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СЪДБИТЕ НА КНИГАТА, 

ИЛИ ЗА СЕМИОТИКАТА НА ОТСЪСТВИЕТО 

 

 

Ето я апорията: литературата не е корпусът или поредицата от творби, 

нито търговски или образователен сектор, а сложно очертаване от следите на 

една дейност - писането. Историята на литературата е непълноценна до мига, в 

който ще спре да заобикаля тези следи и да недовижда разрива, разкриващ едно 

ново пророчество - пророчеството на почерка.  

Но сложно очертаната дискурсивна следа на литературата е така 

прекроена и наситена с обявени, а ненаписани, в най-добрия случай - 

недописани - проекти, или пък с толкова сложни вариации на техните 

пренаписвания, че обрича историята и теорията на литературата, както и 

поетиката, да се замислят върху замлъкванията в писмото, върху дискурсивната 

абисалност, с една дума - върху системите на отсъствия, които ми изглеждат 

все по-симпатични знаци на литературно-историческите модели. Чрез тях и 

представата за литературен факт и литературен бит, и тази за литературна 

еволюция, изглеждат много по-различни: те променят не просто вида на 

Списъка, а самата идея за Списък, в който книгата, като един от знаците на 

литературно-историческите модели, винаги е положена. Как обаче да проследим 

пророчествата на неизреченото? Как да съотнесем почерка към неговата 

неслученост? Една от възможните посоки на размисъл минава през Книгата, 

през онова, което условно можем да наречем нейна съдба. 

 

�  

Съдбата на книгата е метафизична величина. Интересът и заниманието с 

нея са обвити в субективизъм и неяснота, обречени са на хипотези и 

недоизказаности. Веднъж ни отвежда към съдбата на замисъла, където книгата е 

предтелесност. Книгата тук е много повече дух, соматичната й слученост е 

проекция или недоизпълненост. Като тяло тя има много по-слабо говореща 

интенционална сила, отколкото като интенционалност на авторовото съзнание. 
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Друг път към съдбата на книгата отвежда към съдбата на книжното тяло, 

ознаменувало случването - в неговата еднократна и много лична поява, но и в 

неговите различни във времето превъплъщения. Ето защо да говорим за съдби 

на книгата означава да говорим както за различните форми на присъствия, така 

и за различните форми на отсъствия и най-вече: за неуловимата и подвижна 

граница между тях.  

И още: за експлицитните и имплицитните стратегии на книгата, нейните 

диспозиции - от Библиотеката през книгопазара до Интернет; от Index 

librorum prohibitorum до кандидат-студентския справочник, където книгата 

вечно е в някакъв списък и неизбежно е детерминирана от него. В този списък 

като невидими файлове са и отсъствията. Книгите in absentia не са просто 

Другото на книгите in presentiа, а онази другост, отвъд която понякога в апория 

изпада самата интерпретативна процедура. 

 

�  

Съществуващите литературно-исторически модели конструираме най-

вече чрез навика да се говори за книгата-като-присъствие. Необходимо е обаче 

да се ситуира пространството на книгата-като-отсъствие  и пространството на 

отсъствия-в-книгата, за да се открие нов тип междутекстови връзки и по този 

начин да се конструрират нови литературно-исторически модели. Ето защо и 

този текст, който привидно е прицелен във формите на отсъствие на книгата 

като фигури на нейната съдба, всъщност се интересува много повече от това, 

как тези фигури детерминират идеята за литературно-исторически модел.  

От редицата значения на латинския термин извиквам фигурата като 

отделна част от сложен танц и така я полагам в извивките на писането 

(почерка), където - в устоите на някакво обозримо Цяло - да я разпознаем като 

негова част. Извиквам я и като положение, позиция при някакво движение, за 

да я положа изобщо сред система от действия, където може да придобие 

собствена идентичност. Не на последно място figuro означава давам форма, т.е. 

моделирам, от което следва, че фигурите на съдбата на книгата са различни по 

природа случвания в творческия процес, които - в своята сукцесивност - ни 

подтикват да говорим именно за съдба. 
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 Връзките между писане, танц и движение, изглеждащи само и 

единствено дискурсивни, всъщност проникват и съдбата на текста като 

телесност. Илюзия е, че диспозициите на формите на присъствие и формите на 

отсъствие на книгата са “лесен” семиозис, понеже са експлицитни: между тях 

има фини, неуловими докрай нишки на преплитане, които във формите на 

присъствие извикват системи на отсъствие и обратно; при това присъствието 

изглежда синтагматично, а отсъствието - парадигматично. От една гледна точка 

- тази на синтагматиката на случването и целостта - Йовковите 

“Старопланински легенди” са завършена книга и каквито и отсъстващи 

структури да й припишем, те са реторически стратегии. От друга гледна точка, 

обаче - знанието за парадигматиката на продължаващия замисъл - те са 

недописана книга. В още по-голяма степен това е случаят с Талевата тетралогия.  

Упоритото вглеждане в присъствията вижда ясно очертани силуети на 

отсъствия. Сред тяхното всепоглъщащо многообразие и като проявления, и като 

типология, бих искал да откроя няколко случая, които ако не друго, раждайки 

етюди на тема книга и отсъствие,  ще имат оправдание поне в упоритостта.  

 

�  

КНИГАТА-КАТО-ОТСЪСТВИЕ: НЕНАПИСАНАТА КНИГА. След 

29 ноември 1913 година Яворов се зарича многократно да напише книга със 

стихове под надслов “Некролози” (”Некрологии”) в памет на Лора. Така поне 

твърдят брат му Атанас и Стилиян Чилингиров в своите спомени. Не успява. 

Времето до октомври 1914 минава неусетно, белязяно със знака на големия 

антологичен проект.  

 Йовков е обзет от идеята да напише разкази за “големите хора от 

българската емиграция” - Левски, Ботев, Караджата, Каравелов. Освен че не 

успява в това, не успява и в друго - в голямото си желание да напише 

исторически роман. Имам намерение, твърди Йовков, да напиша исторически 

роман от времето на цар Иван-Асен. Ще изляза от надпис: “Аз, севаст Огнян, 

бях кефалия при цар Иван-Асен и много зло претеглих”. Герой ще ми бъде този 

севаст Огнян. Ще възсъздам всичко въз основа на несъмнени исторически данни 

и после въз основа на народни песни и легенди от онова време. Отдавна 

събирам материал. В същата парадигма попада и ненаписаната втора част на 
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“Староплалински легенди”. Попадат, разбира се, и други автори - до края на 

живота си събира материали, за да напише книга за своя именит родственик Яне 

Сандански, и Димитър Димов - а и не само той. 

 Ненаписаната книга образува пространство, което само на пръв поглед е 

свое - то е част от голямото пространство на почерка. В него ненаписаната книга 

има своя фигура. Семиозисът й е особена отсъстваща структура с подсказани 

параметри. В различни динамики на отношенията тя предлага: заявена в 

някакъв друг текст интенция, или почерк-преди[отвъд]-книгата; заглавие, фа-

булни особености, име на герой, тип изходен паратекстов модел - в случая с 

Йовков, епиграф - или, с други думи, топики на почерка на бъдната книга. 

Всичко това живее под маската на ендейктикони, предсказващи случването зна-

ци, които са и фигури на самото случване.  

 Така ненаписаната книга заживява редом с написаните, връща към тях - 

тя поражда особен вид междутекстови връзки, в които налични текстови 

интенции съотнасяме към налични авторови интенции и вариации на техните 

недоосъществени текстови потенции. Ненаписаната книга е класическа, 

експлицитна форма на отсъствие. Тя обаче само привидно отсъства от 

Библиотеката. Наистина, няма своя сигнатура и сякаш живее в семиотичния 

парадокс на референт без означаващо. Но тя е бременна със значения, живее в 

горния връх на семиотичния триъгълник, само дето като вирус обладава чуждо 

тяло, откъдето заявява съществуването си.  

 Ненаписаната книга е неслучен, а може би по-правилно е обърнат, па-

лимпсест - знаците му са заявени, очаквани, но така и неизписани върху готов 

да се замозаличи почерк. Длъжни сме да помислим и за невероятното: не защо 

книгата не е написана, а дали не е написана някъде другаде, под друга форма, 

без да сме усетили, че ненаписаната книга е написана другояче в особено състо-

яние на транстекстуална екстазност.  

 Ненаписаната книга е само една от вариациите на тема книгата-като-

отсъствие (Ейхенбаум изрежда дълъг списък на четени доклади пред ОПОЯЗ, 

които никъде по-късно не са печатани и така подсказва големия проблем за 

раждането и живеенето на книгата в нейната устност, при това само в 

езотеричните контексти на избраната общност!). Но дори и само в този си вид 

ненаписаната книга поставя проблеми: от  гледна точка на поетиката тя говори 
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най-вече когато изграждаме контексти на вече написаните книги. Ето че 

паратекстовата функция на епиграфа в “Старопланински легенди” излиза 

отвъд пределите на сборника, оказва се универсален ключ, загатва още и още 

матрични деривации, крие осмози. История на литературата, която пренебрегва 

ненаписаните книги в този им смисъл, е обречена от още една гледна точка да 

бъде “история на генералите”. 

 

�  

ОТСЪСТВИЕТО-КАТО-КНИГА: НЕДОПИСАНАТА КНИГА. 

Когато на 12 април 1912 година Алфред Йенсен предлага на Нобеловия комитет 

на Шведската академия да награди заедно с Ярослав Връхлицки и Пенчо 

Славейков, то е защото - цитирам - констатира наличието на поетичен шедьовър 

в лицето на “Кървава песен”. Тя, както знаем, е недописана.  

Всеки, който е чел “Идеи и мотиви на отчуждението в западната 

литература”, не може да не е забелязал смазващия план на работа в 14 глави, 

който нелепата смърт на Цветан Стоянов секва в началото. Недовършена остава 

и последната глава на книгата му “Геният и неговият наставник”.  

Писаният и оставян в продължение на 8 години роман “Приключенията 

на Гороломов”, Йовков също не завършва. Х глава и ХI глава са разчетени 

трудно с помощта на Деспина Йовкова от листчета в архива на писателя, а за 

ХII, ХIII и ХIV глава съдим - както в случая с Цветан Стоянов - от запазения 

план за работа, открит в архива след смъртта на писателя.  

Недописан остава и дневникът на Васил Попов “Писателят и неговият 

опит” - една особена по направата си книга, казваща много за другите книги на 

писателя. А има и недописани книги, като Димитър-Димовите “Роман без 

заглавие” и “Ахилесова пета”, за които знаем твърде малко точно от тази 

гледна точка. Усещаме отсъствието на Плана, на онзи друг почерк в Архива, 

който ни е необходим поне в смисъла за хипотетична реконструкция на 

целостта. 

Недописаната книга се пресича с ненаписаната книга  и в една точка, 

където ненаписаното всъщност е знак за непродължено, незавършено.Такъв е 

случаят с тетралогията на Талев: тя, съдейки по интервюта с писателя, е 

трябвало, цитирам, да продължи до най-нови дни (казано е през 1957) и да 
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обхване поне още три-четири книги след “Илинден”. Емилиян-Станевият 

“Антихрист” е трябвало да продължи като “Проклятието на духа”... 

 Всичко това подсказва няколко неща. Недописаната книгата страда или 

от болезнена пресекнатост, или просто е изоствена; потопена е в планове за 

бъдеща работа, които изумяват, но и лишена от подобен контекст. Сега тя живее 

втория си живот или чрез скиците на Проекта и неговия почерк, или чрез бялото 

пространство, което е изпълнено с почерка на отсъствията. Недописаната 

книга е послание, което предполага други стратегии на четене. Семиотично 

погледнато, вече се появява значимия силует на едно поле - Архива, а чрез него 

и покрай него - почерците на Плана и Проекта.  

Недописаната книга предполага и комплементарни фигури в акта на 

четене, тъй като последното все повече се превръща в щудиране. Такава 

медиаторна функция на тълкувател-последник при Цветан Стоянав поема 

Антоанета Войникова, при Йовков - Деспина Йовкова и Спиридон Казанджиев, 

при Славейков - д-р Кръстев и Боян Пенев. Във всички случаи недописаната 

книга се нуждае от Другости, сред които изпъква фигурата на проксималния 

Друг - стоящ най-близо до авторовите интенции и съхранените планове, той 

може да въведе в автентиката на творческия процес, в силуетите на 

недописаното. В случаи като тези с Достоевски и Емилиян Станев решаваща 

роля изиграва и дневника на Другия. Казват, че съпругата на писателя по 

принцип има неблагоприятна съдба. Ето един случай, в който тя си отмъщава на 

подобно разбиране. 

 Ненаписаната книга, поне в смисъла на Рифатер, истински се нуждае от 

херменевтично четене. Само че фигурата на херменевтичния кръг е променена: 

наличните части се съотнасят към хипотетично Цяло и изискват различни като 

стратегия реконструкции. И ако конверсиите на смисъла все още действат като 

предвидим механизъм, експанзиите винаги са прекъснали в някаква точка - 

точката на недописаното. Читателят е като случайно попаднал на снимачна 

площадка, където се търси кой да поеме ролята на детектив. Не на последно 

място, недописаната книга може да породи същия въпрос, както и 

ненаписаната: дали и тя не се дописва, за да се изпише другояче, дали - както е в 

случая с “Тютюн” - няма сменен режим на работа, който променя ценностите 
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така, че на пръв поглед се пише Нова книга, а всъщност се пише по-добрият 

вариант на Същото?  

 

�  

ОТСЪСТВИЕТО-В-КНИГАТА: КНИГАТА КАТО ПРЕНАПИСАНО 

СЛОВО.  

Пренаписаното слово е отсъствие, извикано от антоса. В дълбоката си 

същност то е възможно единствено чрез Избора,  а това предполага 

субституции, отсъствия: по-осезаемо при избора винаги е отсъствието. Като че 

ли пренаписването най-често се ражда от желанието за антологични страници - 

тогава, когато обзет от страшната мисъл за значимостта на собствения си 

почерк, събираш антос-а на себесътвореното; когато и рамката на новия 

дискурсивен свят, и вътрешната му синтактична подреденост, са търсена 

възможност за избор. 

 Антологичната книга е присъща на много епохи. Още древните гърци са 

разчитали антоса не само като “цвят, украса”, но и като “предмет на собствена 

гордост”, като “най-добро лично постижение”. Модерната епоха, обаче, придава 

на антологичната книга разбиране на особена фигуралност. Може би защото 

Книгата е главна категория в поетическата култура още по времето на 

символизма. Книгата, пише Брюсов, е длъжна да не бъде сборник от разнородни 

стихотворения, а именно книга, затворено цяло, обединено от една мисъл. Като 

роман, като трактат, книгата със стихове разкрива своето съдържание 

последователно от първата до последната страница. Всичко написано от мене е 

роман в стихове, пише Андрей Бели в предговора към берлинската си антология 

“Стихотворения” (1923). Читателят трябва сам да открие съдържанието на 

частите на моя роман. Аз му давам цялото. Онова, което Бели не казва, е че 

читателят трябва и сам да открие още немалко неща: 

• проекциите на това-тук Цяло спрямо предходни поетически цялости, които 

междутекстовостта извиква; 

• пукнатините в почерка, които сочат дискурсивни синкопирания, т.е 

динамики между премълчавания и нови изричания; 

• фигури на отсъствия, които изборът отказва да види като антоси на 

твореното някога: така си отиват отделни стихове, строфи и дори цели 
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творби, които анто-логичното не разпознава (или разпознава като анти-

логично) и подминава, а идват други, които то отново чете, или пък за първи 

път чете като ценностно значими. 

Антологичната книга е претенция за аксиотопия и като такава е невъзможна 

отвъд едно особено писане, вариант на което е пре-написването на словото. 

Затова има и своите крайности. Атанас Крачолов разказва как брат му е бил на 

път да опропасти в антосоцентризма си “Подир сенките на облаците” и как е 

трябвало, цитирам, да води цяла война, за да спаси някои стихотворения. 

Вероятно му дължим нещичко за вида именно на ТАЗИ антология от 1914.  

Андрей Бели пък, казват, имал такава убийствена склонност да променя до 

неузнаваемост своите стихове и книги, че в Петербург, Вл. Пяст и приятели, 

решили да създадат “Обществото за запазване на стиховете на Андрей Бели от 

жестокото му отношение към тях” с цел все пак нещо от тях да остане в 

познатия на читателите вид. Антосът никога не е скромен, но и не винаги е 

съвсем безболезнен. 

 Съществуват различни случаи на пренаписано слово. Един от тях 

българското литературознание - без охота, по неизбежност - нарече дори 

“случай”: ТЮТЮН. Иска ми се обаче да откроя един друг, пак особен, но по 

своему, случай, който ще назова ЕКСТРЕМНАТА КНИГА.  При нея Отказът, 

Отсъствието приемат крайни измерения. 

 

�  

Аниций Манлий Торкват Северин Боеций, екзекутиран в Павия през 524 

г. (на 44 г.), в най-напрегнатия момент от своя живот, в затвора, докато чака 

изпълнението на смъртната присъда, пише “Утешението на философията”, 

един от най-четените и превеждани философски трактати. Вече 15 столетия 

определенията за тази книга са поразително еднозначни: книга-изповед, книга-

завещание, книга-равносметка. Почеркът й прекроява свръхнапрегнати 

интенционални състояния пред лицето на смъртта; отхвърля, пропуска, за 

избере дименсиите на последното слово - онова, чрез което се завещава. 

 Хилядолетие и половина по-късно, от 26 юни до 23 юли 1942, в 

Софийския централен затвор, Вапцаров, 33 годишен, е завладян от желанието да 

възпроизведе за последен път посланието на своя живот чрез езика на поезията: 
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пише последната Книга на своя живот - тетрадката “Сампа”. Почеркът й също 

прекроява не по-малко напрегнати интенционални състояния пред лицето на 

смъртта; също отхвърля, пропуска, за избере дименсиите на последното слово. 

С него също се завещава, то е едновременно прощално, но и визионерско; помни 

(че: борбата е безмилостно жестока...), но и предсказва (друг ще ме смени и 

толкоз...). Последното слово демонстрира завидна пропускливост спрямо 

предходните стихове. В него те оживяват по особен начин - едни като нови 

фигури на присъствие, други като фигури на отсъствие. 

 Екстремната книга има своя съдба и тя е в особената направеност, видяна 

като средоточие на свръхнапрегнати контексти. Родена в напрежение, тя носи 

това напрежение както в утробата си, така и на повърхността си: напрегнатост и 

острота на мисълта, неспокойност на духа, изчистеност и лаконичност в 

дефинирането, стигаща до лапидарност, ново екзистенциално разбиране, родено 

в “живеенето” на прага между очакваната и изречената присъда, а след това на 

прага на още по-мъчителното очакване на нейното изпълнение. Едновременно с 

това екстремната книга ражда друг почерк - не само като синтаксис, но и като 

графика. Разчита изключително много на мнемоничното, усещането за 

мигновение тук е истински метафизично, междутекстовата изразеност е по-

сложна. Тя е палимпсест пар екселанс: през нея прозират водните знаци на 

стари, изоставени смисли и субституциите им с нови системи от значения; тук е 

отказът от жанрови конвенции и изработването на нови стратегии на словото. 

 Екстремната книга своята героика: тя трябва да напусне мястото, където 

е родена, да изобрети стратегия на съхранимост, за да оцелее като послание. 

Затова разполагането с ръкописните варианти на екстремната книга е уникална 

възможност пред херменевтичната процедура: връзката между език и индивид 

добива полюсни измерения пред лицето на смъртта, а като семиозис ражда 

катоптрика, при която пророчеството на почерка сега повече от всякога 

извежда на повърхността психологическия модус на пишещия. 

 Разгръщането на тетрадката “Сампа” вече е изкушение да се положат в 

две парадигми наличните текстове, за да бъдат взаимопроникнати. “Двубой”, 

“Завод” и “Пушкин” от тетрадката “Сампа” разговарят досущ като Васил-

Поповите къщи със същите уж творби от “Сивата тетрадка” от 1939, където е 

първият им ръкописен вариант, а след това и с едноименните творби от самите 
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“Моторни песни”. Късният образ сега пише едновременно върху ранния 

ръкописен и последвалия го печатан образ, за да избере, изостави, допише, 

пренапише. Резултатът: “Двубой” в екстремния си вариант изоставя първите 

двадесет стиха, променя строфичната организация, визуалната структурираност 

на стиховия ред, задрасква, поправя, почеркът е почти нечетим на отделни 

места. Последното с още по-голяма сила важи за “Пушкин” и “Завод”. Появяват 

се нови творби  - “Прощално” и първата строфа на “Борбата е безмилостно 

жестока” -, но се изоставят стари, при това емблематични творби: “Вяра”, 

“Писмо”, “Епоха”, “Не бойте се деца”. 

 Пише се не просто своеобразна антологична книга, живее се на праговата 

точка на антологичното: ръка за ръка действат ре-конструкцията и де-

конструкцията, избират се едни, за сметка на други, творби и им се възлага 

функцията на емблеми-завещания. Пише се със съзнанието за последни 

пророчества на почерка. А пред читателя отново е и въпросът за отсъстващите 

структури: неизвиканите от това пророчество творби, редуцираните стихове, 

отказаните поетични конвенции...  

Екстремната книга е рожба на стилоса - за да напише, тя трябва да 

задраска, да заличи. Тук, за разлика от случая с Яворов и неговия брат, и случая 

с Бели и неговия клуб почитатели, няма кой да спасява изоставяното. 

Екстремната книга е присъствие, което разбираме чрез семиотиката на 

отсъствията; индекс, който проговаря само в компанията на иконите на 

междутекстовостта. Като пренаписано слово в нея всичко говори под маската на 

хюпомнестикона - връща, припомня. Тя е фигура на паметта. 

 

�  

Присъствията четем чрез извивките на почерка. Можем и следва да 

правим същото чрез синкопите в почерка. И когато го правим, когато навлизаме 

сред фигурите на отсъствията, нека не пропускаме да се заинтригуваме не само 

как това променя Списъка и влияе на литературно-историческите модели, но и 

кога, как и защо не влияе на Списъка. И кога, как и защо моделът упорито 

остава същият. 
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THE FATES OF A BOOK: BOOK AND ABSENCE 

Summary 

 

The complex discursive track of literature is reshaped and replete with announced but 

unwritten intentions – intentions which in the best case are left unfinished – and with 

cases of rewriting. Therefore, the history and theory of literature and poetry are 

doomed to consider the problems of silence in writing, of the abysmal qualities of 

discourse, of the system of absence, problems which all appear to be amicable signs of 

the literary-historical models. These problems change our notion of what constitutes a 

literary fact and literary evolution. They change not only the category and listing into 

which the book is placed as a sign of a literary-historical model, but the whole idea of 

listing the book. However, how can we follow the prophecies of non-utterances? How 

can we correlate the handwriting to the fact that the book has not happened? One of 

the possible ways of reflecting on these problems goes through the Book, through 

what we can conditionally call its fate. 

 

The fate of a book is a metaphysical quantity. Any interest in a book is a process 

ridden with subjectivism, vagueness and hypotheses. Sometimes this process leads us 

to the fate of the intention, where the book exists in its pre-corporal aspect. At this 

stage the book is only sprit; its bodily existence is either a projection or unfulfilled 

intention in the author’s consciousness. As a body, however, the book has a much 

weaker intentional power.  

 

On another occasion, the book’s fate leads to the fate of the paper body, thus marking 

an event or a happening – in its single and very personal appearance, but also in its 

various transformations over time. That is why speaking of a book’s fate means 

considering different forms of presence as well as different forms of absence, and 

most of all, the subtle and fluid border between them.  

Traditionally, we construct literary-historical models through the habit of considering 

the book as a presence. However, it is necessary to locate the space of a book’s 

absence as well as the space of absences present in the book; thus we may find new 

types of inter-textual connections and construct new literary-historical models. 
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Therefore, our own text, which appears to intend to identify the forms of a book’s 

absence as figures of its fate, is actually interested much more in how these figures 

determine the idea of a literary-historic model. 

 

BOOK AS ABSENCE: THE UNWRITTEN BOOK 

* 

The unwritten book forms a space, which at a first sight appears to belong to the book 

– it is a part of the big space of handwriting. The unwritten book has its figure in this 

space. Its semiosis is an odd absent structure with hinted parameters. The book offers 

different points to be observed: an intention declared in another text; the handwriting 

before (or beyond) the book; a title; peculiarities of the plot; the name of a personage; 

the type of an initial paratextual model; or, in other words, topics characteristic of the 

handwriting of the future book. All these elements are masked as endeiktikons’, i.e. 

they are signs which predict the future happening and are themselves figures of the 

happening.  

 

Thus, the unwritten book begins its life together with the written one and returns to it 

– it breeds a peculiar type of intertextual connections between, on the one hand, the 

textual intentions and, on the other, the author’s intentions and variations of their 

unfulfilled textual potentials. The unwritten book is a classical, explicit form of 

absence. It seems – and only seems – to be absent from the Library. While it 

indeed lacks its own signature and looks as though living in a semiotic paradox of a 

referent without signifier, it is still pregnant with meanings, lives on the top of the 

semiotic triangle, where it infests like a virus another body and hence announces its 

existence.  

 

The unwritten book is a palimpsest which has not happened, or to put it more 

correctly has been reversed – its signs are announced and expected, but are not written 

by a handwriting prone to self-deletion.  

 

The unwritten book is only a variation on the topic of the book-as-absence. But even 

as a variation, the unwritten book poses problems for discussion from the point of 

view of poetics, the unwritten book tends to speak to as mostly when we construct the 
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contexts of books which have already been written. Therefore, a history of literature 

which neglects unwritten book as doomed to became a “great-books’ history“, or – 

according to Yurii Tinyanov – a “history of the generals“. 

 

THE ABSENCE AS A BOOK: THE UNFINISHED BOOK 

* 

The unfinished book suffers either from a morbid brake in its body, or has been 

simply abandoned; it is plunged in plans for future work which may be stunning as a 

conception, but is deprived of its context. It lives its second life, whether through the 

outlines of their draft and its writing, or through the blank space full of the absence of 

writing.  

 

The unfinished book is a message which suggests other strategies of reading. From a 

semiotic point of view, a significant silhouette already appears – the Archive –, and 

through and along with it – the handwriting of the Plan and the Project. The 

unfinished book presupposes complementary books in the act of reading as well, for 

reading turns increasingly into studying. The unfinished book always needs the figure 

of the proximal Other. Standing near the author’s intentions and plans, he could 

introduce us into the authentic artistic process and into the silhouettes of the 

unfinished.  

 

The unfinished book really needs hermeneutic reading. However, the figure of the 

hermeneutic circle differs from the usual: the available parts are correlated to the 

hypothetical Wholeness and are in need of various strategies of reconstruction. And if 

sense conversations act as a predictable mechanism, the expansions have already 

stopped at a certain point of the unwritten. The reader resembles someone who by 

coincidence enters a film shooting set, where the role of detective is still unoccupied 

and an actor is sought. Not at last, the unfinished book could pose the same question 

as the unwritten one? Is not the book finished so that it could be rewritten? Or is there 

another approach which will change the book’s values in such a way that the New 

book would appear different at first sight, but in fact it is a new variant of the Same? 
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ABSENCE IN THE BOOK: THE BOOK AS REWRITTEN SPEECH 

* 

The rewritten speech is absence, called forth by the “anthos”. In the depths of its 

nature, the rewritten speech is possible only by Choice, and this suggests substitutions 

and absences. And the absence is always more tangible as the choice is made. The 

rewriting seems most frequently to be born out of desire for anthological pages – 

when possessed with the terrible thought of your own handwriting’s significance, you 

collect the “anthos” of your own creations; when you look for an opportunity of 

choice within the new discourse world and its internal order. There are different cases 

of rewritten speech. One of them is the Extreme Book. The Absence here assumes 

supreme dimensions. 

 

The extreme book has also its own fate which lies in the particular way of production 

as a focal point of tense contexts. Born in tension, the extreme book carries that 

tension both in its womb and when it surfaces. It is characterized by strained and sharp 

thoughts, a restless spirit, clearness and laconicism of its definitions which border on 

lapidatio, and a new existential comprehensiveness born by liminal “living“ between 

expectations and judgement, by liminal and tormenting awaiting of its execution. At 

the same time, the extreme book gives birth to another handwriting – not only as 

syntax, but also as graphics. It relies exclusively on the mnemonics; the sense of 

moment is genuinely metaphysical while the intertextual expressiveness is more 

complicated. It is a palimpsest par excellence: the watermarks of old, abandoned 

meanings and their substitutions with new ones show through the extreme book. The 

denial of genre conventions and the producing of new speech strategies dominate the 

phenomenon of the extreme book.  

 

The extreme book must leave its place of birth and work out a strategy for its 

presentation if it is so to remain as a message. Therefore, having the written variants 

of the extreme book at our disposal is a unique opportunity for a hermeneutic study. 

The connection between language and personality assumes polar dimensions in the 

face of death and gives birth, as a semiosis, to a mirror of effect in which – more than 

ever – the prophecy of handwriting brings up to the surface the psychological modus 

of the writer. The extreme book is offspring of the “stilus“ – in order to be written, it 
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needs first to be stricken through and deleted. The extreme book is a presence, which 

we comprehend by the means of the semiotics of absences, and an index, which 

begins to talk only in the company of icons of intertextuality. As a rewritten speech, 

everything talks under the mask of hypomnestikon – it refers back and reminds. The 

extreme book is a figure of memory. 
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