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ПОЛЯ ТЪРКОЛЕВА 
ТЕЛЕСНОСТ, ВРЕМЕВОСТ, АФЕКТИВНОСТ:  

ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ 
През 2017 година издателство Logos Verlag Berlin GmbH публикува сборни-

ка Телесност, времевост, афективност: философско-антропологични пер-
спективи1 (съставители Луиса Паз Родригез Суарез и Хосе Анхел Гарсия 
Ланда). Книгата съдържа 13 статии на известни испански и чуждестранни уче-
ни. Тя е резултат от второто и третото издание на семинарите на Изследовател-
ска група HERAF – херменевтика и феноменологична антропология H692 към 
Университета на Сарагоса, финансирана от Правителството на Арагон и Ев-
ропейския фонд за регионално развитие. Изследователската активност на гру-
пата се фокусира около проблеми и тематики, свързани с философската антро-
пология, феноменологията, феноменологичната психо(пато)логия, херменевти-
ката, теорията за интерпретациите и философията на културата. 

Авторите в колективната творба са изявени учени като Луиса Пас Родригес 
Суарес, Хосе Анхел Гарсия Ланда, Хавиер Сан Мартин, Лазар Копринаров, 
Франсиско Родригес Валс, Фелипе Джонсон, Арансасу Ернандес Пиниеро, Бе-
атрис Пеняс Ибаниес, Елвира Бургос Диас, Педро Луис Бласко, Джемма дел 
Олмо Кампийо и Хуан Веласкес. Общият интерес на авторите към феномено-
логията, херменевтиката, философската и културната антропология предпоста-
вя единния тематичен облик на книгата, в която от различни перспективи се 
разглеждат афектите и емоциите на човека и техните интерсубективни измере-
ния, преживяването на телесния, жизнен и емоционален опит, осмислянето на 
собственото тяло и на ролята на обличането. Без да носи монографичен харак-
тер, книгата разглежда в единство множество аспекти на своята тема. Тя засяга 
актуални теми, изследвани от феноменологичната антропология, еволюционна-
та психология и когнитивните науки като въпросите за телесността, времевост-
та и афективността, за субективното възприемане и социалната организация на 
времето, за социалната конструкция на пола, за любовния опит като етичен фе-
номен. В книгата са представени по оригинален начин съвременни теми, свър-
зани с разбирането на човешкото тяло, времевия опит и емоциите, позовавайки 
се на възгледите на Аристотел, Хусерл, Хайдегер, Шелер, Ортега-и-Гасет, Рози 
Брайдотти, Джудит Бътлър и др.  

Книгата започва със статията „Феноменология и когнитивни науки“ на Ха-
виер Сан Мартин3 – изследовател на феноменологията, антропологията и на 
философията на Ортега-и-Гасет. Текстът на Х. Сан Мартин е прекрасно въве-
дение в тематиката на книгата. В първата част на статията се изяснява концеп-

                                                         
1 Corporalidad, temporalidad, afectividad: perspectivas filosóficas-antropológicas, Logos 

Verlag Berlin GmbH 2017, Berlin, 2017. Съставители Luisa Paz Rodríguez Suárez и José 
Ángel García Landa. 

2 Grupo de Investigación HERAF: Hermenéutica y Antropología Fenomenológica. За 
повече информация: https://herafunizar.wordpress.com/ 

3 На български език може да откриете статиите на Хавиер Сан Мартин „Ортега като 
феноменолог“ (в сп. „Философски алтернативи“, 2011, №5,19–32) и „Дон Кихот” като 
трактат за реалността въз основа на „Размишления върху Дон Кихот” (в 
сп.“Философия“, 2016, №2, 168–185). 
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цията на онтологичния плурализъм, според който реалността се структурира на 
различни нива, които не бива да бъдат смесвани. Анализът продължава с разг-
раничението, което прави Ортега-и-Гасет, между биографичния, психологичес-
кия и биологичния живот. 

Следват няколко статии, посветени на темата за тялото: „Афективност и ин-
тенционалност на тялото“ от Франсиско Родригес Валс4, „Телесност и екзис-
тенция при Хайдегер“ от Луиса Пас Родригес Суарес5, „Отношението между 
Тяло и Същност на Човека: неговата онтологична постоянност през прочита на 
Хайдегер върху Аристотел“ от Фелипе Джонсон6 и „Облеклото, или тялото ка-
то номад“ от Лазар Копринаров7. В тези текстове телесността и тялото са разг-
ледани от различни перспективи. Родригес Валс изследва мястото, отредено на 
емоциите в структурата на субективността, коментирайки теорията за емоцио-
налната интелигентност и приносите на феноменологията за разбирането на 
човешката телесност. Луиса Пас Родригес Суарес се отправя към философията 
на Хайдегер, за да изследва въпроса за телесността, изхождайки от феномено-
логията и съпоставяйки идеите на Хайдегер, Сартр и Хусерл. Подобна линия на 
анализ следва и Фелипе Джонсън, който се позовава на философията на Арис-
тотел и я разглежда през прочита на Хайдегер. 

Внимание заслужава текстът на Лазар Копринаров „Облеклото, или тялото 
като номад“, който разкрива особената феноменология на тялото и облеклото. 
Тялото е видяно като „номад“, като интермецо, като подвижност. То е едно и 
също от раждането до смъртта, но същевременно „е в непрекъсната смяна на 
състоянията, в непрекъснато движение от едно място на себе си към друго 
място на себе си, от една социална възраст към друга възраст, от един образ 
към друг образ на себе си и за другите…“8 Както посочва Л. Копринаров, но-
мадството на тялото може да бъде разглеждано от различни теоретични перс-
пективи – биологична, медицинска, културно-историческа. Перспективата, на 
която той се спира, е философско-антропологичният поглед към облеклото и 
към тялото като „облечено тяло“. Облеклото не е само елемент, който отличава 
човека от животното, но е и маркер за социална идентичност. Авторът не огра-
ничава анализа си до тези две функции на облеклото, а го изследва и като сред-

                                                         
4 Francisco Rodríguez Valls (Севиля, 1962) – преподавател по философия в 

Университета на Севиля. В продължение на девет години е специализирал в Севиля, 
Оксфорд, Глазгоу, Виена и Мюнхен. Основните му интереси са свързани с философската 
антропология и нейните отношения със съвременните културни модели. 

5 Luisa Paz Rodríguez Suárez – доктор по философия от Автономен Университет на 
Мадрид и преподавател в Университета на Сарагоса, Испания, изследовател на Хайде-
гер и връзката на неговата философия с философията на Х. Арент и М.Мерло-Понти. 
Изследва проблема за езика, познанието и субективността в областта на херменевтич-
ната феноменология и във феноменологичната антропология. Специализирала е в ня-
колко немски университета. 

6 Felipe Johnson – доктор по философия от Университета на Фрайбург и преподава-
тел в Университет на Фронтера, Чили. 

7 Лазар Копринаров – преподавател в Югозападен университет „Неофит Рилски“, 
Благоевград. Философските му интереси са в областта на социалната философия, 
естетиката и философската антропология..  

8 Лазар Копринаров, Mobilis in Mobili, Опити върху подвижния човек, София: Изток-
Запад, 2013, 44. 
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ство за моделиране на тялото, за провокация на въображението и желанията на 
човека, като код, който улеснява общуването, като посредник между всекид-
невното и въображаемото, имагинерно пространство. Облеклото е разглеждано 
като своеобразна форма на език, на текст, чрез който се поддържат различни 
социални роли, но също и като начин за „пригаждане с тялото“, т.е. да „прис-
пособяваме тялото към неговия желан или необходим израз“, както посочва Л. 
Копринаров в книгата си Mobilis in Mobili, Опити върху подвижния човек. Чрез 
облеклото се съпротивляваме на това, което не харесваме в нашето тяло, об-
леклото ни помага да моделираме тялото и да компенсираме дадени телесни 
недостатъци. Статията завършва с анализ на темпоралността на модата и об-
леклото. Представен е времевият заряд на облеклото. 

Текстът на Л. Копринаров представлява междинно звено в сборника, защото 
след него плавно се преминава от темата за телесността към тази за времевост-
та. Именно на времето са посветени следващите три статии в книгата: „Джордж 
Хърбърт Мийд и комплексността на човешкото време“ от Хосе Анхел Гарсиа 
Ланда9, „Субективността в номадската темпоралност на Рози Браидотти“ от 
Арансасу Ернандес Пиниеро10 и „Емпатия и автобиографичен наратив: херме-
невтика на паметта“ от Беатрис Пенас Ибаниес.11 Ланда се позовава на символ-
ния интеракционизъм на американския философ Джордж Мийд, който създава 
сложна феноменология, обясняваща произхода на менталните феномени във 
физичния свят. В статията се изследва възприемането на времето във връзка 
със социалната идентичност. Арансасу Ернандес Пиниеро анализира концеп-
цията за номадството и понятието за време на Рози Брайдотти, а Беатрис Пенас 
Ибаниес посвещава статията си на британския писател от индийски произход 
Салман Рушди, за да изследва текстуалните формулировки, които поддържа 
автобиографичният наратив, провокирайки емпатия между писателя и читателя 
чрез търсене на взаимно разбиране12. Статията разглежда автобиографичния 
разказ „Джоузеф Антон: мемоар“ (2012) от Салман Рушди, който е добър при-
мер за създаване на наративна емпатия, разбирана като игра на съчувствие 
между автор и читател. Ибаниес анализира трите вида емпатия, които Салман 
Рушди използва в разказа си.  

Сборникът приключва с четири статии, посветени на любовта, емоциите и 
афективността: „Да закрепостиш афектите: Джудит Бътлър и Уенди Браун“ от 
Елвира Бургос Диас13, „Любов и човешко съвършенство. Интерперсонално поз-

                                                         
9 José Ángel García Landa – преподавател в Университета на Сарагоса, специализирал 

е в областта на литературната теория и наратологията. 
10 Aránzazu Hernández Piñero – преподавател по философия в Университета на 

Сарагоса. Изследва връзката между пол и сексуалност в съвременната философия. 
11 Beatriz Penas Ibáñez –доктор по английска филология. В момента е преподавател в 

Университета на Сарагоса. Изследователските ѝ интереси са в областта на културната 
семиотика и корелацията между език, идентичност и култура.. 

12 Beatriz Penas Ibáñez, Empatía y narrativa autobiográfica: Hermenéutica de la 
memoria, p. 193 в Corporalidad, temporalidad, afectividad: perspectivas filosóficas-
antropológicas, Logos Verlag Berlin GmbH 2017, 2017. 

13 Elvira Burgos Díaz – преподавател в Университета на Сарагоса. Занимава се основ-
но със съвременна философия и феминистка теория. Член е на Семинар за изследване на 
идентичността и пола към Университет „Крал Хуан Карлос“. 
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нание“ от Педро Луис Бласко14, „Афективност и различие“ от Джема дел Олмо 
Кампийо15 и „Феноменология на любовта и на саморазбирането“ от Хуан Велаз-
кес16. Елвира Бургос Диас се базира на феминистките теории на Уенди Браун и 
Джудит Бътлър, разглеждащи тялото и афектите. Педро Луис Бласко развива 
своите възгледи за философията на любовта и любовния живот. Според него лю-
бовта е начин за усъвършенстване чрез връзката с любимия човек. Любовта е 
част от природата на човека, затова и концепцията на Бласко е свързана с разби-
ранията му за същността на човека. Той изяснява основните понятия, които из-
ползва – „съвършенство“ и „любов“. Съвършенството се състои в добре свърше-
ната работа, в добрия краен продукт, в изпипаните детайли. В личностен план 
съвършенството се състои в развитието на човека, в усъвършенстването му, чия-
то цел е да се постигне удовлетворение и щастие. Както твърди Бласко, всеки 
човек има някаква идеална представа за себе си и за живота, който иска да води и 
се стреми към нея. Човекът не е затворено и самодостатъчно същество, именно 
другият му помага да се развива и да се движи напред към своето усъвършенст-
ване. С цел да докаже своята теза Бласко се позовава на възгледите на автори ка-
то Дилтай, Кант, Шелер, Ортега-и-Гасет, Сартр, Спиноза и Ницше. 

В края на книгата са представени две доста различни една от друга статии. 
Текстът на Джемма дел Олмо Кампийо се фокусира върху проблемите, свърза-
ни с идентичността, различието и маргиналните групи. Колкото по-малко поз-
наваме дадено нещо, толкова по-трудно е да изпитаме някакви афекти към не-
го. Това се отнася както за отделните хора, така и за групите, обществата и на-
циите. Тогава възниква въпросът: „До каква степен можем да съжителстваме с 
хора, които считаме за прекалено различни от нас?“ Този въпрос провокира 
разсъждения за начина, по който се третира различието в съвременното общес-
тво, за липсата на хомогенност в социалните групи и за социалните неравенст-
ва. Различието генерира напрежение, неразбиране, фрустрация, то е страшно и 
заплашително. Кампийо иска да ни покаже, че различието може да бъде богатс-
тво, да бъде видяно в позитивна светлина. 

След актуалната статия на Кампийо, следва текст, който ни връща към кла-
сиката. Сборникът завършва със статията на Хуан Веласкес „Феноменология на 
любовта и афективността“. Разсъждавайки върху феномена на любовта и него-
вата връзка с разбирането и познанието, авторът се фокусира върху философи-
ята на Шелер и Хайдегер. Посланието, отправено от Веласкес, може да бъде 
синтезирано с фразата на Хайдегер: „В любовта е разбирането“. Това е позити-
вен завършек на интересната колективна творба Телесност, времевост, афек-
тивност: философско-антропологични перспективи, части от която се надявам 
да бъдат публикувани скоро и на български език. 

                                                         
14 Pedro Luis Blasco – защитава докторска степен по философия към Автономния 

Университет на Барселона. В момента преподава в Университета на Сарагоса. 
Интересите му са в областта на философската антропология и етиката. 

15 Gemma del Olmo Campillo – преподавател в Университета на Сарагоса и в Уни-
верситета на Барселона. 

16 Juan Velázquez – магистър по философия от Университета на Сарагоса и има 
бакалавър по теология, от Университета на Саламанка. Специализирал е в Канада и в 
Германия. Занимава се с онтология и философска антропология, херменевтика и история 
на философията. 


