IV. ГОСТ
ПРОФ. Д.Ф.Н. ГЕОРГИ КАПРИЕВ - ЗА РАЗВОЯ НА
ФИЛОСОФСКАТА МЕДИЕВИСТИКА В БЪЛГАРИЯ
От доста време темата “Присъствието ни в Европа” (културноисторическо, политическо, стопанско и пр.), по обясними причини, фокусира в
себе си вниманието на българското общество. Този дебат определя облика и на
философската ни българистика и то във време, когато лице на националната ни
философска култура в Европа безспорно е медиевистиката. Последното
заслужава специално внимание, защото само преди около четвърт век
философската ни медиевистика тръгва почти от нищото.
Една бегла ретроспекция показва, че пръв проф. Иван Георгов,
бащата на академичната философия у нас, чете систематичен курс по
средновековна философия през зимното полугодие на уч. 1902/3 г. За щастие от
този курс са останали записки в обем 52 ръкописни страници неточно озаглавени
при библиографската обработка “Християнство”. Всъщност курсът е включвал и
някои от най-изявените представители на средновековната арабска философия.
Отново чак през лятното полугодие на уч. 1935/36 г. и зимното на уч. 1936/37 г.
проф. Иван Саръилиев води курс по “История на философията през средните
векове”. Ръкописът на лекционния курс е запазен, а прочитът сочи, че е бил
готвен предимно по коментарни текстове на Етиен Жилсон. През 50/60-те години
на миналия век проф. Цеко Торбов подготвя обемист текст на тема “История на
античната и средновековната философия”. Видял бял свят едва през 1996 г.,
текстът е преди всичко едно историографско свидетелство за равнището и стила
на философстване отпреди половин век. Що се отнася до присъствието на
средновековната философия в университетските лекционни курсове през
“годините на социализма”, тогава тя бе “пришита” с две лекционни единици към
курса по антична философия. Следва обаче да отбележим, че титулярът на
дисциплината, проф. Ради Радев, с редица свои публикации (Из история на
арабската философия /1966/; Критика на неотомизма, І гл. /1970/; Латинският
Аристотел. Пиер Абелар - живот и дело /1982/; Антология по средновековна
философия /1986/ и др.) насочваше вниманието на философски образования
българин към проблемите на средновековната философия. Но същинският обрат
в отношението към философската медиевистика у нас основателно се свързва с
изследователската и преподавателска дейност на проф. Цочо Бояджиев
(гостувал на Известия-та в първия им брой от 2001 г.). Около него се
консолидира и изгражда своя облик първото поколение философи-медиевисти в
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България. Творческата биография на проф. Г. Каприев по своеобразен начин
акумулира амбициите, въжделенията и пътя към успеха на това поколение.
Проф. Георги Каприев е роден на 6.ІІІ.1960 г. в гр.Бургас. Завършва
гимназия с преподаване на немски език в родния си град. След това отбива
редовната си военна служба и близо година работи като шприцьор. От 1982 г. е
студент по философия в СУ ”Св.Климент Охридски”, а по-късно и редовен
докторант в катедра “История на философията” с научен ръководител доц. Цочо
Бояджиев. Между 1988-1990 г. е хоноруван асистент по антична философия и
философия на средновековието и ренесанса. На 26.ІХ.1991 г. защитава
дисертация на тема “Формиране на философско-историческите възгледи на
западноевропейското средновековие (Аврелий Августин)” и придобива
научната степен “доктор”. През учебната 1991/92 г. работи като учител в НГДЕК
“Св. Константин-Кирил Философ”, а от март 1992 г.- е назначен за редовен
преподавател (ст.асистент) по “Философия на средновековието и ренесанса” във
Философски факултет на СУ”Св.Климент Охридски”. Същата година става член
на Международното общество за изследване на средновековната философия
(S.I.E.P.M.). Специализира в Томас-Институт към университета в гр. Кьолн
(1992/93 г.). Хабилитира се за доцент по “Философия на средновековието и
ренесанса” през 1995 г. От октомври 1996 г. до март 1998 г. е стипендиант на
фондация “Александър фон Хумболд” в Томас-Итститут с научни ръководители
проф. д-р Ян А. Аартсен и проф.д-р Андреас Шпеер. Двукратно, през ноември
1999 г. – януари 2000 г. и октомври-ноември 2003 г. с подкрепата на фондация
“Андрю Мелън“ работи в Дома на науките за човека (MSH) - Париж. Избран е за
ръководител на катедра “История на философията” към Философски факултет
на СУ ”Св. Климент Охридски” през 1999 г. В края на 2000 г. е един от
инициаторите за създаването и съучредител на Института за средновековна
философия и култура (София). На 29.І.2001 г. защитава дисертация на тема
“Анселм от Кентърбъри. Светът на неговите идеи” и му е присъдена
научната степен “доктор на философските науки”. За професор се хабилитира
през 2003 г. Съосновател е и на European Graduate School for Ancient and
Medieval Philosophy (EGSAMP) - септември 2006 г. От 1997 до 2002 г е
вицепрезидент, а след това и президент на секция “Византийска философия” при
S.I.E.P.M. Бил е гост-лектор в Universtät zu Köln (март-юни 1993 г., октомври
1996-февруари 1997); Universtät Bochum (април 1998 г.); Universität Würzburg
(декември 2000 г.); Università di Bari (декември 2004 г., октомври 2006 г.);
Universität Zürich (януари 2005 г.); Universität Hannover (януари 2006 г.); Freie
Universität Berlin / Kulturzentrum Bulgariens (февруари 2006 г.) и гост-професор в
Universtät zu Köln (2005 октомври 2005 г. – февруари 2006 г.)
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Кратката биографична справка и избраната библиография на
проф.Каприев ни убеждават поне в едно – професионалното самочуствие, че си
реален участник в европейския културен процес, не се дава даром, не е въпрос
на протоколна учтивост и снизходителни договорни споразумения, а е въпрос на
постоянно доказван в съвместна работа с колеги от водещи изследователски
центрове висок професионализъм. Нека с няколко въпроса потърсим мнението
му за развоя на философско-медиевистичните изследвания у нас и техните
европейски проекции.
•
Проф. Каприев, бихте ли споделили най-куриозното измежду
куриозите съпътствали утвърждаването и развитието на философската
медиевистика в България?
Най-куриозна е навярно самата й поява у нас. Днес някак излишно спокойно
приемаме невъзможността за „легалното” й съществуване през комунистическия
период, доколкото тя по самата си предметна определеност влиза в
конфронтация с тогавашната държавна идеология. За да получи тя официален
академичен статут, трябваше да падне Берлинската стена. Това не е ли куриоз?
Факт е обаче, че сериозни академични изследвания в тази сфера не е имало и
във времето преди 1945 г. Ние започнахме всъщност на почти съвсем голо поле.
Говоря за родната академична нива, иначе на други места тя е налице от
средата на 19 век. Философската медиевистика се появи в България не като
резултат от някакви културни или академични закономерности, а напук на тях. Тя
беше лично дело, започнато от Цочо Бояджиев. Ако искате може да тълкувате
като куриоз и положението, че събраните около него в самото начало на 80-те
години съмишленици продължават да формират гръбнака на тази наука у нас и
да работят в екип. За българските нрави това е наистина куриозно. Навярно пак
като куриозна може да се тълкува тяхната продължаваща научна продуктивност.
Сигурно някои схващат и интереса към българската школа по философска
медиевистика – и тук, и в международен план – като куриоз. Както виждате,
куриоз до куриоза.
•
През последните години Вие не само професионално, но и
институционално – като президент на комисията “Византийска философия”
при S.I.E.P.M. – пряко сте ангажиран с развитието на философската
медиевистика в регионален и континентален мащаб, какво място заема
родната ни медиевистика в този процес?
Нека кажа най-напред, че изследванията по византийска философия имат
сравнително кратка история, те започват едва през 1949 г. Това е сфера в много
голяма степен неразработена. Липсват даже критични издания на повечето
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текстове, дори на съвсем основни. Може да се каже, че едва в последните 2-3
години се установи някаква що-годе стабилна рамкова парадигма, която дава
основания за вече детайлни анализи. Щастлив съм, че този период съвпада с
моите мандати като президент на комисията към Международното общество за
изследване на средновековната философия и се лаская от мисълта, че
координирането на усилията на изследователите и очертаването на
перспективите за следващите няколко години са резултат и от моята работа.
Нека споменем обаче и това, че занимаващите се в тази сфера са сравнително
малко, макар интересът и в Европа, и в Америка да расте буквално всекидневно.
Това – в световен мащаб. България е едно от малкото места, където
дисциплината се разгръща изключително стабилно. От седем години тя вече е в
академичния курикулум (цялостни университетски курсове по византийска
философия започнаха да се четат за пръв път именно у нас), има достатъчно
специалисти, обединени в една школа, има завидно висок интерес. Не е
случайно, че българските изследователи биват схващани като едни от
законодателите на философската византинистика днес. Те обаче са ценени и за
едно специфично тяхно умение. Специализацията на българската школа по
философска медиевистика е тъкмо в компаративните, в сравнителните
изследвания, към което следва да се добави и провеждането на т.нар.
културологичен подход, взимащ под внимание не само текста, но и неговия поширок културен контекст. Установяването и формулирането на приликите и
отликите между западната и източната християнски традиции на
средновековната философия е наистина „часовникарска работа” и изисква много
специална подготовка и нагласа. Тя предполага и способността за изказването
на резултатите на един технически прецизен език, разбираем за цялата общност.
Спокойно може да се каже, че в момента, с изключение на един много талантлив
гръцки колега, всички умеещи да провеждат тези анализи работят в България. В
този сектор на изследванията ние сме световен лидер.
•
Г-н Каприев, има ли индикации “европейското” битие на
философската ни медиевистика да катализира позитивни промени в други
области на националната ни философска култура?
Разбира се, да. Колкото и съвременната философска култура да е насечена на
сектори, между които се чертаят всевъзможни дисциплинарни граници, колкото и
да расте нивото на специализираност, все пак философията си остава една
цялостна интелектуална структура. Ако не непременно на съдържателно
равнище, то на нивото на формата и структурирането на анализа необходимо е
наличието на взаимен „контрол” и „равняване” по изискванията, поставяни пред и
от най-прецизните съвременни анализи. Далеч съм от самозабравянето да
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твърдя, че най-прецизните философски анализи в нашето съвремие се правят
тъкмо или само от медиевистите. Това важи и за България. Все пак в ситуацията
тук има една особеност. Българските философски медиевисти вече повече от 15
години са редовни и търсени автори в най-престижните международни издания,
те самите са членове на няколко меродавни редакционни колегии, участници са в
изключително качествени международни проекти. Това ги задължава да се
придържат към най-високите съвременни норми. Фактът, че немалка част от
тяхната продукция се появява в България и на български, че преподават в
български университети, че се включват в интердисциплинарни изследвания и
дискусии, неминуемо води до предаването на този опит. Аз мисля, че така
въвежданите „позитивни промени” са налице и няма да си позволя да давам
примери само защото числото им е толкова голямо, че няма как да не бъдат
пропуснати даже феномени от първостепенна значимост.
•
Пред какви предизвикателства в изследователската си работа
понастоящем е изправен проф.Каприев?
Нещата за следващите години при мен са ясно очертани. Като изключим
всекидневната ми преподавателска, лекторска, изследователска, издателска и
административна практика, работата ми за няколко енциклопедии, подготовката
на секционното заседание на световния конгрес на S.I.E.P.M. догодина, на
международната лятна школа по философска медиевистика в Елена през 2008 г.
и на голямата конференция Византия и латинският Запад в Кьолн през 2010 г.,
по-едрите проекти са три. До края на 2006 година съм длъжен да завърша
бележките към руския превод на Амбигва от Максим Изповедник. Става дума за
коментар в обем от 300-400 страници. Остава да се добави, че мой е и
предговорът към изданието, който вече се подготвя за печат. ( В бр.3 от 2006 г.
“Вестник древней истории” вече публикува фрагменти от готвеното издание –
А.С.) Веднага след това предстои написването на моите 100 страници от тома
Византийска философия за четвъртото издание на прочутия курс по история на
философията Юбервег, излизащ традиционно в швейцарското издателство
„Швабе”, който този път ще обема около 30 тома. Отделно представяне на
византийска философия се включва в него за пръв път. Моите занимания около
него, разбира се, не приключват с написването на собствения ми текст, защото
аз съм и издателя на този том. Непосредствено след това бих искал да се заема
с подреждането, прецизирането и превеждането на лекциите ми Въведение във
византийската философия, четени по време на гост-професурата ми в Кьолн.
Едно монографично тяхно структуриране би довело до появата на вече не
хронологично, а системно представяне на византийската философия, от каквото,
струва ми се, отдавна има нужда. Е, мечтая си да напиша и една книга около
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основните проблеми, разгърнати в трите книги Диалози на Анселм Хавелбергски.
Неговият текст е отдавна преведен от мен, при което третата книга се превежда
за пръв път изобщо. Боя се обаче, че това все повече се превръща в
нереализируема мечта и навярно ще публикувам в близко бъдеще превода, а
написването на собствения ми коментар ще остане за времето след моето
пенсиониране. Общо взето, това е.

* * *
Изключително напрегнат “насрещен” план! Но като познавам
проф.Каприев – а го познавам почти от двадесет години – твърдо съм убеден, че
ще го изпълни предсрочно далеч преди пенсионирането си и ще притури към
философската ни култура още много важни за облика й авторски и преводни
текстове.
С благодарност за споделеното нека му пожелаем здраве – всичко
останало необходимо за успеха той вече е доказал, че го има!
А.С.
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