. 

Тоест освобождение чрез революция изглежда меко казано съмнително, а твърдо 

казано - репресивно. Така че какви са моите основания да включа все пак Мишел 

Фуко в компанията на критиците? Още повече че неговият парадигмален автор е 

Ницше, не Маркс? Тук дисертационният труд следва аналитичното разграничение 

на Дейвид Оуен между критика и критическа стратегия, разграничение, в което 
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генеалогията е също така критическа стратегия, както и критиката в по-тесен и 

специфичен смисъл. Това разграничение е реконструирано в началото на втора 

част, сега нека се задоволим с пояснението, че задачата на генеалогията не е да 

ориентира настоящето към някакво бъдещо състояние, постигнато умозрително 

чрез „изскачане извън историята“ по израза на Юрген Хабермас, а да прави 

миналото странно, причудливо и проблематично чрез рисуване на алтернативни 

негови възможности и съответно възможни, но несъстояли се трасета на 

настоящето. 

Основанията ми за това така често правено, но при конкретно вглеждане 

неудържимо нито политически, нито парадигмално причисляване на Фуко към 

една компания, която не е неговата, е собствено критическият (в тесен смисъл) ход 

на генеалогията – генеалогията като критика на репрезентациите, като скептическа 

стратегия на разлагане на всички тъждества. Тази стратегия е най-красноречиво 

изразена в това, което с думите на Ницше Фуко нарича „трагическа структура“ и 

което е генеалогическият наследник на нещо, което в обобщението на своите 

археологически изследвания нарича „историческо априори“. Ето какво е то, казано 

пределно кратко: трагическата структура е конституиране на себе си чрез акт на 

изключване на нещо от себе си, което оттук насетне става недостъпно, начало, 

което едновременно ме конституира и прави собствената ми конституция 

недостъпна за мен. Тоест гръбнакът на негативната критическа работа, извършена в 

дисертационното изследване, е да бъде критикувана критиката на репрезентациите, 

за да бъдат откроени собствено критическите й ограничения. Смисълът на тази 

негативна критическа работа – критика на критиката на репрезентациите – е 

пояснен и позитивно преобразуван в трета част и най-общо се състои в нуждата да 

бъде поставен един относително прост въпрос със значителен политически товар: 

Как, ако признаем, че репрезентациите са неизбежна черта на правенето на себе си 

и на социалния свят, все пак да правим разграничения между репрезентациите, как 

да приемаме едни и да отхвърляме други, да се съпротивляваме на едни чрез силата 

на други. Защото в своя така наречен обикновен, теоретически неизкушен живот 

ние сме способни да правим това, нещо повече, тъкмо репрезентациите са 

основното ни средство за промяна на статуквото. 

Политическият товар на въпроса за репрезентациите може да бъде лесно 

видян в друг въпрос, например този: как да различаваме нелибералните практики, 

които либералната рамка не може да предотврати, от онези, които самата тя 

поражда. Неразличаването им днес прави критическото осмисляне на настоящето 

твърде безсилно – обявяването на всичко за неолиберализъм, а на неолиберализма 
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за източник на всяка нищета и несправедливост, може да е пламенно, но не е 

критически ефикасно. 

Вторият прицел на втората част, значително по-малък по обем, е 

универсалистката нормативна критика, чиито най-заслужено, най-често и нерядко 

твърде удобно рефериран и критикуван е Юрген Хабермас. Сам той в значителна 

степен коригира редукционизма на радикалната критика. Вместо този 

редукционизъм Хабермас преинтерпретира отчуждението и овещняването – това е 

марксисткият речник за работата на репрезентациите – като колонизиране на 

жизнения свят, тоест на символно интегрираната сфера, в която се разгръща 

комуникативното действие, от системите – икономическа и политическа, от 

техните системни императиви, (рамкиращи инструментално универсалността на 

претенциите за валидност, повдигани в акта на заговаряне). По този начин там, 

където Адорно поставя страданието, а Маркузе – нагоните, у Хабермас се оказва 

езиковата практика и идеалната речева ситуация, те са иманентното място на 

критиката в социалния свят, вътре в него („кооперативни процеси на 

интерпретация…, вградени едновременно в множество светови отношения“) и 

заедно с това – „гранични случаи“, контрафактични. Хабермасовата критика на 

свеждането на рационалността до овещняване не предполага никаква магмена 

автентика като целебен извор за лечението на социалните патологии. 

Това, което обединява Хабермасовата универсалистка критика с 

радикалната, е интронизирането на обикновеното, поставянето му в позиция на 

почти метафизичен авторитет чрез надаряването му с очакването, че е способно да 

породи собствена нормативност, неотчуждена от репрезентациите. Вярно е, че при 

Хабермас „обикновеното“, за разлика от версията на радикалната критика, не е 

автентично в смисъла на магмена екстатика – в светлината на „прагматисткия 

обрат“ на Хабермасовата критическа теория по-скоро рутината на всекидневието е 

това, което, ако му се гарантират честни и реципрочни процедури на артикулация, 

ще поражда неовещнен социален свят, в който овещнените системи ще бъдат 

принудени да се вкореняват. И все пак отново всекидневието или обикновеното е 

това, което раздава картите и на което са заложени утопичните надежди на 

критиката: то се превръща в критическа инстанция от мета-порядък. Затова и най-

важната глава в първата част на книгата е всъщност третата, която демонстрира 

предпоставките и импликациите на това очакване – главата за обикновеното. 

Казано накратко, неудовлетворителността на обикновеното  като критическа 

инстанция (и в двата отчетливо различни негови прочита в радикалната и 

прагматизираната критика) е в това, че не може да даде приемлив отговор на 
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практическия въпрос коя критическа артикулация е легитимна и коя – не. А това 

обрича критическата теория да бъде в една невъзможна позиция – да е летописец 

на победоносните недоволства, спрямо които да не може да намери дистанция. 

Ако задачата на първата част е да види връзката антирепрезентация – 

автентичност, то задачата на втората част е тази връзка да бъде ако не прекъсната, 

то поне отслабена още повече, за да може в третата част да бъде скицирана някаква 

хипотеза за това как обикновеното поражда нормативности и морални преописания 

на социални феномени. Казано иначе: как обикновеното си служи с 

репрезентациите и какво е тяхното място в пораждането на нормативностите на 

обикновения живот, как всекидневието поставя някакви феномени в нова морална 

светлина – това е основната нишка на третата част на работата. 

Апаратът, чрез който се стремя да направя това, е класическото наследство 

на прагматизма, наследството на Джон Дюи и Джордж Хърбърт Мийд. Това 

наследство влиза в арсенала на американската социология от края на 50-те години 

насетне, а от средата на 80-те и особено през 90-те години на 20 век се говори даже 

за прагматистки обрат в хуманитаристиката и социалните науки. Причината за 

връщането към класическия прагматизъм е, че по-късните версии значително 

лингвистифицират прагматизма, докато Дюи и Мийд пазят идея за телесно-

събитийния характер на взаимодействието. При това Дюи и Мийд правят не 

поетика на събитийността (каквато можем да открием в не една и две ляво-

радикални критически версии), а аналитика на телесната събитийност на социалния 

живот, аналитика на социалната интеракция. 

В обобщение: Първата и втората част на изследването са посветени на 

критика на критиката: показани са вътрешните ограничения, които някои 

емблематични критически фигури – най-вече тези на Бурдийо, Болтански и Фуко – 

имат по отношение на мисленето на споделен социален опит. В третата част на 

изследването предлагам излаз от тези ограничения чрез авторска преработка на 

един термин от психологията на тълпата на Блумър – миметичното „мелене“, - 

който, вместо форма на „ирационалност“ (при Блумър), е аргументирано 

преинтерпретиран като елементарна и кинестетична форма на рационалност, 

позволяваща изграждане на общ свят. 

Основната задача на дисертацията оттук насетне е да проследи социалния 

механизъм на преозначаването, да демонстрира как обикновеният, банален 

социален живот прави, поддържа и детронира репрезентации, как в него пътят към 

деградирането им, към практически повдигнатото твърдение, че „този 
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представител вече не ни представлява“, е винаги отворен. Тъкмо за да се разбере 

това, важността на класическия прагматизъм и на неговата аналитика на 

интеракцията е толкова голяма. 

Казано накратко, критиките на репрезентационализма са систематично 

безчувствени към собствения начин, по който функционират репрезентациите (а 

отвъд социалното взаимодействие те са нищо). И още – 

антирепрезентационализмът вижда репрезентациите като функциониращи в 

единствена модалност – като средства, посредници, които изземат властта и 

подчиняват отношението, което опосредяват. Виждали сме тази логика 

многократно в критиките на овещняването, отчуждението, конформизма, 

културната индустрия. Работата е там обаче, че репрезентациите функционират 

двойствено – като посредници, като представители на нещо (като средства, които 

добиват самостоятелна власт над онова, което опосредяват, в онова, което Джон 

Дюи нарича модалността на труда), но и като неща сами по себе си, като обекти на 

наслаждение (в модалността на играта). 

Затова третата част на работата има тъкмо този позитивен, а не негативно 

реконструктивен залог. Тя е ориентирана спрямо въпроса как някои думи и идеи 

полепват по опита за разлика от други думи и идеи. Или по-скоро полепват по 

преживяването, за да го направят опит, тоест как стават репрезентации на 

преживяването; как се формират значенията на събитийността, как се отцепва от 

актуалния поток на преживяването нещо, което може да трае и да се възпроизвежда 

отвъд актуалната ситуация, какъв е социалният механизъм, тоест механизмът на 

това отрязване от потока на преживяването на нещо, което ще има форма и 

значение и освен това ще бъде способно да трае. С други думи третата част се 

опитва да направи апарат за това да мислим как стават и как работят 

репрезентациите. Казано накратко, практическият механизъм, елементарният 

социален механизъм на тази работа е онова, което наричам с буквален превод на 

Блумъровото “milling” – мелене или в по-разширения си вариант миметическо 

мелене. Този социален механизъм е една абсолютно нормална, банална и в крайна 

сметка основна модалност, в която боравим с идеите и думите – да я наречем 

(донякъде тромаво) афективно-моторна, сетивна, модалността на непосредственото 

им отреагиране. Тоест като на сетивни нагледи, като на самостоятелни обекти – 

един вид обекти на вкуса, а не като на идеи или пропозиции, посредници на 

реалността или средства за отнасяне към нея. Тоест от потока на опита възникват 

„неща“, които могат да бъдат посочвани, припомняни и да траят, тоест да остават 

същите и когато вече ги няма актуално, само доколкото в нашите всекидневни 
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практики боравим с думите като с неща, непосредствено телесно и афективно, не 

като с посредници, средства за нещо друго, а така да се каже непосредствено, като 

с обекти на вкуса. Тази модалност (която с думите на Хана Арент пък се нарича 

вируозност) е непосредствено социална и се корени в това, което наричам 

миметическо мелене и с чието представяне ще приключа. И тази модалност, струва 

ми се, дава възможност да разберем защо принципно (а не в резултат на 

непредвидени намеси, на несъвършенсттва и пр.) пълната управляемост и 

конформност са невъзможни, защо всяка работа с репрезентации е неизбежно 

трансформативна. 

Терминът „мелене“ е изработен от Хърбърт Блумър в интерпретациите му върху 

работите на Льо Бон и Парк за поведението на индивида в тълпата, което става 

първото концептуално ядро в анализите на социалните движения. Това разбиране 

почива на противопоставянето на рационално и страстно поведение – страстите 

съответно са сложени в полюса на ирационалността и първоначалните анализи се 

съсредоточават върху обяснението на масовата ирационалност чрез отслабването 

на социалния контрол в тълпата, съответното намаляване на самоконтрола и 

повишаване на сугестивността, от която се възползват харизматични лидери, за да 

манипулират колективното поведение на сугестивната тълпа. Тази първоначална 

концептуална схема бързо започва да губи правдоподобност – емпирично 

несъстоятелно се оказва базисното й допускане, че тълпата е амалгама от 

атомизирани индивиди; поредица от изследвания демонстрират наличието на 

мрежи от връзки сред участниците в социалните движения, както и иновациите в 

начините на поведение на едни и същи индивиди в даден, както се нарича в една от 

традициите на изследване на социалните движения, епизод на недоволство. Тъй че 

Блумър отива отвъд простото наблюдение, че в тълпата хората се държат еднакво и 

че това е някак обвързано с афективност и сугестия, за да постави въпроса какъв 

е механизмът на това подражание и да установи, че става дума за отклик на 

онова, което ме е стимулирало, който отклик възпроизвежда стимула – 

всъщност най-примитивният (в смисъл на първичен и елементарен) социален 

механизъм – този на мимезиса. 

 

Чрез противопоставяне между рационалния индивид и поведението на тълпата 

(противопоставяне, което е проблематично и дисертационният труд няма да го 

следва) Блумър разграничава рутинно и елементарно колективно поведение – при 

рутинното (в противовес на елементарното) човек реагира на собствените си 

интерпретации на действията на другия, а не директно на тези действия. Когато 
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обаче се развият импулси, които съществуващият социален ред не може да 

обхване, тоест когато се разпадане предишна успешна дефиниция на ситуацията, се 

разпада и рутинното поведение. Ситуацията буквално се разпада, защото 

дефинирането й е нейна стилизация – подбор от черти, които чрез ценностното си 

име добиват характера на набор, а не на случайна разпръснатост. Но какво заема 

мястото на рутината? Онова, което Блумър нарича колективно поведение. 

Дисертационното изследване използва схематизацията на Блумър, но с едно 

съществено преразглеждане – при него тази фигура остава при разглеждането на 

поведението на индивида в тълпата и идва да обозначи ирационалността на това 

поведение. Тъкмо обратното, твърди дисертационният труд, елементарното 

колективно поведение е най-примитивната форма на рационалност, която не 

изчезва при нормализирането на ситуацията, тоест при успешното й 

предефиниране като цялостна (което значи скрито разбирателство за това кои от 

почти безкрайното множество нейни черти да бъдат игнорирани като ирелевантни). 

Но какво е това, което Блумър нарича елементарно колективно поведение – и през 

което той описва социалното безпокойство? Това е онази социална възбуда, в която 

реактивното действие на един индивид става стимул за другия да действа като 

него, по същия начин. Тоест при разстройване на навичните интерпретации на 

рутинната колективност, предполага Блумър, реципрочността не изчезва; 

напротив, тя изпада в елементарната си форма, когато реакцията спрямо 

нещо възпроизвежда нещото, а не го измества, не може да го преработи, както 

е обичайно за рутинните ситуации, при което един индивид афективно-мотрно 

възпроизвежда онова, което прави друг, което правят другите. Неговият 

механизъм тук се нарича кръгова реакция – реакция, която за другия и за мен 

възпроизвежда собствената си стимулация, и това е механизмът, по който хората 

действат по един и същи начин, без да са под манипулативната хипноза на 

харизматичен лидер и без да са се наговаряли да действат така. 

И тъй като се отказвам по-нататък да следвам Блумър в противопоставянето на 

афективност и рационалност, а твърдя, че меленето е най-базисен социален 

механизъм на рационалността, задачата ми тук е да обясня специалната 

рационалност на този вид колективно действие – рационалност, която не може да 

се опише със степента на постигане на цел, нито с логическата кохерентност на по-

добрия аргумент – да опиша рационалността, която не се мери нито целево, нито 

аргументативно и която съставлява по-голямата част от начините да се действа 

социално. „меленето“ е присъщо и на рутинното всекидневно действие (аргументът 

за това е, че в противен случай свеждаме социалните механизми до чисто 

контролни устройства и патологизиламе социалните движения, дори и ако пишем 
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оди в прослава на патологиите). Празното всекидневно бъбрене в крайна сметка 

прави точно като елементарното колективно поведение – възпроизвежда 

собствената си стимулация. Но не е ли това огромно разхищение, ако все пак 

рационалността на всекидневието е в икономисването – на усилия, на изразходване 

на енергия? Ако все пак някаква икономия е присъща на всекидневието, тогава в 

„меленето“, този най-примитивен – миметичен – механизъм на социалното би 

трябвало да има нещо повече от празнодумието, от посивяването на смисъла и от 

убиването на време. Или по-точно в убиването на времето би трябвало да можем да 

намерим някакъв смисъл. Струва ми се, че „меленето“ е представител на един 

огромен клас от феномените на всекидневната рационалност. Меленето е 

процесът на етическа верификация и категоризация на събитието-обект, без 

да е необходимо тази процедура да минава през съждение. 

Това е форма на рационалността, която е привеждането на нещата в разбираема 

форма не чрез анализ, аргументи и пр. изчистено когнитивни фигури, а чрез 

боравенето с тях. Чрез боравенето с тях в процеса на кръгова реакция, на 

миметическо „мелене“ те биват означени и обективирани. Самото създаване, 

пораждане на обекти в социалния опит е процес на създаване на обекти в 

разбираема форма, а разбираемостта почива на нетематична етическа санкция, 

постигната в боравенето с нещата и в боравенето с думите като с неща, а не в 

анализа на нещата. Почива на миметическо боравене, а не на аргументативно 

съгласие. Миметичният механизъм на меленето, който борави с думите като с 

неща, е механизъм на етическо санкциониране без съждение, една афективно-

рационална икономия на действието, която успява без планиране и целеполагане, 

без стратегическа хитрост да постигне преописание на съществуващото, като го 

постави в нова етическа светлина. Това е елементарна практическа форма на 

телесна тавтология, прекъсване на възможността за изместване на значенията, 

съгласуваща телесно-практически стимул и реакция и правеща със стари думи нови 

неща, единственият, струва ми се, валиден начин нещо обичайно да се представи в 

нова морална светлина, единственият валиден начин да се каже с успех, че нещо 

повече не се търпи. Така че онова, което антирепрезентационализмът пропуска, е 

неизбежната трансформативност в боравенето с репрезентациите, 

трансформативност, която произтича от този непосредствено социален базисен 

механизъм. Трансформативността е толкова по-голяма, колкото повече са 

шансовете на онова, което Дюи нарича въображение – динамиката между труд и 

игра (между онова, което нещата правят на другите неща в света, и това, което 

правят на нас). 
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В този смисъл работата не отговаря в конкретни термини на въпроса кои 

конкретни репрезентации са легитимни и кои не. Претенцията й е по-скромна – да 

насочи вниманието върху нуждата от известна дискриминационна процедура 

спрямо репрезентациите и да предложи социално валиден ориентир за нея. Защото 

проблемът е в начина на употреба на репрезентацията, в сглобката й с други неща, 

а не в репрезентирането като отношение, само по себе си източник на реификация 

и зло. А социалният ориентир може най-общо да се представи така: в мига, в който 

станат напълно заробващи, репрезентациите умират. Тогава те са редуцирани само 

до функционалната си модалност, употребата им като обекти на вкуса е 

недостъпна. Или пък е монополизирана от една или друга социална група, а то е 

все същото: превръщането на вкуса в обособена сфера означава, да си припомним 

пак Хана Арент, загуба на съдна способност, означава, да добавим на по-нов език, 

превръщането на съдната способност в лайф-стайл практики (а това е 

интензификация на управляемостта на човешките същества), а на критиката – в 

културен снобизъм. Накратко, социалният ориентир е да ценим по-високо тези 

практики, които усилват взаимодействието между двете модалности на социалното 

съществуване на репрезентациите. 

В тази форма на миметично мелене правим и преозначаваме себе си. 

Въпросът, който следва оттук насетне, е как се еманципираме от феномените на 

тази социална непосредственост, как се еманципираме от играта. Въпросът е 

позволява ли ни и как меленето да различим обща от индивидуална позиция. Макар 

че задачата на работата е да припомни нещо друго, което изглежда опасно 

забравено – че като всички общи дела либерализмът е не друго, а социален проект, 

проект за освобождение, че либералният индивидуализъм е възможен само като 

споделена форма на съществуване, – въпросът за еманципацията на индивида от 

миметическото мелене е маркиран в темата за утвърждаващата ирония (финалът на 

седма глава) и скициран в темата за конфликта и общността (осма глава). Посоката 

им е следната: приспособителната ми реакция спрямо правилата на играта, спрямо 

обобщените нагласи на общността е винаги и по неизбежност трансформативна 

спрямо тези нагласи и правила, всяка приспособителна реакция е трансформация и 

интерпретация, тоест самите приспособителни реакции постоянно произвеждат 

нови обекти в опита. Това прави конфликта също така базисен и колективен 

социален феномен, както и меленето. 

Накратко, третата част е посветена на прагматистко изследване на два 

базисни и самоуказващи се социални механизма – конфликта и меленето – и на 

поставянето на това изследване в „кутия с инструменти“ на критическото мислене. 
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Миметическото мелене е телесно-събитийто създаване на практически тъждества – 

това е общият генезис както на репрезентациите, така и на субективирането. 

Съответно липса на еманципация възниква там, където се прави усилие да бъде 

блокиран трансформативният характер на приспособителната реакция, тоест 

където се прави усилие меленето да се замени с декламация. Обективациите 

овещняват и отчуждават, когато е блокирана циркулацията им между двете 

модалности – да бъдат средства към цел и да бъдат обекти на непосредствено 

боравене, обекти на вкуса. Това усилие обаче нито прекратява преобразуването и 

изместването на значенията на правилата, нито може да спре конфликта. 

В резултат от извършената работа се очертаха нови въпроси. В обобщена 

форма те са в две групи. Най-напред, как да разберем противоречието, ако не 

допуснем аксиоматично антагонизъм на силите в социалния свят. И второ, можем 

ли чисто аналитично, тоест можем ли другояче освен практико-исторически, да 

схванем практическите тъждества, произведени в процеса на мелене. Или с други 

думи как се отнасят двата изолирани тук елементарни социални механизма 

(меленето и конфликтът) към институционализираните дискурси. 

Тези две групи въпроси искат своето отделно изследване, както теоретично, 

така и емпирично. 

Има обаче една друга група въпроси, частично подхванати в текста, които 

ще обобщя с питането, формулирано от Томас МакКарти (американският преводач 

и интерпретатор на Хабермас, който обаче в случая говори за Ричард Рорти): „Дали 

критиката трябва да уважава и обогатява моралния здрав разум, или пък да му се 

надсмива шеговито“? Преформулирано, ако се откажем от идеята за критика като 

ескейпистко отхвърляне на всяка форма на обективиране и отчуждаване, но и не 

приемаме конформистки всяка форма на отчуждение, всяка успешна 

репрезентация, тогава кои са легитимните и нелегитимни форми на обективиране и 

отчуждение? Казано накратко, тук въпросът е как е възможна иманентна критика. 

Трудността на този въпрос идва от това, че критическото мислене следва да 

се гледа двояко – веднъж, като критическа практика наред с други критически 

практики, с които понякога е в съюз, друг път – в напрежение и противоборство, в 

този смисъл отношението между теоретична и всекидневна критика е политическо, 

на примирия и съюзи, борби и конфликти, а не научно. Втори път, критиката, 

независимо колко негативна се опитва да бъде, е – като всяка практика – създател 

на репрезентации, на неща, които стават средства и обекти на наслаждение, 
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създател на обективации, чиито употреби не може да контролира, не може, въпреки 

че, както казва Фуко, мечтае, да им бъде полиция. 

В тази светлина въпросът за иманентната критика получава в текста не 

отговор, а два ориентира. Единият е, че нелегитимни са всички форми на 

репрезентиране и обективация, които почиват на интерпретативен монопол, тоест 

при които е блокирано онова, което Дюи нарича въображение – динамиката между 

боравенето с репрезентацията като със средство и боравенето с репрезентацията 

като с обект на вкуса. Интерпретативният монопол в крайна сметка е фиксирането 

на този обмен в позиции и на узурпирането на тези позиции – узурпация, облечена 

в тайна, сърцевина на антиутопиите. След това изключените от достъпа до тези 

позиции могат да имат достъп до репрезентациите (в това число и през 

потребителския пазар), но могат да ги ползват само в едната модалност – тази на 

средството към цел, пък била тя самоусъвършенстване или развлечение. Но 

свеждането им само до тази – всъщност частна – употреба не може да предотврати 

елемента на виртуозност, просто го секуларизира, вади го (неизбежно само 

временно) от публично обръщение. Точно такава е съдбата на репрезентациите, 

групирани около идеята за критика на отчуждението. 

Вторият ориентир на въпроса за иманентната критика е, че разграниченията 

между легитимни и нелегитимни форми на подчинение, за да изпълнят първия 

критерий да няма интерпретативен монопол, се правят само от първо лице и трябва 

да издържат теста кое подчинение бих изтърпяла аз (който/която се застъпвам за 

съответната форма като легитимна), несправедливостите от коя репрезентация, 

която утвърждавам като легитимна, съм готова да понеса. И в добавка това „аз“, 

което утвърждавайки съответната форма, декларира готовността да изтърпи 

несправедливостите й, е непосредствено и заедно с това и призив към някакво 

„ние“, което „аз“ трябва да мога да посоча. 

И накрая – към въпроса за това как репрезентациите нямат предначертана 

съдба и същевременно как антирепрезентационализмът като критика на 

отчуждението сам участва в конструирането на отчуждаващи репрезентации. 

Както беше споменато, една от задачите на дисертационното изследване е да 

припомни, че индивидуалната свобода не е индивидуална способност, а социално 

постижение. И колкото повече я натурализираме като изначална даденост, толкова 

повече тя намалява. Намаляването е спираловидно – колкото повече намалява 

индивидуалната свобода, толкова повече тя самата изглежда причина за 

състоянието на обществата, толкова повече се твърди, че тя е в ексцес. Днешното й 
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завъртане в тази спирала може добре да се опише с фигурата на един социален 

типаж, който нарекох наемника-предприемач. Ето накратко неговото родословие: 

Практическият успех на идеята, че индивидуалната свобода е способност, за 

която е достатъчно да се разчистят пречките пред нея, в десетилетията след 

Втората световна война се поддържа от структурите на социалната държава – тя 

разпростира условията и възможността за негативна свобода – свобода от 

вмешателство – върху всички
1
, като им предоставя един много особен ресурс на 

квази-самодостатъчност, квази-автаркичност: предоставя им свободно време, ако 

използваме термина, който конотира политически самодостатъчността. Социалната 

държава масовизира именно свободното време. А то се превръща във време за 

потребление (време за убиване, казва Хана Арент). 

Макар в исторически порядък социалната държава да не съществува кой знае 

колко дълго, структурите й са вкоренени в живота на две поколения, които не знаят 

друго. Тези структури, да го кажем на езика на класовата борба, на солидаризиране 

на капитала с труда, масовизират средната класа и я превръщат в хегемон. А 

оттеглянето на тези структури декласира хегемона – днес той е дисперсиран в 

транзитивната фигура на наемника-предприемач и е лишен от квази-автаркичния 

си ресурс. Тази фигура е транзитивна, защото това е декласираният бивш хегемон, 

който се опитва да удържи позицията си, но със самото това я предефинира. 

Наемникът-предприемач употребява критиката на отчуждението двойствено 

– като форма на политическите си недоволства, но и като формула за 

корпоративното си подчинение
2
. Онова, което има предоставено от социалната 

държава, от този „компромис между труда и капитала“, под формата на социални 

осигуровки, синдикална защита, гарантирани отпуски, общо взето безплатно 

здравеопазване и образование, може да се обобщи като свободно време. Това е 

еквивалентът на всички тези социални придобивки – време, свободно от грижа за 

съществуването. Това свободно от грижи време става време за потребление. Но при 

                                                           
1
 Това „всички“ разбира се е особено, в негово име социална държава има своите механизми, понякога 

жестоки, на изключване, на административна интервенция в живота. Въпросът обаче е, че нормативният 

хоризонт е да интегрира „всички“ и в този хоризонт са възможни и се разгръщат поредици от битки за 

либерализация – за включване в това „всички“ на различни групи, изключени в негово име, за екстензивно 

разширяване на „всички“ към културни и етнически малцинства, към хомо- и алтеросексуални и пр. Анти-

етатистката критика и политиките на идентичността и различието твърде много разчитат на 

универсалисткия хоризонт на социалната държава, която критикуват. 
2
 Тази двойственост видяхме и в учителската стачка, в която учителите възпроизведоха хегемонния дискурс 

(на конкуренция, предприемачество и грижа за душата), протестирайки срещу онова, което той им 

причинява. Еманципацията, изглежда, е винаги вече „прихваната“ от подчинението, когато 

еманципативният аргумент бъде съдържателно редуциран до аргумент за „справедливо заплащане“. 
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свиването му (със свиването на социалните придобивки)
3
 наемникът трябва да 

стане предприемач, да преинтерпретира работното си време като свободно – работя 

до 10 вечерта, защото не съм отчуждена от работата си и от корпорацията си. 

Идеологията на наемника-предприемач е, че той е вътрешно свободен в 

отношението на подчинение, в което функционира; идеологическата аксиома е, че 

той не функционира в подчинение, а действа по свободен вътрешен избор, по 

свободна воля. Тази идеология на неотчуждеността, на плътната, интензивна 

вътрешна обвързаност с работата е самата форма на управляемост, в която 

„грижата за себе си“ функционира като устройство за генериране на подчинение. И 

формите му на взаимодействие сливат работно и свободно време и са самата му 

структура на възпроизводство на принципите на управляемост. Негов донякъде 

хетеротопичен образ е прекариатът, той е заплахата, която наемникът-предприемач 

не иска и не бива да признае, че го плаши – да остане извън ведомостите за заплата. 

Всъщност наемникът-предприемач е създание на оттеглянето на публичните 

гаранции за негативната свобода, сега той самият поема много повече от тях. 

Наемникът-предприемач е релационна фигура, фигурата на прехвърлянето 

на гаранциите на негативната свобода от публични структури към частна 

отговорност и застрахователен пазар. А критиката на отчуждението е 

идеологическата формула на тази фигура, формулата на корпоративното й 

подчинение. Но освен това тя е и формулата на социално недоволство – пряка 

проекция на това, че елементарният социален механизъм на конформизма и 

трансформативността е един и същи. И тази двойственост (на функционирането на 

репрезентацията на антирепрезентационализма като фигура на подчинение и 

същевременно като фигура на трансформация и критика) може ясно да се види в 

това, че наемникът-предприемач беше гръбнакът на летните, станали известни като 

антиолигархични, протести от 2013 г. у нас
4
, но и солистът на праведно-пазарното 

възмущение от учителите по време на тяхната стачка през 2007 г. 

                                                           
3
 Нямам възможност да разисквам надълго въпроса как това се отнася за конкретни държави. Със сигурност 

в Германия е едно, в Словакия – по-друго. Да не говорим за САЩ. Но дори и в САЩ от Рузвелтовия New 

Deal насетне се изработват редица инструменти на социална защита и на федерализация на ред проблеми 

като концентрацията на градската бедност и липсата на здравна застраховка (програмата Medicare).  

Несъмнено в „новоприелите“ либерално-демократичен режим на управление общества тези процеси са не 

просто по-релефни, тук те са процеси, докато другаде са отделни щрихи, фрагменти, тенденции. И все пак, 

дори и без да си припомняме верижните самоубийства на служители на Франс Телеком след приватизацията 

му, твърдя, че „новоприелите“ общества са лаборатория за идеални типове. 
4
 Интерпретативната разлика между 2007 и 2013 година е много изкусителна – най-напред, структурно-

позитивистки, но и, така да се каже, психоаналитично. През 2007 г. протестираше част от средната класа, все 

още закачена за системата на стопяващата се социална държава,група,  която биваше прогресивно 

декласирана не защото изчезваха позициите за учители, а защото бяха по същата логика девалвирани – и 

икономически, и като престиж. В девалвирането им речовито се включиха наемниците на корпоративния 
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Кое му позволява тази двойственост? Той просто се опитва да запази 

негативната си свобода, оценностявайки собствения си модел, да я гарантира, но 

вече е принуден да прави това оценностяване публично – все повече му се налага 

да упражнява тази свобода, тоест да изразходва свиващото се свободно време 

публично и за публични цели. Защото в самата фигура на наемника-предприемач се 

е получила двойно асиметрична функционална зависимост: Колкото повече 

наемникът интериоризира идеологията на предприемачеството за разширяване на 

негативната му свобода, толкова повече се свива частната му негативна свобода, 

която е била държавно гарантирана; колкото повече се свива тази частна свобода, 

толкова повече обаче се налага тя да бъде употребявана публично – за ново 

отвоюване чрез контрол върху държавните и публични структури. 

Това е социално-исторически, а не национален, нито постсоциалистически 

герой, ефект на пулсацията – на рязкото разрастване и последвалото бързо свиване 

– на социалните гаранции на негативността на свободата, на трансформацията на 

свободата в ресурс за частно потребление и на последвалата бърза „приватизация“ 

на гаранционните механизми на това частно благо.
5
 

Тази „приватизация“ всъщност задейства едно искане на критическите 

движения от 60-те, искането за либерализация, за премахване на бюрократичния 

диктат върху социалния живот, в резултат от което критиката на отчуждението се 

превърна в един психологизиран език на социалните неравенства: шефът не е 

йерархичен началник, а „визионер“ (както казва мениджърската литература, 

анализирана от Болтански), добрият служител не е изпълнител на безлична норма, 

а е творчески предприемчив – сам си измисля задачите, които да въплътят визията 

                                                                                                                                                                                           
бизнес, които не разпознаха или пък – ето тук започва „психоаналитичната“ линия – тъкмо защото 

несъзнавано разпознаха в нея своя огледален образ, своето бъдеще. 2013 е това бъдеще – на страха от 

директен корпоративно-олигархичен на станалите полупразни позиции на наемника-предприемач.  
5
 Крайно интересен друг въпрос се открива тук – чертите на този персонаж се примесват с особености на 

пост-социалистическите общества и тяхната ускорена либерализация. И следва да се направи внимателно 

разплитане на тези черти едни от други. И освен това да се конкретизира каква е точно социално 

гарантираната негативност в обществата на държавния социализъм – по-горе, в края на приложението към 

трета глава,  маркирах един от парадоксите му – да произвежда свободно време, но да препятства 

превръщането му в ресурс за автономия и еманципация, при което се пораждат безкрайни езоповско-

алегорични ефекти. Друга фигура на негативността, която трябва да се осмисли в тази връзка, е онова, което 

Хавел нарича живот в истина – аскетичното отдръпване, изобличаващото мълчание, бойкота на езика на 

неавтентичността. Това са публичните ефекти на оголената частност – оголването й я прави публично 

ударна, универсализира я. И нещо още по-драстично се нуждае от прецизиране – в какъв изобщо смисъл в 

режимите на държавния социализъм има някакво гарантирано срещу вмешателства пространство.  В строг 

смисъл няма. Но има изобилие от свободно време, което се потребява и се потребява частно, като частно 

благо. Тъкмо нормализираните форми на това частно потребление формират жанра на онова, което нарекох 

битово-антикварна памет за социализма. А чистото излагане на частността, правенето на частността 

публична без никакви преводни техники е в сърцевината на живота в истина, ако си спомним зарзаватчията 

от преломното есе на Хавел „Властта на безвластните“. 
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на визионера, и така нататък. Тоест критиката на отчуждението в крайна сметка се 

трансформира в психологизиран език на легитимиране на социалните неравенства. 

Но за да е ефикасен този език, онези, които заемат върха на йерархиите, трябва да 

изглеждат като най-добре въплъщаващи принципите, които йерархизират хората, 

всъщност като най-големите жертви (защото „най-много работят“ и не си оставят 

„грам свободно време“) и съответно най-големи герои на тези принципи. 

Но когато спре да изглежда така, същият този език – психологизираният език 

на неравенствата, фигурите на корпоративното самоподчиняване се превръщат във 

фигури на социална и политическа критика. 
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ОПИСАНИЕ НА ГЛАВИТЕ 

Първа глава реконструира бурдийовисткото разбиране за „практика“ като 

епистемологическа опора на критиката на „теоретическия разум“, задето крие 

властовия си характер и ефекти зад претенция за универсалност. Успешното 

деконструиране на теоретичния разум обаче се оказва съучастник във формирането 

на нов хегемонен дискурс, този на неотложността и сценария, съчленени с 

психологизиране на разбирането на социалните отношения. Практиката у Бурдийо 

е от една страна концепт, през който се мислят всекидневните форми на господство 

и съучастието на подчинените във възпроизводството на собственото си 

подчинение. От друга страна обаче, тя е темпоралната динамика на сили, която 

може да бъде освободена от ефектите на застиване на тези сили в устойчиви 

принципи на виждане и разделение, в кодифицирани схеми. И тъкмо тази 

некодифицирана темпоралност я превръща в нормативен концепт на критиката. 

Втора глава продължава реконструирането на разбирането за практика, този 

път в съпоставка с разбирането на Рорти за „случайност“ и откроява радикалната 

темпоралност като ключовата черта при дефинирането на „практика“; така 

практиката се оказва идеализирана като чиста актуалност, която заема в някои 

радикални прочити мястото на автентичността – актуалността като неопосредена и 

неотчуждена. По този начин понятийно практиката се сродява със 

субстанциалистките критически допускания за автентичност, отчуждена от себе си 

в кодификациите на социалния опит. 

Приложение 1 е емпиричен дискурсивен анализ на форумски дискусии по 

повод заместването на думата „циганин“ с думата „ром“ и демонстрира как 

практиките на всекидневните социални актьори действително създават нови 

значения и как в създаването на тези нови значения практиките не просто не са 

поробени от някакви тотализиращи матрици, а дори откровено им се подиграват. 

Примерът проследява опитите една обидна идентичностна категория да бъде 

заменена с нова, политически коректна. В крайна сметка новата дума влиза в 

употреба, но не за да върши това, което й е отредено, а нещо съвсем различно. 

Думата „ром“, която трябваше да компенсира щетите, нанесени от обидното 

„циганин“, се превърна в нова обида, която обаче не иска просто да обижда някого, 

основната й функция е да посочи усещането за несправедливост на собственото 

положение, на липсата на социална сигурност. 
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Трета глава е ключовата за първа част. Тя извежда общата форма на 

дотеоретичната инстанция, в която социалната критика се оглежда и чрез която 

легитимира действията си – обикновеното. Анализирани са двете му отчетливо 

различни значения в радикалната и прагматизираната критика и отношенията му 

със скептицизма. И двете версии споделят една и съща надежда, защото всъщност 

„обикновеното“ на критиката е форма на самокритика на теорията. То е надеждата 

за неопосреден от отчуждаващи категории достъп до някаква хипостазирана 

способност да се провеждат нормативни разлики без обективации. 

Приложение 2 интерпретира изследователски резултати от емпирично 

изследване „Нация и гражданство“, 2008-2010 г. с ръководител Петя Кабакчиева и 

реконструира и анализира всекидневни политически философии и социални 

недоволства. Тук отново в емпиричен пример се прави усилие да си дадем сметка 

за това доколко и как искаме да строим нормативни модели, основани върху 

всекидневното чувство за несправедливост. Приложението тества разбирането за 

„обикновено“ и неговата работа с обективациите, разработено в трета глава. 

Четвърта глава е първата от втора част, която се обръща към онези 

предложения на социалната теория, които ни дават средства да разбираме откъде 

обикновеното се връща при себе си, без да се завърта в спиралата на безкрайното 

отчуждение и без да е бездейна есхатологична тавтология. Главата е прочит на 

понятието на Мишел Фуко за субектност и субективация през разбирането на 

Джордж Хърбърт Мийд за социалния Аз (Self). Отправната точка, провокирана от 

работата на Ейми Алън върху „политиките на себе си”, е загадката как да удържаме 

субекта на социално действие като пронизан от властови отношения и 

едновременно с това да можем да го мислим като инстанция на критика на 

властовите отношения. Тъй като „себе си” и „мен” остават неразграничени у Фуко, 

неговото понятие за „грижа за себе си” няма достатъчна различителна сила, самото 

то не съдържа указание за разликата между себетрансформация и 

себенормализация. За да бъде запазена критическата му сила, то е уплътнето през 

прагматистки прочит на субективацията, който разкрива, че самото „мен” е 

интерактивен продукт, резултат от взаимодействие, а не безлична, анонимна, 

външна принуда, която потиска и деформира. В резултат от това то е същностно 

двойствено – то е власт, на която съм съучастник, но то е и фигурата на 

умножаването на перспективите, които мога да заемам, фигурата на заемането 

на чужди гледни точки, на правенето на себе си друг спрямо себе си. В този 

смисъл в самото „мен”, обективацията има критически потенциал. 
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Пета глава продължава прагматисткия препрочит на Фуко и на идеята за 

„практики на себе си“ така, както тази идея е практически въплътена в определени 

„критически стилове на живот“, за да покаже как критиката на господството се 

превръща във фигура на господство. 

Шеста глава поставя на фокус аналитичното моделиране на отношението 

между господство и еманципация. Водена от въпроса как скептицизмът поражда 

конформизъм и как да се обясни особената ситуация от нарастващо социално 

безпокойство, от една страна, и конформен „нагон“ от друга, главата продължава 

инсценирания диалог между чикагския прагматизъм и релационните фигури на 

критическото мислене. Текстът реконструира прагматистките интерпретации на 

субекта и обекта като функционални моменти на действието и на възникването на 

обектите като временно стабилизирани означавания, постигнати интерактивно. 

Важният момент тук е настояването взаимодействието да се схваща като 

принципно триадична структура. Като следва прагматистката линия на тълкуване 

на обективните значения като бегълци от непосредствените ситуации на действие и 

като инструменти за справяне със средата на действието и свързва тази линия със 

социално-критическата интерпретация на господството, шеста глава извежда 

централното за втора част твърдение, че господството е в генезиса си успешен 

еманципативен проект и това го прави едновременно неизбежно и неизбежно 

крехко. 

Седма глава, първата от трета част, разиграва отношението между 

интерсубективна разбираемост и отчуждение, за да покаже как обективациите на 

преживяването функционират принципно двойствено, как с тях се борави като с 

„обекти на вкуса“. И как инструменталната им употреба е винаги опосредена 

(макар и нееднакво по степен) от тази им модалност, като същевременно се 

демонстрира нуждата схващането на съвместността на социалното взаимодействие 

да се измести от феноменологическа към прагматистка перспектива. 

Осма глава технически разисква и анализира трансформативния характер на 

боравенето с репрезентациите, за да отговори на въпроса не е ли „мен“ (като 

репрезентация) фигура на покорство, на заробване от правилата на играта, от 

нагласите на общността, част от една икономия на господството, която вече няма 

нужда от апарат за принуда, защото принудата е станала самопринуда. 

Аргументирана е тезата, че посредством заемането на перспективата на другия, 

което у Мийд е самият процес на социализация, аз реагирам на себе си като на 

друг. Тоест заемането на перспективата на другия е трансформативно както спрямо 

тази перспектива, така и спрямо мен. Проблемът обаче е, че елементарният 



31 
 

механизъм на конформизма и трансформативността е един и същи, и това е 

заемането на нагласата на другия. В анализ на този проблем е изведена тезата, че 

доброволното поддържане на правилата на играта, на обобщените нагласи на 

общността, на обобщения друг е неизбежно трансформативно спрямо тези нагласи, 

правила, спрямо обобщения друг, защото приспособителната реакция към другия е 

интерпретация и трансформация. Тоест конформизмът никога не е завършен, дори 

когато е желан. Когато обаче възникне нов обект в опита, който възбужда 

алтернативна тенденция да му се реагира и за който не бъде платена цената на 

дезорганизацията и реконструирането на аза и обобщения друг, тогава възниква 

натиск към пълен конформизъм, който пък хронифицира конфликта и в крайна 

сметка прави конформизма невъзможен. Изработен е модел на елементарния 

социален механизъм на конфликта във връзката му с изграждането на аза и 

дефинирането на ситуация. При положение че дефинирането на ситуация, тоест 

подборът на чертите, които са релевантни за определянето й като определена 

ситуация, и отсяването на другите като ирелевантни, е и същият процес, в който се 

формира „мен“, конфликтът е суспендиране на дефинирането на ситуацията чрез 

съпротива срещу „мен“. 

Девета глава, ключова за трета част, а и за цялата работа, разработва тезата 

за практическия непосредствено социален механизъм на възникването на 

репрезентации, за възникването на социални обекти. Това е механизмът на 

колективно дефиниране на ситуации, който едновременно поражда обективации на 

опита и борави с тях непосредствено афективно, сетивно, като с обекти на вкуса. 

Това е главата за генезиса на обективациите в ситуациите на интеракция, в които 

чрез механизма на миметическото мелене, на боравенето с думите като с неща, 

което боравене е непосредствено социално, възникват обектите на социалния опит, 

възникват като означени, като практически тъждества едновременно с 

формирането на субекта, схванат не като единичност, а като интерактивен процес. 

Тъкмо в тези ситуации на мелене социалната критика, освободена от общия си 

недиференциран антирепрезентационализъм, може да търси точка на 

съприкосновение, но и на саморазбиране. 
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ 

1. Формулирани са по нов начин границите на социалната критика. Работата 

аналитично преначертава топографията на социалната критика, като при 

анализа на отношението между господство и еманципация аналитичната 

рамка е изместена от напрежението между непосредственост и 

обективации към нивото на обективациите. Демонстриран е генезисът на 

господството като успешна еманципация, тоест очертан е общият генезис 

на господство и еманципация и съответно напрежението между двете е 

изнесено на нивото на обективациите. Следователно реифициращият и 

отчуждаващ ефект на обективациите е преинтерпретиран като блокиране 

на циркулацията им между две модалности на боравенето с тях – като с 

обекти на вкуса и като със средства. Реифициращият им ефект не е в 

свеждането им до чиста средственост, а тъкмо в блокажа на циркулацията 

между двете модалности на действието. 

2. Чрез разработената релационна аналитика на формирането на 

идентичности е изведена тезата, че конформизмът и 

трансформативността имат един и същи елементарен социален 

механизъм и това е заемането на перспективата на другия. 

3. Механизмът на заемането на перспективата на другия е цялостно 

преинтерпретиран, като феноменологическите предпоставки са 

последователно заменени с прагматистки. При тази преинтерпретация е 

формулиран един базисен социален механизъм – този на миметическото 

мелене – като механизъм едновременно на субектно формиране и на 

пораждане на означени обекти. Демонстриран е телесно-събитийният 

характер на този механизъм. 

4. Посредством този механизъм на миметическо мелене, при който субектът 

и обектът се отцепват като функционални моменти на действието, се 

преодоляват някои основни ограничения на дискурсната етика (свеждаща 

интерсубективността до рационална размяна на аргументи) и на 

рефлексивната социология (която прави недетерминистична теория на 

отношението между индивид и социална система, като релето между 

двете е хабитусът, но вътрешната му механика остава принципно 

неизследвана). 

5. Формулирана е тезата, че зад големите различия в очертаните типове 

критика се крие една обща метаинстанция, която излъчва нормативност – 



33 
 

тезата за обикновеното като метаинстанция и обща фигура на критиката, 

фигура с нормативен статут. 

6. Понятието за „грижата за себе си“ е преработено в прагматистки ключ, 

което му придава различителна способност и го извежда от възможността 

за лайф-стайл индивидуализация. Чрез прагматисткото преработване на 

понятието (през Мийдовото „себе си“ като социален процес) се открива 

не само субверсивната му страна, но и латентната му социално-

утвърдителна страна.  


