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Предговор

Т ази книга е трети сборник с избрани мои статии – след 
byzantica minora (София: ЛИК 2000) и Византийски етюди 

(София: Комунитас 2014). Опитът доказа, че събирането ведно 
на публикации, появявали се през некратък период в различни из-
дания и стигнали до различни читателски кръгове, е продуктивно. 
В този вид те се имат едновременно под око и представят по-ця-
лостно конкретните изследвания и търсения на автора в някакъв 
отрязък от време. Освен това те влизат в диалог помежду си, при 
който наслагването и взаимодействието им дават ефект, непости-
жим по друг начин.

Miscellanea все пак се различава от другите два сборника. На-
истина, и тук повечето текстове тематизират византийската фи-
лософия и направилата я възможна култура. Изследователското 
ми внимание през последните почти тридесет години е насочено 
основно към тази сфера. За това време в нея настъпиха решител-
ни промени. Основната е, че изследванията върху византийската 
философска традиция окончателно преминаха от революционна 
фаза към структура на нормална наука. Щастлив съм, че имам 
принос към този съществен преход. Той носи обаче и риск за оце-
лелите революционери. 

Играещият на революция след нейния успешен край е неле-
па фигура. Отговорите на големите въпроси, задавани в револю-
ционния период, и рамката, положена от него, е предпоставката 
за развитието на нормалната наука. Тя е режим на детайлни ана-
лизи, концентриране върху отделни и даже уникални феномени. 
От тази перспектива погледната, целостта на публикуваните в 
първата част текстове е двойствена. Налице са от една страна ня-
колко статии, извеждащи едромащабни понятия и тълкуващи по-
добни теми – те имат в някакъв смисъл рекапитулиращ характер. 
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Други обаче са ангажирани с изучаване на конкретни изследова-
телски предмети, извеждане на специфики и нюанси. Заедността 
им свидетелства за прехода, осъществил се в годините на тяхното 
създаване. 

Сборникът съдържа – с едно изключение – статии, отпечата-
ни след 2013 г. Втората част, съставена от размишления по теми 
извън византийската мисловна култура, започва тъкмо с това из-
ключение. „Импровизации върху „втората философия“ на Пар-
менид“ е издадена през 1991 г. Препубликувам я най-малкото за 
това, че досега не съм срещнал аргументи, способни да ме дис-
танцират от защитената там позиция. Последните четири статии 
в този раздел са философски рефлексии върху феномени от сфе-
рата на изкуствата. Позволявам си да включа „Времето Бекет“, 
създадена в съавторство с Антоанета Дончева, доколкото изцяло 
се вписва в този тип търсения и е неслучайна част от тях.

Третият дял е директна намеса в два съвременни дебата, кои-
то в последна сметка се свеждат до един-единствен въпрос за ха-
рактера на философията, за нейния смисъл и нейното осъществя-
ване. Две от статиите в този блок се публикуват за първи път на 
български език.

Длъжен съм накрая да призная, че това тричастно деление е 
направено за улеснение на читателя. От моя гледна точка всички 
тези изследвания се вписват в един общ обем, всички те са ефекти 
на една и съща интелектуална нагласа и резултати от едно и също 
действие.

Георги Каприев 
януари 2022


