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Тази година

професорът от Катедра История на
философията във Философски факултет на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ Стилиян Йотов –
приятел, учител, вдъхновител, професионален партньор,
дискусионен опонент… – има юбилей. Книгата, която
държите в ръце, се роди от желанието да го зарадваме
именно там, където той самият не е спирал да ни радва,
но и да ни провокира през годините – на попрището на
мисленето.
Беше удоволствие да видим как към идеята ни за показване на признание се присъединяват авторите, които
ще прочетете тук и към които се обръщахме, грижливо
водени от един безкомпромисен критерий: факта, че през
годините те са работили в общи със Стилиян изследователски полета или върху общи референтни автори.
Именно те – на които благодарим! – направиха книгата
истинско приключение от различия, същински полилог. Темите варират от еротика до ‘празно отношение’, от философски сън до аграрен патос, от протестни движения
до (анти)естетизъм, от литературно-утопичното до
популисткото, но и на моменти застават в пряко свързващи ги линии: от нефилософското към настояване над
още от философското, от правата – право към респек
та пред личността... Различните разказвачи разказват
своите различни истории и виждаме как замисленият
като пръв слушател на всички тези истории професор
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в някакъв смисъл застава до разказвачите им, готов във
всеки момент да се намеси и да спори с тях, да се усмихне
окуражаващо, да добави весел коментар или да напомни
за някоя „пропусната“ книга, да изрази скептицизъм, да
нападне или подкрепи тезите им с нов, изненадващ аргумент… – изобщо, да се превърне в „главен герой“ на случващото се в празничната среща, каквато е тази книга.
Но Стилиян Йотов е и толкова добре познатият
ни разказвач, който би могъл да заеме място със своя
история-текст във всеки един от тематичните блокове, които в този том преднамерено отделихме само със
звездички, може би очаквайки в една игра на мислене сам
да предложи „заглавия на разделите“. И никой от познаващите полетата на досегашните му занимания няма да
бъде учуден, че той има мястото си и в историко-философските драми и съвременните им интерпретации, и в
политическата и моралната философия, и във философията на правото и правата, и в опитите да се свържат
по различни пътища философия, литература, религия
и право… Изчерпателното изброяване е невъзможно, а
енергията на Стилиян го въвлича постоянно в нови интелектуални начинания, от които се раждат нови истории.
Достатъчно е човек да направи справка за написаните – и
преведените, те са цяла отделна тема! – от него книги,
за да разбере срещу каква продуктивност и ерудираност
се изправя всеки разговор със Стилиян. Ето, признаваме,
че решихме да добавим към книгата не списък с всички
негови публикации, както традиционно се прави, а само
монографиите му – не просто защото смятаме, че той
тепърва има да пише и казва много неща, но и защото…
допускахме къде сериозно, къде на шега, че докато финализираме издаването на книгата, той вече ще е подготвил
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или направо публикувал още текстове, пълни с нови хрумвания, и нашата библиография ще е непоправимо непълна!
Едва ли са мнозина по-продуктивните от него автори в
съвременния български академичен свят.
Надеждата ни е, че събраните текстове ще провокират любопитство и вдъхновение не само у Стилиян,
който ги има в изобилие и заразява с тях студентите си,
приятелите, колегите. Но и сред читателите на тази
книга, дори сред онези най-млади от тях, които за пръв
път ще чуват името му или имената на авторите в нея.
Така историите и техните разказвачи биха станали подбудители за нови, „млади“ истории, за диалози и разговори, за споделяне на „фини различия“ и грандиозни разминавания по вълнуващи всички ни, независимо от нашата
възраст, школи и пристрастия, проблеми.
С тази книга, написана от приятели, колеги и мислещи в сродни на Стилиян по дух полета, бихме искали да
съблазним любопитството на всеки, който се изкушава
от може би най-трудната задача: да мисли за… мисленето, дори за привидно немислимото, и то с отдаденост,
отговорност, неуморност, страст – с патос и с тип етос,
както го прави професор Стилиян Йотов.
От съставителите
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