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Посвещаваме това издание на
130-годишнината

от рождението на Валтер Бенямин (1892–1940)
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Този програмен текст на Бенямин е публикуван в 
постепенно усъвършенствани варианти, като версия-
та на български, която държите в ръце, е превод по 
окончателния му, т.нар. „трети“ вариант, датиран 
от 1939 г.

Смята се, че работата е писана през есента на 
1935 г. и завършена през месец декември, ка то са мият 
Бенямин в кореспонденция със свои приятели и съмиш-
леници (най-вече с М. Хоркхаймер и Т. В. Адорно, но 
не само с тях) говори за нея като за опит да придаде 
„съвременна форма на въпросите на теорията на из-
куството“. 

След завършването на първоначалния вариант на 
текста и в стъпките си към публикуването му в на-
чалото на новата 1936 г. Бенямин прави два машино-
писни преписа, като единия изпраща на М. Хоркхаймер 
(по онова време източник на материална подкрепа за 
буквалното оцеляване на Бенямин), а другия – по-ско-
ро в експериментален жест – за възможна, но така и 
неслучила се публикация в списание в Москва. И двата 
преписа се смятат за изгубени, но оригиналният ръко-
пис на текста бива запазен (по-късно единият препис е 
открит в архивите на Хоркхаймер).

Първата публикация на текста е предвидена за 
списанието на възникналата повече от десетилетие 
преди това в Германия Франкфуртска школа – днес 
легендарна, но тогава известна просто като „Инсти-
тут за социални изследвания“. Негов директор е Макс 
Хоркхаймер, той е и главен редактор на списанието 
им, наречено Zeitschrift für Sozialforschung (Списание за 
социални изследвания). 
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По онова време главите на Франкфуртската шко-
ла – Адорно, Хоркхаймер, Маркузе – живеят в емигра-
ция, точно както и Бенямин: емиграция, на каквато са 
принудени поради нас тъп лението на нацисткия режим 
в Германия. Това налага издаване на списанието им в 
чужбина – клонове на Института се създават в Женева 
и Париж. Затова бива преценено, че е най-доб ре публи-
кацията на текста на Бенямин да се случи на френски 
език. Преводът е възложен на забележителния френ-
ски философ и писател Пиер Клосовски. Работата над 
превода тече в сътрудничество с Бенямин и той внася 
известни ревизии в текста (промени се офор мят и под 
влияние на обсъжданията с М. Хоркхаймер). 

След публикуването на студията на френски език 
в споменатото списание през 1936 г. следват нови реви-
зии (вкл. като резултат от дискусии с Т. В. Адорно) и 
окончателна та му версия е готова през 1939 г. За пръв 
път е публикувана на немски през 1955 г., т.е. след смърт-
та на автора. По нея е направен и известният превод 
на анг лийски език през 1969 г., включен от Хана Арент 
в сборника Беняминови тек стове под заглавие Озаре-
ния (вж. бълг. издание от 2000 г. отново на Издателска 
къща КХ – Критика и Хуманизъм), т.е. в тома, който 
за пръв път представя гения на този автор пред просве-
тената публика отвъд Атлантика.

Сложната история на развитие на студията така 
или иначе води до изкристализирането на един вдъхновя-
ващ, проницателен и крайъгълен за мисленето на XX в. и 
съвремието текст, който е най-цитираното съчинение 
на Бенямин и който ви представяме тук във финалната 
му версия.

Антоанета Колева
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ПРОИЗВЕДЕНИЕТО НА ИЗКУСТВОТО

В ЕПОХАТА НА НЕГОВАТА

ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗПРОИЗВОДИМОСТ

(c) Кри
тика

 и Хум
аниз

ъм 

(c) Critique and Humanism



12

• Преводът е направен по: „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit“, във: Walter Benjamin, Gesammelte 
Schriften I.2, Rolf Tiedemann & Hermann Schweppenhäuser (съст.), 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1991, 473-508; бел. изд. 
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Формирането на изящните изкуства и ут-
вър  ждаването на различните им видове да ти-
ра от време, което е коренно различно от на-
ше то и препраща към хора, чиято власт над 
не  щата и над обстоятелствата е незначителна 
в сравнение с нашата. Но удивителното на рас-
т ване на адаптивността и прецизността на на-
ши те технически средства ни изправя в близ ко 
бъдеще пред изключително радикални про мени 
в древната индустрия на Красивото. Във всички 
изкуства има физически ком по нент, който вече не 
може да бъде разглеждан и третиран както преди; 
той вече не може да ос тане незасегнат от ефектите 
на модерната нау ка и на съвременната практика. 
От двай сет години насам нито материята, нито 
прос тран ството, нито времето са такива, каквито 
са били от незапомнени времена. Трябва да се 
под готвим за това, че такива големи иновации 
ще променят цялата техника на изкуствата, ка то 
по този начин ще повлияят върху самото твор-
чес ко въображение и може би в крайна смет ка ще 
доведат до това самото понятие за из куство да бъ-
де променено по изумителен начин.

Пол Валери
(Paul Valéry, „La conquête de l’ubiquité“,

Pièces sur l’art, Paris, 103-104)
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ПРЕДГОВОР
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Когато Маркс предприема своя анализ на ка пи-
та листическия начин на производство, този начин на 
производство е в началния си стадий. Маркс ори ен-
тира своите начинания така, че те придобиват прог-
нос тична стойност. Той се връща към основните от-
но шения на капиталистическото производство и ги 
представя по такъв начин, че от тях да прозира какво 
още може да се очаква от капитализма в бъдеще. Оказва 
се, че може да се очаква не само все по-интензивна екс-
плоатация на пролетариата, но и създаване на ус ло-
вия, които правят възможно премахването на самия 
капитализъм. На преобразуването на надстройката, 
което протича много по-бавно от това на базата, е 
отнело повече от половин век, за да доведе до промяна 
на условията на производство във всички сфери на 
културата. Едва днес може да се покаже каква форма е 
придобило това. Тези твърдения трябва да отговарят 
на определени прогностични изисквания. Но на спо-
менатите изисквания съответстват не толкова съ от-
вет ните тези относно изкуството на пролетариата 
след завземането на властта от него, да не говорим за 
из куството на безкласовото общество, колкото оп-
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ре делени тези относно тенденциите в развитието на 
изкуството при настоящите условия на производство. 
Тях ната диалектика е не по-малко забележима в над-
строй ката, отколкото в икономиката. Ето защо би би-
ло погрешно да се подценява взривната стойност на 
та кива тези. Те елиминират редица остарели понятия 
– като „творчество“ и „гениалност“, „вечна стойност“ 
и „мистерия“ – понятия, чиито неконтролирано (а 
в настоящия момент трудно контролируемо) при-
ла гане води до обработка на фактическия материал 
във фашистки смисъл. Въведените в теорията на 
изкуството нови понятия, появяващи се на след ва-
щите страници, се различават от по-обичайните по 
това, че са напълно безполезни за целите на фашизма. 
От друга страна, те са полезни за формулирането на 
революционни изисквания в политиката на из куст-
вото. (c) Кри
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