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Списание „Хетеродоксия“ е експериментално издание 
на Академична ризома „Критика и хуманизъм“1; то е списание сре-
щу мейнстрийма в критическата теория и новата хуманитаристика и 
предлага на читателя достъп до мисловните практики на „дивото 
мислене“, „теоретизирането in statu nascendi“ и „суровите данни“ 
(които невинаги са толкова сурови, но това не е беда; беда по-скоро 
за нас би било, ако са само из-следователски, но не и раз-следващи). 
Ала то е и списание изобщо срещу мейнстрийма0– не само в критическа-
та теория и новата хуманитаристика, а и срещу биещата на очи 
безгръбначност на мисленето, което той ни предлага; а мейн стримът 
ни залива отвсякъде в академичния0– дали не оскверняваме с това ака-
демизма?0– живот на следмодерния капитализъм с наукометричната 
си цензура спрямо инакомислието. Какви са мотивите на тези мислещи 
се за либерални, при това отново и отново самообновяващи се, не 
само научни, но политически и икономически цензори?0– това надали е 
проблем за една уводна статия, която няма каквито и да е собствено 
политически функции, а обговаря съвсем накратко шансовете ни не 
само за добро теоретизиране, но и за това0– теоретизирайки0– да 
бъдем доблестни граждани, докато се занимаваме с наука; доблестни 
граждани в една „Републиката на учените“, които се занимават с 
res publica не само в науката. Къде са те0– в Брюксел или Вашинг-
тон, Пловдив или София, Белград или Москва0– това няма да ни инте-
ресува. Тъкмо затова всеки брой на списанието ще предлага един, 
така да се каже, едва ли не виртуален площад, на който учените ще 
могат да бъдат0– с това самото0– и граждани: „Агора Хетеродоксия“. 
Тъкмо затова нашата политика, политиката на Академична ризома 
„Критика и хуманизъм“, може да се обобщи с връщането към онова име 
на мисленето, в което бяхме възпитани още от Пражката 1968 година, а 
след това и софийските семинари на 80-те години: инакомислие. Като си 
даваме сметка0– не ще и съмнение,0– че времето не е същото, а следо-
вателно и дневният ред на инакомислието ни няма как да бъде същия.

1 Може би е редно още тук да кажа, че в Академична ризома „Критика и хумани-
зъм“0 – по форма0 – участват Институтът за критически социални изследвания към 
Пловдивския университет, катедрата „Социология и науки за човека“0– отново в него, 
както и Институтът за критически теории на свръхмодерността. Но още тук държа 
да заявя, че съдържателно в тези академични коренища от десетилетия сме заплете-
ни0 – и продуктивно си сътрудничим0 – с Издателска къща „Критика и хуманизъм“ и 
списание „Критика и хуманизъм“.

Да мислим срещу мейнстрийма
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Деян Деянов

Но как все пак избрахме името „Хетеродоксия“, което едновре-
менно ни отдалечава и от всекидневата докса на човека от улица-
та, и от епистемическата докса на мейнстрийма (който0– вече като 
идеологическа ортодоксия0– има политическата сила да взема решения 
за финансирането на науката и да я подлага0– както казах0– на науко-
метрична цензура от името на един съмнителен монополизъм при оце-
няването)? Ще го кажа веднага: и тук наш учител беше Пиер Бурдийо, 
който, обсъждайки производните форми на доксата (като не забравя 
дори алодоксията), стига да извода, че хетеродоксален (тук хетеро-
доксален мислител) е онзи, който „именува неименуемото“, което е било 
изтласкано от ортодоксията (и се завръща0– както казва една млада 
социоаналитичка0– отначало като „теоретическо заекване“). Докато 
хетеродоксията, т.е. инакомислието има функциите да предлага рево-
люционни форми на научност, които, когато са успешни, ни освобожда-
ват от това заекване, давайки имена на неименуемото. Всъщност 
това е мотивът, който ни тласка0– всички нас от Академична ризома 
„Критика и хуманизъм“ – да мислим заедно; да бъдем съмишленици, 
които не мислят едно и също, но които желаят да мислят заедно. Това е 
така както в социоанализите на самонаследяването и в теориите на 
логиката на практиката, така и в критическите теории на свъхмо-
дерния капитализъм и в некласичеките логики на диалектическото2. 
Това е мотивът ни и да се обръщаме към съмишленици, с които можем 
да мислим заедно, не само от „Критика и хуманизъм“0– такива, които 
да ни помогнат да се освободим от нашите сублиминални граници на 
мислимост. Толкова мога да кажа за свободата на инакомислието, 
на която държим, и за това как тя задава формата на това, което 
съкратено сме нарекли „списание за критическа теория и нова хумани-
таристика“; но ще добавя: що се отнася до самата научност на нау-
ката свободата, която предлагаме, стига до границите си0– „Хетеро-
доксия“ няма да легитимира посредствеността и халтурата.

Деян Деянов

2 Изборът на множествено число тук не е случаен: в рамките на всяка една от тези 
проблематики би могло да има много теории, дори и несъизмерими помежду си0– които да 
критикуват не само решенията си, но и проблемите, които поставят. 
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