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ПРОБЛЕМЪТ 
Не виждам окото, с което гледам – то е чрез самата 

зримост на света. Не мога да се взра в себе си така, както се 
взирам в света – аз съм чрез това взиране. Но виждам окото 
си в огледалото и мога да наблюдавам структурата му с 
микроскоп. Виждам го като свръх-апарат, предназначен за 
виждане. Това са очевидности, в които намираме живото 
два пъти – изначално като жизнен свят, и втори път – като 
осъзнаван обект. Животът се представя като неразчленен 
преживяван смисъл и осветен от него, но зададен отвън ред, 
на спонтанен поток и природна или сътворена форма, очер-
тана от подредени значещи единици – текст. 

Този ред като ред има своите постоянни определения и 
те могат да се търсят. Търсенето на "законите на живото" е 
драматично усилие за пробив в едно велико тайнство. Дра-
мата се разиграва на сцената на една култура, в която от 
векове господствува измерването на една култура, в която 
от векове господствува измерването и решаването на урав-
нения за неживото. В тази култура въпросът ни към битие-
то се разминава с успехите на строгата наука. Очертава се 
пропаст между знанието и техническата мощ, от една стра-
на, и непонятната ни въвлеченост в потока на живото, от 
друга. Триумфиращата физика представя света като родове 
променящи се числа. Тя не се интересува от живите форми 
и текстове, освен в степента, в която може да представи и 
тях по този начин. Така тайнството живот, представено ка-
то проблем на научния разум, е проблем и за границите на 
математическото природознание. Изследването на формата 
на рационалност, развита в нея, и на онази форма на рацио-
налност, развита в нея, и е възможен път за търсене и раз-
биране на единството между ред и смисъл, наука и мъд-
рост. Защото отдалечаването на науката от живота изглеж-
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да е в корена на отдалечаването на технологичната цивили-
зация от живия човек. 

6 
 
Тайнството живот 
Картината на живота е поразителна. Тя ни е дадена 

вътрешно и външно – като поток на нашето съществуване и 
като без крайно разнообразие на живи форми на планетата. 
Един невъобразимо висш ред, чиято стойност може само да 
се усети, когато сравняваме човешките творения с живите 
същества. Лавината на тези творения някак нелепо се вмък-
ва в живото тяло на планетата и фалшиво звучи в мощната 
симфония на живота. Страшното е, че тя може безвъзврат-
но да я заглуши. Да разберем своята партия в тази симфо-
ния, за да я съхраним, не е въпрос на любознателност, а на 
съществуване. 

Формите на живота образуват хармония, засенчваща 
вселенската "хармония на световете". Тя не е вечна подре-
деност на безкрайно движение, а преходна стихия на мили-
ардно пулсиране. Всеки от гласовете в този кипеж звучи 
неповторимо не в необятните простори и вечността, а на 
повърхността на нашата зареяна планета в нищожния мо-
мент, белязан в историята й. Уникално измерение на безк-
райността – интензивна неизчерпаемост на порива всред 
неживия ред. 

Днес можем да наблюдаваме тази интензивна хармо-
ния до дълбочината, на която животът изглежда непосредс-
твено вписан в микрокосмоса. Това е гранично равнище. 
Можем да проследим развитието на един човешки зародиш 
– оформяне на тялото, появата на очите и линиите на лице-
то; да наблюдаваме оплождането – фантастичния "танц" на 
яйцеклетката, отварянето на мембраната й, пропускането на 
единствен сперматозоид, затварянето, сливането на двете 
клетки; по-дълбоко – комбинирането на хромозомите и "за-
писания" в тях "текст"; можем да рисуваме разтварянето, 
копирането и удвояването на двойната спирала на ДНК, 
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където непосредствени "букви на текста" са атомните 
структури. Жизненият процес е свръх сложен дори на това 
елементарно равнище. Това само засилва удивлението, 
трупано хилядолетия. 

В този Космос разумът е всмукан неудържимо. Това е 
предизвикателство за рационалното познание. То може да 
ни изкуши, обърка и заплете в неразрешими проблеми. 
Може да ни накара да се питаме за границите на нашата 
наука. Да се преборим с желанието на интелекта да обясни 
живота, както ни съветва Анри Бергсон. И съвременни уче-
ни като Алберт Сен-Дьорди си дават сметка за границите 
на физикохимичното описание и обяснение: "ние не можем 
да кажем за какво природата е съединила тези атоми по та-
къв съвършено специ- 

7 
фичен начин, какви са качествата, които тя е искала да 

постигне с това" (18, с. 13). Малкото осветено пространство 
дотам се губи в безкрайно сложния контекст, че идеята за 
пълно обхващане със строги понятия и закони граничи с 
абсурда. Безкрайният живот доминира над крайния ум. 

Нека допуснем, че в двете си дадености – външна и 
вътрешна, животът може да се обхване в категориите на 
логоса и смисъла. Логосът на живота се задава в науката 
като особен ред. Този ред за разлика от реда в атомите и 
планетите, е самовъзпроизвеждаща се организация. Сми-
сълът като вътрешна "страна" на живото съществуване е 
винаги самозадаващ се, безусловно субективен. Той изг-
ражда жизнения свят. На фона на жизнения свят се очерта-
ва логосът. Той е зададен обективно. Такова раздвояване 
присъствува в безкрайно старото деление на тяло и душа. 

Окото е апарат, който може да се изследва научно в 
дълбочина до своята електронна структура. Но то е и зри-
мост на света, която не може да се изследва обективно – 
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неанализуема и безструктурна. 
Да приемем като очевидна предпоставката, че науката 

изучава живото като обективен ред, логос. Самата наука е 
възможна, когато престане да бъде чисто съзерцание и се 
проецира в подредено изследване. Така науката става наука 
– рационална и развиваща се форма на културата. Като та-
кава тя е заета и с тайната на живота като проблем за пост-
рояване на понятие и обяснение. За хиляди години рацио-
налното познание на живото и обособило две линии и две 
водещи представи със съответните концепции – витализъм 
и механицизъм. 

 
Ентелехия или машина. 
"Истината е в това, че е имало един прост, неделим 

акт, актът на ръката, преминаваща през стърготините: не-
изчерпаемото частично движение на зърната, точно както и 
тяхното взаимно разположение, изразяват, така да се каже, 
отрицателното това неделимо движение, бивайки цялостна 
обща форма на цялото противодействие, а не синтез от по-
ложителни елементарни действия... В хипотезата, която 
предлагаме, отношението на виждането към зрителния апа-
рат ще бъде приблизително същото, каквото отношението 
на ръката към железните стърготини, които образуват, ка-
нализират и ограничават нейното движение". Редът "няма 
да бъде частичен, тъй като – повтаря- 

8 
ме още веднъж – процесът, който го ражда, няма час-

ти... животът – това е преди всичко тенденция на действие 
върху неорганичната материя. Посоката на това действие 
несъмнено не е предопределена, оттук непредвидимото 
разнообразие на форми" (7, с. 86). 

"Жизнения порив" на Бергсон, както и старата Аристо-
телова "ентелехия", "жизнената сила" на Средновековието 
и "радиалната енергия" на дьо Шарден, са интензивни не-
наблюдавани цялостни активности, пробиващи неживата 
материя и раждащи организацията. Преходът от този фак-
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тор към наблюдаемата организация остава винаги преход 
"от отвъдното" и е поставен вън от обсега на научното изс-
ледване. Самопоставянето на виталистичното разбиране 
извън науката обаче го изключва от критика и развитие. 
"Доколкото понятието ентелехия не ни дава нов закон, то 
не обяснява повече, отколкото вече известните универсал-
ни закони. Най-малко, то не помага да правим нови предс-
казания. По тази причина ние не можем да кажем, че то 
увеличава научните знания... То е псевдообяснение" (21, с. 
56). 

Очевидно това, което попада в сферата на научния 
опит, е самовъзпроизвеждащата се организация – едно ор-
ганично цяло, съставено от милиарди връзки и движения. 
Тези връзки и движения се подчиняват, естествено, на отк-
ритите във физиката и химията динамични и структурни 
закони. Живото се представя по този начин като една 
свръхмашина, построена от познати части – атоми и моле-
кули. Тази представа владее съвременните емпирични изс-
ледвания. Физическите теории нахлуват в областта на био-
логичните факти. доколкото всички живи системи са пост-
роени от градивните частици, от които е построена и нежи-
вата материя, описанието им неизбежно се извършва на 
езика на физиката и химията. Квантовата биология описва 
биомолекулите като структури и движения на електрони. 
Витализмът губи почва. Много физици и особено молекул-
ните биолози в романтично увлечение към стройната и 
мощна сграда на физиката не се съмняват, че животът е са-
мо особена проява на физични и химични процеси, проти-
чащи в многомолекулни и многоелектронни системи. 

Строго погледнато обаче и ентелехията, и машината са 
неясни, многозначни и опитно празни понятия. Защо? "Ен-
телехията" явно е фактор, оставащ вън от изследването. Тя 
не може да се определи с езика на опитната наука. С такива 
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понятия се изясняват отношенията между цяло и част, те ни 
помагат да си дадем сметка за качествената разлика между 
живо и  

9 
неживо, да вникнем в природата на подредените зна-

чения, изграждащи живите структури. Но всичко – в рам-
ките на "чистото мислене и съзерцание" и завинаги вън от 
опитното изследване. Значи няма нищо в опита, което да 
фиксира строго значението на понятието "ентелехия". 

По-сложно е положението с "машината". Това понятие 
не е съвсем симетрично на "ентелехията". Освен, че има 
метафизичен и натурфилософски нюанс – светът като ма-
шина, часовникоподобната Вселена, то има и чисто налич-
но значение – хората правят машини. Всички опитно дос-
товерни наблюдения, лежащи под понятието "машина", се 
отнасят до човешки творения. Ако сега определим клетката 
като машина, не се ли задължаваме да попитаме кой е съз-
дателят ? Всички машини са сътворени според технологич-
ни принципи. Ако самовъзпроизвеждащата се организация 
също е някакъв тип машина, то от кого тя е направена и по 
какъв "технологичен принцип"? Близко до ума е, че такава 
свръхмашина може да бъде представена и като трансцен-
дентно творение на могъщо същество. Та нали нейната 
"технология" далеч надхвърля възможностите на човешка-
та?... 

Можем да размишляваме безкрайно за ентелехиите и 
машините. Но обсъждането на проблема за обяснението не 
може да протича рационално на това чисто спекулативно 
равнище. защото обяснението предполага обхващане в за-
кони или мрежи понятия на реално задаваните данни и 
факти. И тук изчезва прякото позоваване на "машината" и 
"Ентелехията". преди повече от век Клод Бернар е написал: 
"Тези спиритуалистични и материалистични доктрини мо-
гат да бъдат обсъждани във философията, но те нямат мяс-
то в опитната физиология, защото тази наука признава за 
единствен критерий само опита. Защитниците и на едните, 
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и на другите доктрини са могли еднакво да правят полезни 
открития; но във всеки случай не от тях са се обусловили 
великите успехи в науката. Никой не знае и не се пита за 
това, били ли са Харвей и Галер спиритуалисти или мате-
риалисти; известно е само, че те са били велики физиолози" 
(8, с. 35). 

Клод Бернар изразява веруюто на повечето учени. Това 
е "здравият разум" на опитната наука, изкушавана предос-
татъчно от философи, криво разбрали своята роля спрямо 
емпиричното знание, и опиянявана от успехите си при не-
забелязвано заслепяване спрямо въпросите за същността... 

Но с това картината не става по-розова. На територия-
та на опитната наука ние винаги сме впримчени от поняти-
ята и  

10 
езика на определени теории. От гледна точка на всяка 

теория смислено обсъждане е възможно само на езика на 
нейните понятия. Те задават предмета . Поставен на езика 
на физиката, въпросът "Що е живот?" не може да получи 
друг отговор, освен физичен: "Отворена система" в термо-
динамиката, "многоелектронна система" в квантовата ме-
ханика, и т.н. Няма "същност", недостигната от тези поня-
тия и изразима чрез строга количествена теория, опираща 
се на огромен клас наблюдаеми обекти – като хомеостазис 
или регулиране – тя вече е обхваната от тази теория. Ако 
продължава да изглежда, че "нещо" убягва, ние блуждаем 
вън от езика и понятията на теорията, от която то "убягва" 
и няма да можем да водим диалог и да предлагаме смисле-
ни проблеми, нито пък рационална критика. Това се доказ-
ва от безкрайните безрезултатни дискусии, водещи се око-
ло откритията на молекулната биология например. 

Следователно струва си да се разберат възможностите 
и границите на теорията, която се преценява с оглед въз-
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можното обяснение на живота. Затова е необходимо не да 
се обсипва тя с въпроси и предложения, не да се подтиква 
към усъвършенствуване чрез некоректна критика, а да се 
подложи на метаизследване. Това изследване на теорията и 
нейните възможни приложения самò може да се изпитва 
"опитно", прилагайки се в описанието и обяснението на 
научната практика. Така се получава, че за да постигнем 
научно логиката на живото, трябва да разберем логиката на 
развитието на науката. Това може да се преведе във въпро-
са: как научният разум се отнася към проблема живот? 

 
Числа и думи 
Два вида ред организират научното познание: на чис-

лата и на думите. Питагор и учениците му разбират Космо-
са като хармония на числа. Постоянни пропорции подреж-
дат света. Приложение на тази идея е античното математи-
ческо природознание – например статиката на Архимед. 
Оказва се, че числовите отношения могат да обясняват ре-
ални състояния и процеси в Космоса. Наистина тук числото 
обяснява не движения, а състояния. Не така мисли Аристо-
тел. В света, който наблюдаваме, съществено е многообра-
зието и движението. А многообразието не може да се обх-
ване чрез числа. 

"Концепцията на Аристотел не е математическа – в то- 
11 
ва е слабостта й, но в това е и силата й: тя е метафизи-

ческа концепция. Светът на Аристотел не е геометрически 
изкривен, той, ако можем така да се изразим, е изкривен 
метафизически... Следователно, както ще ни обясни по-
късно аристотеликът, философията на реалното не се нуж-
дае нито от изследването на детайлите, нито от прибягване 
към числени определения при формулировката на своята 
теория на движението. Всичко, което тя трябва да направи, 
е да изброи основните категории (естествено, насилствено, 
праволинейно, кръгово) и да опише техните общи, качест-
вени и абстрактни черти... Истинският смисъл на такава 
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необходимост е непонятен на съвременния читател, но съв-
ременниците на Галилей са го осъзнавали много добре. Те 
са знаели, че качеството, също и формата, бивайки немате-
матически по природа, не могат да се анализират с матема-
тически термини. Физиката не е приложна геометрия" (24, 
с. 131). 

Качеството се изразява с категории – имена, думи, в 
които се формулират мисловните фигури, съответствуващи 
на главните свойства на света. Тази качествена физика е 
била водеща до времето на Галилей. Галилеевата револю-
ция е интересна като "възкръсване" на числото в описание-
то на природния ред. Сега числото е променящо се и опис-
ва движението. Галилей обяснява чрез уравнения това, кое-
то според Аристотел е абсолютно качествено. 

"Следователно, задачата, стояща пред основоположни-
ците на новата наука, в това число и пред Галилей, не се е 
състояла в това да критикуват и громят погрешни теории с 
цел тяхното поправяне или замяна с по-добри. Предстояло 
им е да направят нещо съвършено друго, а именно да раз-
рушат един свят и да го заменят с друг. Необходимо е било 
да реформират структурите на самия наш разум, да си 
представят битието по нов начин, да изработят ново поня-
тие за познанието, ново понятие за наука – и даже да заме-
нят представящата се за естествена гледна точка на здравия 
разум с друга, коренно различна от нея... Така че не е уди-
вително аристотеликът да се чувства зашеметен и въведен в 
заблуда от такъв смайващ опит да се обясни реалното би-
тие. Защото, както вече казах, телата, движещи се по прави 
линии в безкрайно празно пространство, не са реални тела, 
преместващи се в реално пространство, а математически 
тела, преместващи се в математическо пространство" 
(24, 31 – 141). 

12 
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Всяка съвременна точна наука се строи чрез уравнения 
и измервания – от квантовата механика до експериментал-
ната психология. Изглежда ясно, че логосът днес е облечен 
във формули. Количеството организира, а качеството във 
вид на "физически смисъл" или "тълкуване" на параметър 
изпълнява странична функция. Нали наблюденията на па-
дането могат да се обясняват и без да знаем какво значат 
понятия като "сила" или "притегляне"? 

По същия начин уравненията на квантовата механика и 
химическите формули и уравнения обхващат сложната пле-
теница от структури и реакции в клетката. Какво остава да 
се обясни? Във всеки случай оставащото не може да се на-
зовава, както вече видяхме, на езика на самата физика и 
химия. А остават "буквите и думите", изграждащи "текста" 
представен и информационните биомолекули, остава функ-
ционалният ред. Тези термини са в кавички, защото липс-
ват теоретичните им еквиваленти и опитните им определе-
ния. Но не съвсем. В опита ние намираме уникалната под-
реденост на единиците на биологичните структури и про-
цеси, която винаги води към самовъзпроизвеждане. Това е 
интегрална характеристика. Тя придава значение на всеки 
елемент или реакция и то се състои в мястото, което заема 
този елемент или реакция във възпроизводството. Това 
място има чисто относително определение – спрямо цялото 
и чрез другите "места". 

Работата стои така. Думите, изграждащи текста, и бук-
вите, изграждащи думите в човешкия език, не са количест-
ва и не се съотнасят помежду си като пропорции. текстът 
не се мери, а се чете. Прилагайки количеството към него, 
стигаме до парадокса, че то не го засяга като текст, т.е. в 
неговото значение. Едно и също количеството информация 
може да се съдържа в различни поредици от знаци – стига 
те да са еднакви по дължина, независимо от това дали имат 
значение. от гледна точка на количеството информация ня-
ма разлика между думата живот и буквосъчетанието ижотв. 
Но как значението може да се обхване от строга теория? И 
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какво може да значи "четенето" в науката за живота? 
Общоприето е, че свойството самовъзпроизводство е 

специфично за живото. От гледна точка на физиката и хи-
мията в клетката "няма нищо друго" освен атомно-
молекулни комплекси, подредени от слаби и електромаг-
нитни сили, които по принцип могат да се измерят и обяс-
нят в своята динамика чрез уравненията на квантовата ме-
ханика и термодинамиката. Но в  

13 
клетката "има и нещо друго" и това е функционалният 

ред, по който са разположени въпросните атоми, молекули 
и комплекси, и по който настъпват във времето техните 
взаимодействия. Този ред е зададен чрез една интегрална 
характеристика – самовъзпроизвеждането. тази постоянна 
суперфункция включва ли се в измерването и решаването 
на уравненията? Как науката на Галилей се отнася към 
проблема живот? 

Физиката и химията намират в клетката синтетичен 
ред, който буквално като текст, т.е. като верига и мрежа от 
букви и думи изгражда качествата (уникалните полимери и 
полимерни комплекси), чиято динамика – уникалните реак-
ции и функции, води към самовъзпроизводството на клет-
ката. Какво прави с тези редове измерването и количестве-
ното обяснение? Ако квантовото измерване например изра-
зи чрез числа – стойности на квантовите параметри – със-
тоянието на дадена биомолекула, не изразява ли то с това и 
самия неин "тест?" Ако се реставрира парчето изписан пер-
гамент и пред вас се очертаят ясно древните знаци, значи 
ли това, че вече ви е даден текстът? Не, доколкото вие те-
първа трябва да го разчитате. Във всеки случай тази серия 
въпроси са достатъчно дълбоки и тънки, за да се посвети на 
тях не едно методологично и епистемологично изследване. 
Ето как поставя проблема Жак Моно: 
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"Крайъгълният камък на научния метод е постулатът 
за обективността на Природата. което значи систематичен 
отказ да се приеме за водещ до "истинно" познание всеки 
опит за обясняване на дадени феномени в рамките на фи-
нални причини, т.е. на "проект". Можем точно да посочим 
датата на откриването на този принцип. формулировката от 
Галилей и Декарт на принципа на инерцията не обоснова-
ваше само механиката, а и епистемологията на съвременна-
та наука, унищожавайки физиката и космологията на Арис-
тотел... чист постулат, завинаги недоказуем, защото е явно 
невъзможно да си представим опит, който да може да до-
каже несъществуването на един проект, на една преследва-
на цел, където и да е в Природата. 

Но постулатът за обективността е вграден в науката, 
той е водил цялото й огромно развитие през три века. Не-
възможно е да се освободим дори временно или в ограни-
чена област от него, без да излезем от самата наука. Обек-
тивността обаче ни заставя да признаем телеономния ха-
рактер на живите същества, да допуснем, че в тях- 

14 
ната структура и постижения те реализират и прес-

ледват един проект. Като че ли тук има противоречие (дъл-
боко епистемологично). Централният проблем на биологи-
ята е именно това противоречие, което трябва да се отстра-
ни, ако е само привидно, или да се докаже, че е радикално 
неразрешимо, ако в действителност е такова" (110, 32 – 33). 

Все още твърде "метафизично" звучи подобно поста-
вяне на проблема. виждам повече перспектива в по-ясния 
въпрос: Как Галилиевата наука като начин на построяване 
на теория и изследване се отнася към проблема живот? Мо-
гат ли "текстовете на живота" да се обхванат от уравнения 
на движението? Да се отговори на този въпрос добре, озна-
чава да се изследва цялостната структура на съвременната 
наука. Изразът на Койре е много точен: "реформулировка 
на структурата на самия наш разум". Проблемът за промя-
ната на светогледа е по-общ и тук не ме интересува – него-
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вото решаване не предрешава въпроса за структурата на 
науката. И така, каква е разликата между рационалността 
на науката за числата и тази за думите? Поставянето на то-
зи въпрос в строга форма налага отговора на друг, по-общ 
въпрос: Що е научна рационалност и какви са нейните 
променливи форми? 

Така свръхпроблемът същност на живота ни връща 
към началото на днешната наука и основанията на научния 
разум. Днес няма общоприета теория на научната рацио-
налност – самото съзряване на постановките все още е в 
процес. Роят се модели на развитието на науката и оценки 
на рационалността й – от "критически рационализъм" до 
критика на рационализма. Става все по-ясно, че колкото по-
дълбоки са очертанията на научния разум, толкова по-
неусетно и плавно потъват те в стихията на живота. В тази 
сложна ситуация изследването на биологията с оглед на 
общия въпрос за обяснението на живота на цял ред въпро-
си, чието съдържание ще представи приетото тук изследва-
не: 

Какви са постоянните и променливите определения на 
рационалността на опитната наука? (Епистемологичен ра-
ботен модел). 

Каква е рационалността на биологичната теория? 
Каква е рационалността на биологичното изследване? 
Какъв стандарт и тип рационалност притежава една 

теоретична биология? (Епистемологичен модел). 
15 
Това определя четири фази на изследването. в първата 

фаза се очертава работен модел за анализ на биологичното 
познание. Във втората се изследва рационалността на био-
логичната теория с помощта на развития в първа глава мо-
дел, в трета този модел се използува за анализ на изследо-
вателските операции в биологията и в заключение се очер-
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тава моделът на една възможна теория на организацията. 
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16 

Първа глава  

ЗА НАУЧНИЯ РАЗУМ  
Религиозните, метафизичните, научните и всекиднев-

ните идеи а живота се различават по своя специфичен сми-
съл и символна организация. Те се разполагат в различни 
форми на културата. В зависимост от тях живите същества 
може да се хващат като божи творения, ентелехии, системи 
или машини. Тези идеи могат да се обсъждат в науката са-
мо доколкото се обективират в подходяща форма – в поня-
тия със значение в наблюдението и експеримента. Това оз-
начава рационализиране на идеята в научна форма. Така тя 
може да влезе в проверима хипотеза и да задвижи опитно 
изследване. Да се отговори ясно на въпроса какво е опитна 
наука и по какво се отличава от здравия разум, метафизика-
та и религията означава да се намерят постоянните опре-
деления на научната рационалност.  

Формите на явяване на една постоянна същност могат 
да се схванат само при наличието на общото понятие за 
нея. Затова фиксирането на постоянните характеристики е 
необходимо за разпознаване на формите на научен разум, 
реализирани в биологията. Необходимо е ефективно работ-
но понятие и модел за рационалност на опитното знание в 
обща форма природа и принципи, и в особено деление – 
стандарти и типове. Научното обяснение е онова дейст-
вие в научното изследване, което фокусира рационалността 
– то изпитва понятийната организация, като я включва в 
постоянната задача на науката – разбирането на природния 
ред. Обяснението е изследователска операция, решение на 
специфичен проблем, и като такова различава опитната на-
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ука от другите форми на знание. Всяко научно обяснение 
притежава постоянни характеристики, които се отличават 
от тези на религиозното тълкуване например. Но обяснени-
ята са различни по форма в различните науки. За да се изс-
ледват действуващите в биологичните науки обяснения, е 
нужен модел и типология на обясненията 

17  
паралелно на постоянните и променливите характерис-

тики на научната рационалност.  
Цялото развитие на философията на науката от ХХ век 

е белязано с разгръщането на тази тематика. Ролята на раз-
ума в науката и проблемът обяснение вървят заедно. Тема-
та се изостря в постпозитивистичната литература по фило-
софия на науката. Развити са алтернативни линии на поста-
вяне и решаване на проблемите на рационалността на 
опитното знание, различни понятия и модели. На тази тема 
са посветени усилията на големи философи на века: Рудолф 
Карнап, Карл Попър, Томас Кун, Имре Лакатош, Паул Фа-
йерабенд, Майкъл Полани, Стивън Тулмин и т. н. Подробен 
анализ на тези модели в нашата литература е направен от 
Димитър Гинев (14). На разработката на този проблем се 
посвещават все по-сериозни нови работи: тези на Борис 
Грязнов (16), Борис Пружини (39), Азаря Поликаров (36).  

Ще обособя два пътя за решаване на проблема рацио-
налност на опитната наука: логико-лингвистичен и истори-
ко-психологичен.  

Логико-лингвистичните решения не различават рацио-
налността от реда на термините и твърденията. Смисълът в 
науката за тях е свойство на логически и езикови системи. 
Логическите позитивисти – типични представители на тази 
линия отнасят към рационалното знание цялата опитна на-
ука, а към безсмисленото псевдознание – метафизиката и 
религията.  

Смислеността на едно твърдение според Алфред Ейър 
се съдържа в правилата, управляващи буквалната значи-
мост на езика. Критерият за тази смисленост е потвърди-
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мостта: "твърдението е наистина значимо за всеки, ако и 
само ако се знае как да се верифицира пропозицията, която 
държим да изразим – ако знаем какви наблюдения биха до-
вели при определени условия, да приемем твърдението като 
вярно, или да го отхвърлим като лъжливо" (72, р. 35). Ру-
долф Карнап развива този тезис в делението между вът-
решни и външни въпроси: "Веднъж приели вещния език с 
неговия скелет, ние можем да поставяме вътрешни въпроси 
и да им отговаряме, например: "Има ли на моята маса късче 
бяла хартия?", "Действително ли е живял крал Артур?", 
"Явяват ли се еднорозите и кентаврите реални или само 
въображаеми същества?" и т. н. На тези въпроси трябва да 
се отговори само с опитни изследвания. Резултатите от наб-
люденията се оценяват по определени правила като свиде-
телства, потвърждаващи или не потвърждаващи основания 
на възможните отговори.  

18 
Тази оценка обикновено се извършва, разбира се, по-

скоро по правила, отколкото като обмислена рационална 
процедура, но може рационално да се реконструират и 
формулират явни правила за оценка. Това е една от главни-
те задачи на чистата (за разлика от психологичната) епис-
темология" (20, 300–301). 

За логическия емпиризъм опитната основа е извор на 
рационалността. Липсата на такава основа е основание за 
диагноза: безсмисленост. Знанието наистина трябва да се 
свърже с наблюдението, за да се получи смисълът му и раз-
личи истината. Но това става едва в цялостното изследване. 
При позитивистите практическият контекст" – целесъоб-
разност и ефективност – е разграничен от "теоретичния" – 
логика и факти, и по този начин – от рационалните решения 
за смисъла. Но целесъобразността и ефективността харак-
теризират не само "практическото решение" вън от знание-



 
 
24 

то, а и самото теоретично решение в описването и обясня-
ването на данните. По пътя от теория към данни и обратно 
се вземат рационални конструктивни решения, извършва се 
синтез – този път не е чисто логически.  

Според Карл Попър критерият за потвърдимост не мо-
же да разграничи опитното знание от метафизиката. Той 
причислява към софистиката, илюзията и метафизиката 
всичко, което е несводимо към наблюдението. Позицията 
на Попър е диаметрално противоположна, но във важни 
отношения съвпада с позитивистката От една страна, спо-
ред нея възникването на теориите не е рационален процес: 
"няма такова нещо като логически метод да имаме нови 
идеи или логическа реконструкция на този процес ... Въп-
росът как се ражда идеята няма отношение към логиката ... 
всяко откритие съдържа "ирационален елемент" или "твор-
ческа интуиция" в Бергсонов смисъл" (114, р. 32). От друга 
страна, опровержението чрез отрицателен пример по фигу-
рата modus tolens е единственият рационален път от факти 
към теория. Самите факти – единични твърдения за същес-
твуване – се приемат чрез съглашение (114, р. 108). Така 
фалшификационизмът, макар че формулира противополо-
жен на позитивизма критерий, остава в рамките на чисто 
логическото схващане за рационалност. Извън научния ра-
зум отново остават изворите на основни положения и на 
единични твърдения, необходими за логическата операция 
опровержение. Изключени са творческите пътища от науч-
ния разум, защото не могат да се реконструират логически. 
Но това забулва най-важното в науката. Не може да  

19 
се обяснява и защитава нейната рационалност, като се 

отрича рационалността на раждането на идеите, теориите и 
фактите. Епистемологията е длъжна да намери пълно и ед-
нородно понятие за рационалност. Логиката се оказва слабо 
средство за тази цел. Тя не може да обхване синтезите в 
знанието.  

Логико-лингвистичната позиция в разбирането на на-
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учния разум се корени в старата идея за обективното зна-
ние като самостоятелна същност, независима от създателя 
си и по същество неисторична. От трансцендирането на 
обективността на знанието следва изключване на субекта 
от съдържанието му. "Познанието в обективен смисъл е 
познание без познавач, то е познание без познаващ субект" 
(115, р. 109). В отдадеността си при познаване субектът не 
си дава сметка за истината като синтез, за знанието като 
правене. Оттук идва представата за безусловната обектив-
ност на знанието. Оттук представата, че съдържанието на 
истината е независимо от това дали я познават хора или 
ангели, чудовища или богове. Субектът е сведен тук само 
до пораждаща инстанция и носител, нямащ Отношение към 
Съдържанието му. Ограничаването на понятието субект в 
теорията на познанието до психосоциален или биологичен 
механизъм на продукция, външен на съдържанието на зна-
нието (втори свят в терминологията на Попър) води към 
безсубектна епистемология. Трансцендирането на продукта 
на тази активност като логическа и езикова организация 
(трети свят в терминологията на Попър) изключва жизне-
ната осветеност на знанието в самата му обективност. Ор-
ганичното единство на творчество, разгръщане и проверка 
на научните знания е достатъчно очевидно в живата наука, 
за да се пренебрегне в епистемологията.  

Историческите и психологичните решения  на проб-
лема, характерни за по-голямата част от постпозитивисти-
те, а така също и за много марксисти, наблягат върху кул-
турния контекст, историчността и психичната реалност на 
динамиката на научните идеи. Историзмът в западната 
епистемология се наложи като водеща линия в последно 
време и измести логицизма (14). Неговите представители и 
преди всичко Томас Кун на фона на рационалисти се отк-
рояват със своя "релативизъм" и "ирационализъм" (103, р. 
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93). В отговор на такава критика Кун отбелязва, че се зани-
мава с "рационална реконструкция" в не по-малка степен от 
Карл Попър (101, р. 262). Историята на науката се рациона-
лизира чрез идеята за еволюция чрез отбор. Тази идея се 
реализира в различни форми от философи с твърде различ-
ни ориентации – Кун (101), Попър  

20 
(115), Тулмин (53). Отборът се оказва универсален ме-

ханизъм на самоорганизация и свързва формално биология, 
епистемология, теория на игрите... Стивън Тулмин обеди-
нява рационализма и историзма чрез идеята за Дарвинова 
еволюция на интелектуалните инициативи. Теоретичният и 
практическият контекст се обединяват. Тулмин отнася ра-
ционалността към .,юрисдикцията" на различни култури с 
различни методи и принципи, различни "колективни поня-
тия" (53, 60–107). Тази линия на обединяване на логика и 
културен смисъл е плодотворна. Тя обаче изисква да се на-
мерят постоянни, неисторични качества на рационалното 
знание. Иначе историчността й се превръща в разединена 
последователност на принципи и стандарти. Отделните фа-
зи на развитието стават несъизмерими. Необходимо е да се 
намерят постоянните характеристики на тази "юрисдик-
ция", за да се говори за нейна история. Освен това набляга-
нето върху "правилата и методите" в научната дейност –
регулирането – пречи да се вникне в закономерностите на 
самоорганuзацията й.  

Практиката на научното изследване е онзи контекст, в 
който си пробива път рационалното знание. В интегралното 
понятие за изследване се съдържат всички моменти на съз-
даване то и изпитването на знанията, на тяхната историч-
ност така, както и на тяхната специфична логика. Изс-
ледването – това е "формата на живота" на познанието. Го-
лата идея без резултатно изследване е научно безжизнена. 
За нейната истинност не може да се каже нищо. Логициз-
мът, който беше взел връх в седемдесетте години (16, 31 и 
др.), постепенно бе изтласкан от модели на синтез на исто-
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ричното и логичното (30; 39). Това може да се разбира като 
снемане на формалнологическия анализ на науката от диа-
лектическия: "Логиката, особено диалектическата логика, 
която изследва мисленето в неговото изменение, не може 
да не счита за свое задължение изследването на пътищата, 
по които възниква и се развива една или друга конкретна 
форма на мисленето" (6" с. 79).  

В едно по-ново изследване на Борис Пружинин е раз-
вито епистемологично въплъщение на подобна идея: "Опи-
райки се на разума, човек изяснява съдържанието на света – 
обект. а рационалността на организацията на човешкия 
опит е белег за обективност ... От гледна точка на марксиз-
ма основа за общозначимостта на формите на мисленето се 
явява единството на човешката практика, в хода на която 
обективното единство на света се запечатва във фигурите 
на логиката” (39; 34-35). Пружинин развива дейностно по-
нятие или дейностен  

21 
вариант на марксисткото понятие за наука, разбирайки 

същевременно рационалността като цялостност: "Същност-
та на науката може да бъде разбрана в тази система не изо-
лирано, а като тип обществена дейност, функционално 
обусловена от всички страни на даден, исторически сложил 
се начин на действие на хората, като тип духовно усвояване 
на природата в рамките на цялостната система на взаимо-
действието на материалната база и духовната надстройка на 
обществото" (39, с. 43). 

Тук се следва ориентацията към разбиране на науката 
като особен тип практика – научно изследване, който съ-
държа общите качества на рационалната практика, въплъ-
тени в спецификата на изследването. Разграничавам се от 
извеждане на научната рационалност от рационалността на 
"икономическата база", като си давам ясна сметка, че е съв-



 
 
28 

сем естествено икономическата, политическата, научната и 
цялостната рационалност на едно общество и на една кул-
тура да имат единна физиономия. Отдалечавам се и от 
отъждествяването на логика и рационалност, характерно и 
за марксистки изследователи (16, с. 143). Целта е достигане 
до просто работно понятие и модел.  

Научната рационалност – това е смисленост на наука-
та като познавателна дейност и организацията й като кул-
турна форма, чието съдържание е знанието за природата. 
Смислеността на знанието се съдържа в истинноста като 
регулативна ценност. Но конкретният смисъл на всяко на-
учно знание битува и "отвъд" организацията на понятията 
като светоглед на идея, установка, онтология. Тези духовни 
форми поддържат с "невидими сили" цялостта на понятия-
та, дори тя да е пропукана в изследването. Неистинното 
знание, разпознавано в неуспешното изследване, в отрица-
телния резултат от изпитанието, не може да съхрани смис-
ловата си основа. Знанието получава и губи своя· смисъл с 
постигането и загубата на истинността. Истината е даде-
ност и създаденост, даденост в субекта на обективно съ-
държание, създаденост от субекта на понятийна организа-
ция. Истината е процес на постигане на нещо зададено като 
задача. 

МОДУСИ 
Предпоставям една проста категориална схема на ра-

ционалното изследване. Тя съдържа три модуса: проблем, 
смисъл, действие (организация). 

22 
 
Научен проблем 
Проблемът за обяснението на излъчването на абсолют-

но черно тяло в края на миналия век се е изразявал в труд-
ността да се намери вярно уравнение на процеса (недостиг 
на организация). Търсенето на уравнението се оказва безре-
зултатно, ако се следва Максуеловата представа за непре-



 
 
 
 
 

29

къснатост, базова за класическата физика (недостиг на сми-
съл). Макс Планк стига до вярно уравнение (синтез на ор-
ганизация), използвайки съвършено ново – кванта енергия 
(нов смисъл). Константата на Планк има точен количествен 
израз, но нейният физичен смисъл е неясен. Той е толкова 
чужд на смисловото единство на класическата физика, че 
самият Планк не е гледал на него сериозно. Но е факт: ре-
шението на този проблем е "пробило" на твърде дълбоко 
равнище. Равновесието е нарушено и неговото възстановя-
ване представлява цялото по-нататъшно  развитие на кван-
товата механика. "Аномалията" с кванта става норма в нек-
ласическата наука. Квантът намира блестящи приложения в 
обясняването на ред микрофизични явления. Създава се 
цяла нова теоретична област, развита в края на краищата 
като нова основополагаща теория с принципи на понятийна 
организация, различаващи се от дотогавашните.  

Научната проблемност с право се схваща като начална 
и крайна точка на всяко изследване и развитие на знанието. 
Карл Попър във формулата си на "системния рационален 
критицизъм" описва научното развитие като преход от 
проблеми към проблеми.  

П1 → ВР →ЕГ →.П2 
(П1 и П2 означават начален и краен проблем; ВР – 

временно решение; ЕГ – елиминация на грешка). 
Проблемът е енергетичният извор на изследването. 

Той е напрегната неопределеност на знанието в полето на 
незнанието, недостиг на смисъл и на понятие. Проблемът 
се формулира чрез въпроси. Смислените въпроси в науката 
създават определена мяра неопределеност и задават траек-
торията на изследване. В зависимост от своята дълбочина 
проблемите провокират теоретични понятия, светогледни 
идеи, онтологии. Във всички случаи те изискват смислова 
(идейно) основа, коя 
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23 
то да им даде мяра и формулировка. Формулиран във 

въпроси и насочен от смисъл (идея), проблемът задвижва 
изследването. Изследването синтезира такава организация 
на понятия, в която въпросите получават отговор, пробле-
мът се снема.  

Томас Кун различава два типа научни проблеми: гла-
воблъсканици и кризи. Нормална наука са изследванията, 
решаващи стандартни проблеми – "главоблъсканици" (25, 
с. 59). Тези задачи се решават без изменение на понятийна-
та структура. Пробивът на проблемността отвъд равнището 
на съществувашата парадигма води до научна криза, пот-
готвяща създаването на нова парадигма чрез научна рево-
люция (25). Проблематизирана е основната теоретична 
структура. 

Моделите на Попър и Кун донякъде изкуствено са 
противопоставяни, и от самите им автори. Но те се допъл-
ват съществено. Двата модела решават различни задачи в 
описанието на научното развитие. Попър търси всеобща 
форма на растеж на знанието. Предлаганата от него проб-
лемна схема не противоречи на схемата на Кун: криза – ре-
волюция. Съществена е разликата между логицизма и исто-
ризма, в които тези .философи ориентират концепциите си. 
Кун  разработва така идеята за научен проблем, че се отк-
рояват различията в "дълбочините" на проблемността: нор-
малното обяснение на явление от известна теория, което не 
среща аномалии, е едно ниво на проблемност. Съвсем дру-
го, много по-дълбоко засягащо структурата на действащата 
теория, е ситуацията на аномалия, когато фактът "не се по-
бира" в теорията и назрява нейната замяна с друга.  

В нашата методологическа литература понятието 
проблем е залегнало в основата на дивергентноконвергент-
ния модел на научното развитие на Азаря Поликаров. Мо-
делът се състои в "подвеждането на конкретните проблеми 
под определени типове и редукцията на това множество въз 
основа на определени методологически изисквания или 
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процедури" (36, с. 83).  
Този модел, вярно представяйки основните характе-

ристики на научното изследване като проблем и решение, 
силно рационализира и формализира процеса на научно 
творчество, допускайки краен брой възможни решения на 
еднозначно формулируеми проблеми. Действителните си-
туации в науката в много случаи изключват възможността 
за такова методологическо изчистване. Далеч не винаги са 
възможни "матриците на възможните решения", тъй като 
обикновено не е ясно на какво равнище е проблемът и как 
трябва да се формулира самият  

24 
въпрос. Не е ясно дали съществуващите понятийни 

рамки са достатъчни за решаването му. Ако проблемите в 
науката могат да се подредят и комбинират пълно, решени-
ята им по принципа или – или, научното творчество в наше 
време би могло да се предостави и на компютри.  

Науката е много по-спонтанна, отколкото логиците ис-
кат да я представят. В нея има твърде много неопределе-
ности както в опитните определения на понятията, така и в 
"тълкуването" на данните. Проблематичността е естествено 
нейно състояние. Това не прави изследването ирационално: 
то се изтръгва от неопределеността и постига смислени ре-
зултати. Просто смислеността и организацията никога не са 
напълно прозрачни, еднозначни и логични. Те са потопени 
в океан от неопределеност. Рационалното в широкия жиз-
нен контекст е това, което възпроизвежда живота и разши-
рява пространството на активността. Затова рационално в 
науката е всичко, което води до възпроизвеждане на наука-
та и разширение на обхвата и.  

Разумът строи своите сгради върху плаващата основа 
на проблемността. Първата му работа е да фиксира и 
втвърди тази основа дотолкова, че тя да издържи пост-
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ройката. Затова първи акт в изследването е формулирането 
на проблема. Проблемът е недостиг на смисъл и на понятие 
– на идея, описание, обяснение. предсказание. Ентропията е 
достатъчно голяма, че да напряга към активност познава-
телната структура. Схематично проблемът е отклонение от 
равновесното състояние на системата, което трябва да се 
анулира чрез системна активност. Но в човешката култура 
този дебаланс може да се усети и определи само благодаре-
ние на осъзнаването на смисловия недостиг. Без замъглява-
нето на смисъла нещата могат да вървят добре в един чисто 
автоматичен ход, и всяка проблемност да се свежда само до 
възникващи в хода на разширение на науката "празни поле-
та" с очертани рамки, които се запълват по напълно готов 
алгоритъм. Смисловият недостиг провокира въпрос към 
самите рамки, към самите понятия и тази тяхна подвъпрос-
ност подхранва трансформациите. Този недостиг може да 
се открие по-плитко или по-дълбоко. при по-конкретни или 
по-абстрактни понятия, при приложни или фундаментални 
знания.  

Научните проблеми са двигатели на развитието на на-
уката. Колкото по-дълбоки са те, пред толкова по-
радикални промени изправят научното развитие, толкова 
по-голям заряд  

25 
на историчност му придават. По правило не се прово-

кират изкуствено. Това би било нерационално. Истинските 
проблеми възникват спонтанно и някак "неизбежно" – тях-
ното решаване е естествено и някак "задължително". В ре-
зултат на нови данни, факти и хипотези научната структура 
може да се напрегне до степен да се трансформира силно 
или да се замени с нова.  

Строго понятие за "дълбочина на проблема" може да 
се развие в една прецизна теория на науката. Но дори в та-
кава теория смисловата основа на проблемността едва ли 
ще бъде хваната. Условно дълбочината може да се опреде-
ли в модела на йерархичната научна структура. Ако прие-
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мем, че равнищата на науката са: наблюдение (данни) – 
описание (факти) – обяснение (теория) – категориално 
определение (категория) – логическо извеждане (логика), 
то най-дълбоки ще са онези проблеми, които нарушават 
логическата структура на теорията. Например възникват 
данни, които провокират логиката на теорията по същест-
во: електронът "преминава" и "не преминава" през отвора в 
кристалната решетка. По-малко дълбок ще е проблемът за 
замяната на категорията – например при запазваща се логи-
ческа структура е необходимо да трансформираме причин-
ни обяснения във функционални. Още "по-плитък" е проб-
лемът за несъвпадението на следствия та на теорията с 
данните и нуждата да се усъвършенствува тя без промяна в 
логическата или категориалната структура Неадекватното 
описание е емпиричен проблем, който може да бъде реша-
ван в рамките на съществуващата теория. Този проблем 
нормално води до разширяване обхвата на теорията.  

"Дълбочината на проблемността" е понятие, необхо-
димо за определяне на равнището, на което се обособяват 
"закони. те на живота" и теоретичната биология. Не е видно 
докъде са заровени корените на неяснотата, на загадката на 
живота Тази неяснота обгръща изследването, когато от 
наблюдавания свръхред и интуитивно схващаното значение 
на частите пре минем към опити за научно обяснение. Не 
можем да отговорим на въпроса защо, по какви закони на 
природата, даден орган е устроен именно така, защо дадено 
живо същество СЕ държи по определен начин, защо моно-
мерите на ДНК са подредени в такава последователност. 
Значението, което намираме в тези редове, се свежда в края 
на краищата до оцеляването. Но що за закони управляват 
това значение, след като тук се разменят местата на причи-
ната и следствието – не кри- 

26  
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лото обяснява летенето, а летенето обяснява крилото. 
Това е толкова дълбок проблем, че замъглява самите осно-
ви на класическата каузална наука – равнището на проб-
лемността тук е категориално. В модела, който по-нататък 
разработвам, ще се опитам да локализирам неопределе-
ността на проблема: "теоретичната биология", да го предс-
тавя като неопределеност на тип организация на теория и 
изследване, на тип научна практика и рационалност като 
цяло. 

 
Научен смисъл 
Когато физиците поставят въпроса за опитното опре-

деляне или тълкуването на определена функция, те търсят 
нейния физичен мисъл. Така например основната във въл-
новата механика функция Ψ (пси), играеща централна роля 
в уравнението на Шрьодингер и описваща динамиката на 
квантовите състояния, е в началото неосмислена, неизтъл-
кувана опитно. Едва по-късно й се приписва физичен сми-
съл. Макс Борн постулира, че Ψ2 означава амплитудата на 
вероятността за намиране на частица на определено място. 
Опитно това означава относителна честота на попадения на 
частици в точка на фотоплака. Физичният смисъл е двойнс-
твен: фиксиране в наблюдение и измерване на величина, и 
теоретично тълкуване чрез математичната теория. Въвеж-
дането на вероятностно тълкуване на пси-функцията пре-
дизвиква много спорове. Оказва се, че са разбити най-
дълбоки пластове на картината на света. Лишена е от сми-
съл представата за еднозначна реалност независимо от из-
мерването. Намира ли се някъде електронът преди попаде-
нието върху фотоплаката? Вероятността не може да се мис-
ли като актуално определение – тя е мяра на възможното. 
Което става, става с вероятност единица. Останалото не 
става и по време на ставането има вероятност нула. Не е 
така в квантовата механика. Микрообектът образува "об-
лак" с различна "плътност на вероятността". Този недостиг 
на смисъл стимулира нови изследвания и конструкции. 



 
 
 
 
 

35

Принципите на допълнителността и на неопределеността са 
постулирани, за .а "узаконят" тази парадоксална ситуация.  

Развитието на символните организации при неяснота 
на значението и смисъла може би е симптом на отчуждава-
не на културата от живото световъзприемане. То е харак-
терно не само за науката, а и за изкуството, технологията и 
другите културни форми на нашия век. Всички сме свиде-
тели на неу- 

27 
държимото нахлуване. на технологията, несмущавано 

от тоталната неяснота на значението и смисъла й.  
Смисълът на науката – това е нейното духовно съдър-

жание, битие като знание, истина. Феномените, в които се 
въплъщава този смисъл, могат да бъдат установки и идеи, 
начални възгледи за света, научни понятия. Този дух из-
пълва вътрешния хоризонт на практиката на научното изс-
ледване. Той се обективира в организиран изследователски 
цикъл. Идеите стават хипотези и обяснителни теории. В 
рационалното наблюдение, описание, обяснение и пред-
виждане знанието придобива "плът и кръв" и може да слу-
жи за практическа промяна. Раждането на истината в нау-
ката става в процеса на изследването. ТО има цялостен 
жизнен цикъл – започва от определени въпроси и завършва 
с отговори. Така се ражда временната, но различена от заб-
лудата истина.  

Например идеята на Аристотел за естественото движе-
ние към центъра на Вселената (център на Земята) е просъ-
ществувала векове като смислено знание чрез своята отно-
сителна истинност: достъпните в онази епоха наблюдения 
обосновават тази теория, те биват добре обяснявани чрез 
нея. Физиката на Аристотел съдържа обаче и своето отри-
цание. Инерциалното движение, продължаващо след дейст-
вието на силата, не е насочено към центъра на Вселената, а 
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не е и вече -принудително, неестествено. Тогава Аристотел 
допуска наличието на въздушни вихри, които продължават 
да тласкат хвърления камък. По-късно се появява идеята за 
"импетуса", за някакъв вътрешен стимул, който съхранява 
движението. Импетусът лошо се съчетава с другите поня-
тия от Аристотеловата физика. Но теорията като цяло се 
държи от една силна основна идея, пронизваща цялата кул-
тура – идеята за Космоса. Все пак напрежението остава и се 
натрупва, за да взриви в края на краищата цялата сграда.  

Това не е чисто понятиен процес, както показва Алек-
сандър Койре. Цялостното преосмисляне на света и на ра-
ционалната форма на науката за Природата, настъпило със 
замяната на старата физика с математическата физика на 
Галилей и последователите му, е в основата на решаването 
на чисто концептуалните въпроси за описание на движени-
ето. Вътрешният смисъл – замяната на картината на света и 
външната форма – замяната на качеството с количество – са 
едно органично цяло и не можем да търсим водещото в то-
зи процес на промяна. Във всеки случай хармоничният и 
затворен Кос-  
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мос отстъпва място на безкрайната математическа 

Вселена.  
Промяната на идейните основи може да съпътствува, 

изпреварва (при  критиката на класическата механика – 
Мах, Поанкаре) или изостава (при тълкуването на кванто-
вата механика) от революциите в понятията и теориите. 

Научният смисъл битува като колективна установка, 
идея, онтологическа картина, начални научни понятия. Той 
битува в рамките на една непрекъсната културна история и 
е част от духа на епохата. Всичко това, разбира се, е въз-
можно само доколкото учените от различни епохи успеят 
да обективират този свят на знанието в рационални дейст-
вия и подредени символи. 

 
Понятийна организация  
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С това понятие завършва моето определение на науч-
ната рационалност. Това е обективирана в текстове научна 
истина. Смисълът й придава вътрешно единство. Организа-
цията на научното знание се състои от понятия, подредени 
в пространството на неговото разширение. Елементарната-
логическа връзка е вече понятийна организация – едно ло-
гическо пространство. 

"А ≡ В. С" е логическа организация, построена от про-
менливите А, В и С, изразяващи в символната логика прос-
ти твърдения, и постоянните "≡ " и ".", фиксиращи връзките 
между тях. Логическата структура е скелет на научното 
познание. Може да се каже, че тя е най-статичната конст-
рукция в науката, която не търпи изменение на своите 
"постоянни", при каквито и да било изменения в останалите 
структури. Измерима с нея по степен на инвариантност в 
математическата наука е математическата структура. 

Уравнението Е=m.V2 има математическа организация 
благодарение на връзките, означени със символите за ра-
венство, произведение и квадрат. Но такава структура би 
била абсолютно безсмислена, ако не се проецираше в ем-
пиричните определения на величините Е, m и V, експери-
ментално измерими. Това уравнение представлява рацио-
нална опитна научна организация само дотолкова, доколко-
то от него може да се получи изследване, т.е. да се приложи 
в опита за обяснение на реално измерени стойности и с то-
ва да се изпита неговата истинност. А това е въпрос на ди-
намизиране на структурата в работни операции – звена от 
научно изследване. Ако изследването показва неистинност-
та на уравнението, това е проблем, който може да задвижи 
исто-  

29 
рическа промяна – т. е. синтез на ново, по-силно урав-

нение, преодоляващо ограничеността на първото.  
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Така се очертават модусите на организацията на поня-
тията – структура, динамика и история. Те са условно 
обособени пространствени и временни измерения на разг-
ръщането на знанието. 

Структурата на науката е широко разработвана тема 
в съвременната философия (20; 21; 41; 47; 51; 53; 57; 63; 72; 
81; 88; 94; 114; 115; 116; 127 и др.). В рамките на логичес-
кия позитивизъм бе развита опозицията логическа – емпи-
рична структура. Логическата структура се изключва от 
отношение към опита (21, с. 50). По-нататък изследванията 
се насочват предимно към научната история. Но проблемът 
за научната структура е неотделим от този за историята. 
Схващането на тези моменти в единно понятие изисква 
разбирането на "сублогичните" конструктивни равнища на 
научната структура. Освен това структурата е неуловима 
вън от динамиката, от функцията. Отделните научни струк-
тури се обосновават опитно едва в процеса на своята работа 
в изследването. Това още веднъж показва, че, абстрахирани 
от изследването, всички моменти на рационалността така-
ва, каквато е обективирана в понятийната организация, са 
схванати съществено непълно. 

Приемам, че сградата на науката се състои от подреде-
ни едно в друго концентрични структурно-функционални 
нива, всяко от които осъществява специфична само за него 
структура и операции. В центъра на понятийната организа-
ция стоят абстрактно-логическите отношения. Следват 
"конкретно-логическите" категориални структури, абстрак-
тно-теоретичните основни научни понятия, отговорни за 
теоретичните обяснения, емпиричните обобщения, фактите, 
описанията и наблюденията. На повърхността на йерархия-
та са протоколите, организиращи научните наблюдения, 
чрез които сферата на науката е "потопена" в безкрайното 
пространство на възможния и актуалния свят. В това прос-
транство са разположени множество такива сфери, между 
тях са установени понятийни отношения, свързващи теори-
ите в единна наука за природата (вж. фиг. 1).  
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Цялата тази сфера от субординирани структурни рав-
нища може да се "изчисти" от конкретно опитно съдържа-
ние (наблюдение, описание и обяснение на събитията, про-
тичащи реално в определени места и моменти) и да приеме 
вида на мрежа от постулати, определения и "теореми", кои-
то могат да решават различни типове задачи. В този абст-
рактен вид  

30 
 

 
ЗА ДИАНА: ДОТУК ФОРМАТИРАНО 
емпиричен  
материал 
Схема на чистата понятийна структура  
L – означава логическо ниво – логическо извеждане;  
К – категориално ниво – тип обяснение;  
Т– теоретичио ниво – обяснение;  
F – фактично ниво – описание;  
О – наблюдателно ниво – наблюдение.  
понятийната организация е сведена до чиста понятий-

на структура.  
Чистата структура е построена, за да организира опит-
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ните данни, като ги подрежда последователно на всички 
свои равнища. Нейната работа се състои в разрешаване на 
научни проблеми. Ако дадена чиста структура не може да 
реши описателен или обяснителен проблем в границите, в 
които нормално успява, тя е потенциално подложена на 
историческа промяна (фалшификация). Във формалните 
науки чистата концептуална структура съвпада с цялата 
структура. Конкретните операции на доказване на теореми 
представляват не приложения на тази структура, а нейно 
разширяване. В опитните науки чистата концептуална 
структура съвпада с постулативната система, изтълкувана 
еднозначно за възможен опит. За разлика от математичес-
ката аксиоматика, физичната теория е зависима пряко от 
опита. Така е получена важна разлика в рационалността на 
формалните и опитните науки, следвайки рационалните 
моменти в аналитичната традиция на филосо-  
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фията на науката, но и преодолявайки нейните ограни-

чения.  
Традицията в изследването на природата на тази “чис-

та структура" е богата. Известни са дискусиите между инс-
трументализъм и реализъм, вариантите на техния синтез, 
етапите на философското осмисляне на чистата структура. 
Интензивната рефлексия върху научното мислене по повод 
на важни проблеми на физиката в края на миналия век е 
свързана с името на Анри Поанкаре. Изследвайки природа-
та на математичното и физичното разсъждение, Поанкаре 
по същество формулира основните въпроси на съвременна-
та епистемология. Той разкрива колко условни са научните 
построения и колко многозначно се отнасят те към опита. 
Зад привидните ясноти открива въпроси. Оказва се, че кла-
сическата физика е само едно възможно описание на При-
родата. Съглашенията стоят в основата на всяко възможно 
описание. Чистите структури са предназначени да органи-
зират разширението на науките чрез изследвания. Това ва-
жи за математиката независимо от опита (41, с. 27), докато 
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в естествените науки опитът бива описван, без обаче да оп-
ределя безусловно своето описание. Подлагайки на съмне-
ние основите на механиката, Поанкаре изяснява условния и 
характер и механизма на строежа на понятията: “Сега се 
изяснява по какъв начин опитът от една страна, е могъл 
да служи като основание за принципите на механиката, а 
от друга – никога да не бъде в състояние да им противоре-
чи" (41, с. 119). В основата на значенията на понятията ле-
жи жизнен опит. Но този неясен опит не е съществен в нау-
ката – тук важни са теоретичните връзки: "ние не се нужда-
ем от определение за сила: идеята за сила е понятие пър-
вично, неопределимо; ние всички знаем какво е това имаме 
го в пряка интуиция. Тази пряка интуиция произтича от 
понятието за усилие, добре познато ни от ранни години ... 
Не е важно да се знае какво е това сила, а е важно да се знае 
как да се измери тя" (41,119-120).  

Простотата на конструкцията и ефективността на на-
учните понятия и положения са единствените основания за 
приемането им: "двете положения: "земята се върти" и "по-
удобно е да се каже, че земята са върти" имат един и същи 
смисъл; в едното няма повече съдържание, отколкото в 
другото" (41, с. 131). Остава нерешен въпросът защо опре-
делени положения се оказват по-удобни и няма ли това 
удобство все пак обективен смисъл? Дискусията между ин-
струментализъм и реализъм в края на краищата, според Се-
ларс, е завършила в  
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полза на един трети, по същество антропологичен въз-

глед:  
"Тези догми (реализмът и инструментализмът – С. Г.) 

бяха постепенно заменени с антропологично разбиране на 
концептуалната структура, чрез която ние възприемаме 
света като някаква форма на подреден живот и която от за-
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чатъчно начало е еволюирала по пътя на адаптацията" (51, 
с. 373).  

Понятийната организация, строяща се в рамките на 
обективирания в наука опит, удивително напомня биоло-
гичната организация, строяща се в рамките на еволюцията 
чрез отбор.  

Чистата структура (с. 30) задава специфично концеп-
туално пространство – поле, което може да се представи 
като множество точки и траектории на понятия и операции 
с понятия. Конфигурацията на възможните траектории е 
задавана от очертанията на концептуалния предмет. Мно-
жеството данни, постъпващи от хоризонта към ядрото, се 
разпознават като редове, образуващи очертанията на теоре-
тичния предмет. С други думи опитните данни намират 
свое тълкуване на езика на теорията в описанията и обяс-
ненията. Резултатът от тази динамика на чистата структура 
е ред положения, тълкуващи опитните данни на езика на 
теорията като описани и обяснени факти. Тези описания и 
обяснения, решения на опитни проблеми се натрупват като 
готово знание. Получава се "материализация" на "идеална-
та" чиста структура, която може да се нарече разгърната 
концетуална структура.  

Ако условно нарека радиалното и дъговото измерение 
на понятийната организация съответно субординационни и 
координационни отношения между понятия и положения, 
тази организация ще се строи чрез координационни синтези 
– между различни понятия от едно и също ниво, и суборди-
национни синтези – между понятия от различни равнища. 
Първите отношения ще бъдат синтактични, а вторите – 
семантични, Чрез първите ще се синтезират концептуални-
те картини на всяко ниво – факти, теории, категориални 
схеми, логически структури, а чрез вторите ще се синтези-
рат функциите: наблюдение, описание, обяснение, категор-
нална идентификация, логическо извеждане. Както синте-
зите по радиуса, така и синтезите по окръжностите са не-
тавтологични, не се свеждат до прости извличания на след-
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ствие. Отношенията, които изграждат понятийната струк-
тура, обаче могат да свързват по определение зависими и по 
определение независими понятия – аналитични и синте-
тични. Аналитичните отношения на тъждество и следване 
могат да въвеждат и нови понятия, но само  
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доколкото се състоят от вече известни определения. 

"Нагряването на телата представлява повишаване на тяхна-
та температура" е аналитично тъждество (тавтология). Син-
тетичните отношения свързват независими едно от друго 
понятия. Те винаги съдържат момент на неопределеност и 
са проблематични, но не са произволни. Всички синтетични 
твърдения въвeждат нова информация, ново знание и зато-
ва подлежат на изпитване в изследователски цикъл. "Наг-
ряването на телата води до тяхното разширяване" е синте-
тично тъждество. Най-важните синтетични отношения в 
науката са законите.  

Има две гранични равнища в сградата на опитната нау-
ка: наблюдателно и логическо. Граничността на наблюде-
нието се състои в неговата предконцептуалност. То е из-
тълкувано, но неговият материал е даден. Данните са пос-
ледните основания за потвърждение или опровержение на 
теориите. В това е смисълът на кореспондентната теория за 
истината. Граничността на логиката се състои в нейната 
метаконцептуалност: Логическото е безусловно валидно 
независимо от определена концепция или група данни. Ло-
гически закони не се синтезират в хода на развитие на нау-
ката. Зададеността на логическото осигурява конструктив-
ната му роля на скелет на науката. Но логиката не резюми-
ра научната рационалност.  

Ето една чиста структура.  
Символната схема на Пол Дирак, съдържаща в едно 

цяло принципите и законите на квантовите структури и 
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взаимодействия, увенчава развитието на квантовата меха-
ника. В рамките на тази система са формулирани точно 
принципът на суперпозицията, вълновото уравнение на 
Шрьодингер, каноническите уравнения на матричната ме-
ханика и квантовите условия – всички елементи от кванто-
вата теория, развити послелователио от различни физици. 
Квантовите състояния се определят в рамките на концепту-
ален предмет – "абстрактно Хилбертово пространство", в 
което чрез вектор може да се представи основният принцип 
– суперпозицията.  

Тази структура навлиза в полето на опита, като усвоя-
ва постъпващи на повърхността и данни. Това е динамика-
та на науката, изразяваща се в растежа на знанието. Спо-
ред Лакатош всяка стъпка на една научноизследователска 
програма (НИП) – поредица от последователни теории – е 
консистентно нарастване на съдържанието (103, р. 134). 
НИП съдържа "твърд корен" от методологически правила 
на пътищата на изследване, които трябва да се избягват – 
отрицателна еври- 
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стика, и на онези, които трябва да се следват – поло-

жителна евристика (103, 132-133). За Кун динамиката на 
науката е представена преди всичко в понятието нормална 
наука. Нормалната наука е приложение на парадигма.  

Може да се определи концептуалната динамика като 
насочена динамика на чистата структура, чието взаимо-
действие с данните – описание, обяснение, предсказание – 
синтезира разгърнатата концептуална структура. Тези вза-
имодействия имат условни динамически параметри – сила 
и посока. Тяхната сила се определя от дистанцията на рав-
нището, на което се извършват, спрямо наблюдателното, а 
направлението и посоката – от конфигурацията на полето, 
задавано от теоретичния предмет. Полагането на данни в 
протокол е най-слабият синтез. Описанието на факти е вто-
ро по сила. Фактът "усилва" наблюдението, синтезирайки 
цялостна картина на събитието в пространството и времето. 
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Обяснението и предсказанието са най-силни синтези в 
опитната наука.  

Динамиката, описана тук, има своята "енергетика" в 
напрежението, разпределено в полето, създавано от чистата 
структура. Всяко определено и насочено напрежение в да-
дена негова точка или област е смислен научен въпрос. Ди-
намиката се стреми да анулира напрежението на въпроса. 
Затова прилагането на теории върху данни и факти предс-
тавлява полагането на данните в точки на полето, където те 
са заредени с минимум напрежение, минимум въпрос, ус-
ловна яснота. Намаляването или премахването на напреже-
нието е отговор на смислен научен въпрос. Невъзможност-
та за това намаляване означава неуспех на чистата структу-
ра – данните не могат да се подредят, без да се деформират, 
във фигурата, задавана от теоретичния предмет. Това е 
прелюдия към историческо изменение в науката. Натруп-
ването на напрежение в дадена област на знанието води на 
даден етап до криза, която предшества "взривяването" на 
теорията.  

Динамиката на чистата структура върху безкрайното 
поле на възможния опит е в действителност разширяване на 
знанието в една предметна област. Това разширяване на 
областта на действие на теорията изменя нейното положе-
ние спрямо други теории. Така се получава ситуация на 
конкурентност между теории, която може да има за изход 
отстраняване на онези описания и обяснения, които са нап-
регнати и сложни в сравнение с конкурентите си. Частен 
случай на такова отстраняване е редукцията.  

Научната редукция е традиционен методологически 
проб- 

35 
лем. Тя е определяна като идентична по своята струк-

тура с обяснението (87). В рамките на моя модел редукция-
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та може да се определи като идентификация на цели поня-
тийни системи (модели, теории), при което техните полета 
се припокриват от тези на редуциращите концептуални 
структури. Класическите условия на Нагел за редукция в 
науката са преводимост и дедуцируемост (112, 353-354). 
Те стават основа за развитието на понятието научна редук-
ция в моделите на Кемини-Опенхайм (100, с. 307), Кенет 
Шафнер (118), Марио Бунге (80).  

В процеса на настъпление чистата структура стига сво-
ята граница. Идеята за познавателна граница е стара. Но 
понятието за ограниченост на теорията е неясно. Възможно 
ли е определянето на границата априорно независимо от 
актуалното и приложение? Това е много трудно поради не-
определеност и синтетичната природа на приложението. По 
принцип всяко прилагане на теория подвежда данни под 
концептуална структура и затова съдържа нееднозначност. 
Затова е трудно да се обясни дали актуалният неуспех в 
дадена сфера на приложение се дължи на принципна огра-
ниченост на теорията или на несъвършенство на техниката 
на прилагане. Актуалното намиране на истинска граница е 
едва опровержението. Но дори то може да се превъзмогне. 
Ако може да се определят относително априорно характе-
рът и мащабът на ограничението, ще можем ясно да раз-
познаваме характера на проблемните ситуации – дълбочи-
ната на проблемността ще може да се локализира върху 
някое ниво. Така, ако се знае на какво ниво на организация 
на физичната теория е необходимо изменение. за да се об-
хване възпроизводството, ще може да се предвиди какво 
може и какво не може със и без изменение да обясни фи-
зичната теория в сферата на тази организация. Възмож-
ност за такова определение се дава от предлагания тук мо-
лел. Дали тя ще бъде реализирана, това зависи от успеха на 
неговото изпитателно приложение към биологията.  

Ето как се развива една чиста структура. В "Математи-
ческите начала на натуралната философия" на Исак Нютон 
е изложена концептуална структура, рисуваща предмета 
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механично движение на тела в празно пространство и вре-
ме. Тази теоретична структура се прилага и е изпитвана в 
астрономически наблюдения, експедиции, математически 
изчисления. Тя се излага в учебници и монографии. Разви-
ват се нейни клонове: корпускулярна теория на светлината, 
механическа оптика, усъвършенствува се апаратът на тео-
рията: ди- 
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ференциалните уравнения на Ойлер, аналитичната ме-

ханика на Лагранж, "принципът на покоя" на Молергюи, 
"принципът за най-малкото време" на Ферма. Това са про-
биви чрез разширяване и на самата чиста структура, което 
ги превръща в история на тази наука. Класическата меха-
ника намира своята граница в невъзможността да се обясни 
фактът на постоянството на скоростта на светлината спря-
мо всяка отправна система, който противоречи на принципа 
на инерцията, формулиран за Декартови координати. Тя е 
заменена от нова фундаментална теория на движението, 
снемаща я в себе си като частен случай за малки скорости – 
Специалната теория на относителността.  

ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ  
Постоянни определения на рационалността на опитно-

то знание са онези качества, които се запазват независимо 
от вариантите на организация на понятия. Те правят тази 
организация рационална. Следователно това са нещо като 
принципи или закономерности на изследването. Тези ка-
чества отличават науката от псевдонауката и ненаучните 
форми на знание и култура. Някои методологически кон-
цепции формулират принципи или правила за рационална 
научна дейност или рационална теория. Но факт е, че нау-
ката успява да бъде рационална без следването на външни 
предписания, "правила" и "принципи". Нещо насочва уче-
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ните към рационално изследване и това е просто самоорга-
низацията на тяхната активност и на науката като културна 
форма. Именно в спонтанността на научния живот, в не-
повторимата и непредсказуема история на идеите и експе-
риментите, се въплъщава неотклонната тенденция към ра-
ционалност.  

От тази гледна точка всички методологични пози, пре-
тендиращи да задават отвън на науката принципи и прави-
ла, положения и ограничения, изглеждат безкрайно слаби, 
неадекватни и в крайна сметка безсмислени. Философските 
идеи за метода и предмета на науката имат философско 
значение и смисъл, а не значението и смисъла на работни 
регулативи в опитнонаучната дейност. Преносът на идеи от 
здравия разум и от философията на науката изцяло е зави-
сим от успеха на учените да формулират тези идеи във 
формата на рационална понятийна организация, в научно 
изследване.  

Променливи определения – това са онези свойства на 
организацията, които се изменят в зависимост от измене-
ние- 

37  
то на научните области, предметности и проблеми. 

Те разграничават отделни области, но не номинално, както 
например се различават термодинамиката и статистическа-
та социология, а органически, както се различава класичес-
ката механика от термодинамика или науки за природата от 
науки за историята. Изключително важно е да се разбере 
дали количествената организация на теорията и измерител-
ният експеримент се различават принципно, т. е. като ис-
тински научни константи, от качествените теоретични по-
ложения и "четенето на текстове", или става въпрос за ва-
рианти на променлива на научната рационалност, реализи-
ращи едни и същи постоянни определения.  

Локализацията на постоянните и променливите оче-
видно трябва да следва радиалната линия от центъра към 
периферията. Колкото по-близо до центъра на концептуал-
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ната сфера се намират дадени Отношения между понятия-
та, толкова по-неизменни в историята и "географията" на 
науката са те. Преди всичко това са формалнологическите 
закони и константи. Следват категориалните определения. 
Но те вече могат да варират. Това не е пълната картина. 
Сферата на концептуалната организация има постоянни 
качества на своя строеж от центъра към периферията, от 
логиката до наблюдението. Много важно е да се "хванат" 
тези постоянни, които различават науката от другите фор-
ми. Ако се фиксират само константите на ядрото, анализът 
се ограничава с формалнологическо определяне на рацио-
налността.  

Фиксирането на определени менящи се свойства, чии-
то вариантни форми определят различни форми на научния 
строеж, е изключително важно за разпознаването и обясне-
нието на явленията на създаване и отмиране на теоретични 
подходи, езици и начини на разсъждение. В биологията си-
туацията е изключително сложна. Тук може да се срещнат 
класическа физика, термодинамика, квантова механика, 
химия, статистическа еволюционна теория, органически 
обяснения, исторически сценарии, текстуални анализи, 
лингвистични обяснения, аналогии и подходи, социологич-
ни и психологични идеи. Тук е забъркан невероятен кок-
тейл от понятия, включващ едва ли не всичко, което е съз-
дадено за векове като начин за познание на природата. За-
това са нужни работни определения на постоянните харак-
теристики на научната рационалност като принципи, и на 
променливите и като стандартu и типове.  

38 
 
Принципи  
В своята "теория на опита" Карл Попър формулира 

конкретните изисквания към една концептуална система в 
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опитната наука: синтетичност (теорията да описва непро-
тиворечиво един възможен свят), фалшифицируемост (те-
орията да описва непротиворечиво един възможен свят) и 
непротиворечивост (теорията да описва непротиворечиво 
един възможен свят) (114, р. 38). Въпреки че тези правила 
са верни (а те са верни независимо дали става дума за наука 
или за здрав разум), учените правят рационална наука, без 
да използват такава квалифицирана методологическа по-
мощ. Очевидно постоянните характеристики на рационал-
ността могат да се формулират само с оглед решаване на 
метанаучни проблеми. Епистемологията не се занимава с 
предписания, а само с описания и обяснения. В науката 
верните пътища в известен смисъл се "прокарват сами", 
чрез действително решаване на емпиричните проблеми. 
Галилео Галилей никъде не формулира теория за своя ме-
тод и изобщо не се занимава да го формулира. Той решава 
проблема за движението, използвайки математиката и из-
мерването. Негова гордост е "създаването на две нови нау-
ки" (1, Т. 2), а не просто на нови предписания за правене на 
наука.  

Тези постоянни характеристики се отнасят до цялост-
ната организация на теория и изследване. Науката е рацио-
нална само в мащаба на цялостната и обективация в изс-
ледването чрез модели и теории. Науката е рационална са-
мо в мащаба на цялостните изследователски цикли. Не мо-
же да се получи истинността на равнището на чистата 
структура. Една теория може да е прекрасно построена, но 
просто невярна емпирично. Едва резултатите от нейната 
работа стават определители на рационалността и. Затова 
константите на рационалността на опитната наука са конс-
танти и на изследването.  

Условната формулировка на тези константи може да е 
следната:  

1. Безусловно съхранение на данните. Данните в опит-
ната наука са безусловно верни при всяко съпоставяне с по-
нятия и положения от по-висок порядък – факти, закони и 
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категории. Тяхната проблематичност се взема сериозно са-
мо при синтез на протокол. Веднъж проверени, тези данни 
не могат да се изменят с оглед "написване" към теории и 
предсказания например. Логическите позитивисти тълкува-
ха това съхранение като абсолютно обективна основа на 
знанието, "опитна основа", за която може да се състави 
чист наблюда-  

39 
телен език, на който може да се формулира цялото 

опитно знание. Те са прави в това, че съдържанието на дан-
ните е обективен извор на знание и ако той търпи промени 
с оглед на теории, цялата наука се превръща в произволно 
построение и научната истина чрез потвърждението и оп-
ровержението в независим опит стават невъзможни. Наис-
тина програмата за редукция на цялото опитно знание към 
наблюдението и към чистия език е утопична.  

Опитната основа, съставена от протоколите на наблю-
денията и експериментите, не е абсолютна, защото е фор-
мулирана на езика на тези теории и модели, изтълкувана е. 
Паул Файерабенд съвсем правилно констатира зависимост-
та на фактите от теориите (87), но тази зависимост се отна-
ся до формата, а не до съдържанието им. Фактът, че изме-
римата величина маса зависи от цялата механика, не озна-
чава, че измерените значения на този параметър трябва да 
се подлагат на съмнение и че не могат да потвърждават и 
опровергават предсказаното от същата тази теория. Акту-
ално безусловното съхранение на данните означава мини-
мализиране на тълкуването, влагано в тяхното формулира-
не. Всяко напрежение между данни и теория може да пос-
тави под въпрос теорията, но не и данните. В противен слу-
чай е невъзможна рационална наука.  

 2. Условно сьхранение на чистата структура. Чиста-
та концептуална структура в опитната наука е условно вяр-
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на при съпоставянето с елементи на живия опит – конкрет-
ни факти и наблюдения. Тя е поставена под въпрос при 
всяка операция на нейното прилагане. Нито една теория не 
е окончателно доказана. Попър засилва това положение, 
твърдейки, че няма потвърдени теории (113, р. 40). Конвен-
ционалистьт, наблягайки върху това свойство на науката, 
може да стигне до релативизъм – да си спомним анализа на 
Поанкаре. Условността не означава равностойност на всяка 
възможна теория, която успешно описва и обяснява опре-
делен кръг данни. Тя не означава и приемане на по-
удобното и простото. В отрицателен смисъл условността 
означава перманентния риск от опровержението, намаляван 
за сметка на изменения в тълкуването или помощни хипо-
тези (негативните евристики на Лакатош). В положителен 
смисъл тя означава свобода на теоретизирането, свобода да 
се решават познавателните проблеми без ограниченията на 
една задължителна за научното развитие посока. И двете 
страни на условността могат да се открият в понятието 
проблемност. Всяко построение в науката, както  

40 
и всяко човешко творение, е проблематична и условно, 

доколкото е най-доброто само в ограничен кръг на своето 
приложение и винаги има негови алтернативи, които са по-
добри. Условността е в основата на качественото развитие 
на науката.  

Чистата структура се стреми към съхранение, тя "на-
пира" да изтълкува максимум данни на свой език. Стреме-
жът към съхранение на теориите е толкова по-устойчив и те 
са толкова по-трайни, колкото са на по-високо ниво на ор-
ганизацията. Ценности каго "красота", "удобство", "просто-
та" са само несъвършени начини да се изрази и оцени тази 
организираност на теорията. Това съображение опровергава 
принципа за „пролиферацията" на Файерабенд, според кой-
то е съвършено необходимо разработването на алтернати-
ви, дори когато една теория преуспява (51). Кун е по-близо 
до истината, одобрявайки устойчивостта на парадигмите 



 
 
 
 
 

53

като  “догми" (102).  
3. Емпирична определеност. Определеността на поня-

тията и на твърденията е поместване в полето на чистата 
структура. Те се определят координационно чрез твърдени-
ята, синтезиращи отделните нива, и субординационно чрез 
твърдения, тълкуващи по-ниски нива. Например “темпера- 
тура" е поместено в двете измерения чрез определенията: 
“температурата е право пропорционална на произведението 
от налягането и обема в идеален газ (RT=PV)" и "темпера-
турата е мярка за средната кинетична енергия на система-
та". Първото определение е "координационно", "дъгово", 
второто е "субординационно", "радиално". Конкретността и 
съдържателността на една теория е право пропорционална 
на количеството определения, които може да се дадат на 
едно и също понятие в нея. Толкова по-богати са и възмож-
ностите за описателни и обяснителни изследвания. Всяко 
понятие и твърдение в понятийната организация е органи-
чен момент от нея, доколкото е определено до нивото на 
наблюденията. Неопределеността на понятията на равнище 
наблюдение, тяхното "блуждаене" в пространството на ор-
ганизацията е предпоставка за произвол в интерпретацията 
и невъзможност за прилагане и изпитване на теориите. Ак-
товете на синтез на разгърната концептуална структура са 
актове на определяне на местата на нови понятия и поло-
жения. Оптималното определение на понятие в сградата на 
науката го поставя на мястото на най-малкото напрежение, 
което му съответствува.  

Позитивистката програма за изчистване на познанието 
към буквална значимост; към наблюлателни определения 
се оказа  

41 
вярна, когато я съотнасяме с такива опитно неопреде-

лими понятия като ентелехия или порив. Но тя е нереалис-
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тична по отношение на понятия за ненаблюдаеми обекти, 
като електрон.  

Стандарти  
Смисълът на стандарт тук е подобен на този в техно-

логията, макар, че аналогията не е съвсем точна. Нещо се 
създава по определен начин и в определена форма, утвърж-
давани от опита и традицията. Тези начини и форми обик-
новено характеризират момента и мястото на създаването. 
В опитните науки съществуват стандарти, които характери-
зират начина и формата, в които се прави науката. Стандар-
тът е конкретна форма на научната рационалност. Той е 
изменящо своите прояви свойство на понятийната органи-
зация. Изменението на стандарта не означава напускане на 
рационалната наука.  

Стандартът обективира рационалността в определена 
форма на концептуална организация. Тази форма зависи 
обективно от изследваната предметна област, а субективно 
– от творчески решения в историята на културата. Мощни-
ят стандарт, осигуряващ "добра" познавателна организация, 
става традиция.  

Стандартът пронизва всички нива на организация на 
науката като комплекс отношения между понятия и опре-
деления. Създаването на математическата теория на движе-
нието е революция в познанието на Природата. Тя осъщес-
твява един стандарт за рационалност, постигнат като синтез 
на измерителен експеримент и математика. Експеримен-
гът се състои от серия измервания, а теорията – от система 
уравнения. Измерванията дават данни във форма на числа, 
теорията ги описва и обяснява дедуктивно чрез уравнения. 
Върху една и съща  област на опита – движението на кос-
мическите и земните тела в пространството, са създадени 
два стандарта: Аристотелова и Галилеева физика. Те беле-
жат две епохи в развитието на опитната наука. Аристотел 
пренебрегва математиката и експеримента, убеден, че ма-
тематическите отношения не се отнасят до опита, а имат 
своите основания в метафизиката на качеството и количес-
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твото. Неговата наука се строи като единство от всекиднев-
ни наблюдения и категориални разсъждения.  

Галилей и съвременниците му издигат опитното зна-
ние на нова степен на организация, въвеждайки експери-
мента като регулирано наблюдение и математиката като 
строго разсъждение. Опитните понятия сега могат да се 
определят като  

42 
измерими величини, а законите, – като числови пропор-

ции. Едното без другото е без значение. Данните са стой-
ности на величини, които се съотнасят в закони. Самите 
закони – уравнения биха били безсмисленн, ако величини-
те, от които се състоят, са неизмерими. А чистото измерва-
не е възможно само при експериментална постановка, като 
организирано наблюдение. Експерименталното изследване 
на движението органически е свързано с математиката.  

А съществува ли алтернативен на Галилеевия стан-
драт, в който експериментът и строгите теоретични поня-
тия и зависимости не са построени върху числа, а върху 
думи? Отговорът се отнася до бъдещо научно развигие. Но 
експериментите за установяване на структури и информа-
ционни съдържания са качествени експерименти за разчи-
тане. В молекулната биология това са решаващи експери-
менти. Установянането на структурата на биологичните 
макромолекули е възможно само с такива експерименти. 
Блестящи страници в развитието на молекулнага биология 
са откриването на двойната спирала и на генетичния код 
като базови "текстове" и "преводи на текстове". Дали тези 
данни подлежат на някакво качествено теоретично обясне-
ние? Засега в молекулната биология съществува само едно 
обобщение от висш "ранг" – Централна догма, според коя-
то информацията в клетката се движи само в посока от 
нуклеинови киселини към белтъци. Това, разбира се, не е 
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закон, подобен на Нютоновите закони, но не поради своята 
качествена природа, а поради липсата на необходимост в 
него. Това е типично качествено обобщение. Чрез него мо-
лекулната биология демонстрира зачатък на строга качест-
вена теоретичност, построена не върху числата, а върху 
"текстовете".  

Все пак от това не може още да се заключи категорич-
но, че тази строга теоретичност не мoжe да бъде претопена 
в количествената физика. Френсис Крик, постулирал цент-
ралната догма, си остава убеден редукционист. Според него 
молекулната биология подготвя обяснението на качестве-
ната биология от количествената физика. Наистина истори-
ята на науката показва, че най-често количествените закони 
са били предшествувани от качествени обобщения. За да се 
определи дали неГалилеевата наука реализира автономен 
стандарт, трябва да се опредеди строго ролята на количест-
вените отношения в Галилеевата наука и тази на качестве-
ните описания. Какво се постулира, предпоставя и извежда 
в тази наука? Какво и как се обяснява?  

Обяснението на Слънчевата система се строи върху 
зако- 

43 
ните на механиката при предпоставката на стойно-

сти на величини, характеризиращи състоянието й в опреде-
лен момент. Орбиталното движение на една планета се под-
чинява на Кеплеровите закони, изводими от законите на 
механиката и закона за всемирно привличане. От формули-
ровката на Кеплеровия закон за равните площи 2(ds/dt) = rv 
sin α = соnst, където : 

s – означава площ, t – време, r – радиус на орбитата 
следва, че всяка задача за състояние на системата Слънце-
планета се свежда до изчисление на един от тези парамет-
ри-време или ъгъл, съответствуващ на положението на пла-
нетата спрямо предишно положение, по формулата при за-
дадени стойности на другите параметри.  

Обяснението на атома по подобен начин предпоставя 
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закони на квантовата механика и данни за квантовото със-
тояние и структура в определен момент. Резултатът от та-
кова обяснение е вълнова функция с нейните стойности за 
определени моменти, т. е. вероятността за някакво бъдещо 
взаимно положение на елементите в атомната структура. 
Обяснението на една машина като физическа система се 
състои също от физични закони и данни за строежа и 
свойствата на елементите и. В това обяснение се извежда 
фактът, че машината работи.  

Но за машините ни интересува и обяснението на сама-
та структура, т. е. реда на машинните части, предпоставян в 
механичното обяснение. Машината е реализация на техно-
логичен план, синтезирана осмислена информация, чието 
обективиране в подредени физични взаимодействия води 
до целеви технологичен резултат. Целевият фактор задава 
структурни условия за действието на физични закони и по 
този начин определя траекторията на причинните вериги. 
Обяснението на машината чрез физични закони не включва 
реда на частите и процесите с оглед машинната функция, а 
съхранението на основни физични зависимости, валидни 
както при успешната работа на машината, така и при отк-
лонения от нея.  

Съществува обща черта на физичните обяснения на 
динамиката. От едно изходно състояние, подчиняващо се 
на даден закон, но необяснено като специфичен ред (редът 
е зададен чрез условията, а не чрез прилагане на този закон, 
чрез стойностите на променливите, а не чрез уравненията), 
се извежда друго състояние в друг момент. Във всички тях 
чрез условия – стойности на параметри – се представя про-
изволен ред или безредие, безразлични за физичната тео-
рия. Тех-  

44 
нологичното обяснение на машината обаче има за 
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предмет тъкмо специфичната подредба, машинната струк-
тура, зададена чрез стойности на параметри и геометричес-
ки  форми. Машинният ред е такъв ред на структурни (ус-
ловия за действие на закони), който води причинните вери-
ги към изпълнение на машинната функция – едно инте-
грално следствие. Това обяснение тръгва от генералната 
функция и тълкуване специфичната структура и динамика 
като решение на проблема за тази функция – нейно изпъл-
нение.  

Във физиката и особено в химията също се правят 
обяснения на структури. Така Слънчевата система е обяс-
нявана като произлязла от кръговото движение на косми-
чески вихри от некомпактно вещество. В определен стадий 
от тях се е образувала подредена структура – движещи се в 
орбити около централна звезда тела. Структурата на водо-
родния атом може да се обясни по подобен начин чрез пре-
ход от едно състояние на материята в друго, при което се 
образува веществото. Тези исторически обяснения са чисти 
сценарии. Тяхната строгост е възможна в степента, в която 
е представимо състояние, за което нямаме опит, или изве-
димо чрез ретросказание от сегашно състояние. Но това 
няма да бъдат исторически, а чисто динамически обясне-
ния, които на своята граница отново ще се сблъскат с въп-
роса за произхода на реда.  

Технологичното обяснение обаче не може да се пост-
рои чрез исторически сuенарий и да се задоволи с подвеж-
дането му под динамични закони: в определен момент вля-
зоха във взаимодействие компоненти А, В, С, ... , Х и се по-
лучи машината М. Би било странно и нелепо да се обясня-
ват така нашите творения. Нали от човешкия разум и воля 
се определя какви компоненти "да влязат във взаимодейст-
вие", нали от нашата цел се определя устройството на  ма-
шината М! Така стои въпросът и при символните структури 
в духовната култура. В текста няма нищо друго освен бук-
ви, подредени на хартия, но за нас е важно значението му, 
стоящо зад тази физическа подредба.  
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Клетката е истинско чудо, защото тя е построена като 
свръхрационална машина, а е възникнала "без творчески 
акт". Във всеки случай такъв акт стои по начало вън от об-
хвата на научната рационалност и приемането му обезс-
мисля науката. Клетъчната свръхмашина е построена  така, 
че възпроизвежда себе си. В нея няма нищо друго  освен 
атоми, молекули и органели, композирани от слаби и елек-
тромагнитни сили. Тя като всяка физична система може по 
принцип да се  

45 
обяснява по Галилеев стандарт, т. е. чрез уравненията 

на квантовата механика. и термодинамиката при предпос-
тавката на огромно множество данни за строежа и парамет-
рите и, отнесени за определен момент. Въпреки трудности-
те по решаването на уравнението на Шрьодингер за систе-
ми, по-сложни от водородния атом, това уравнение оче-
видно е валидно за многоелектронните системи на моле-
кулнобиологичните комплекси. В идеалния случай репли-
кацията на ДНК ще бъде изведена от квантови състояния и 
закони при предпоставката на структурата и с целия спе-
цифичен биологичен текст. В тази изследователска линия 
клетката ще бъде обяснена като физична система. Но ще 
остане за обяснение спецификата на този текст и оттук – 
спецификата на динамиката на възпроизводството.  

Как е възможен естествен процес на синтез на такава 
свръхмашина? Точно това е въпросът, който пробива рав-
нищата на научна организация чак до принципите на раци-
оналността. Дарвиновата идея и принцип за естествения 
отбор е най-доброто решение, дадено на този проблем до-
сега. То е очевидно недостатъчно (52, с. 62; 65, с. 7). А 
Ернст Майр смята синтетичната теория, построена върху  
този принцип, за истинска теоретична биология, подчиня-
ваща структурно-функционалната биология (27, с. 48). Но в 
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концепцията за отбора е вложен популационен възглед и 
статистическа структура. Тя е теория на динамиката на 
множество организации. Редът, който следва от действието 
на отбора, е от същия епистемичен характер, както и редът 
в атома и Галактиката – той възниква някак от безредието 
на смесването на необходимости и случайности.  

Трябва да се провери чрез изследване на самата биоло-
гична теоретичност и начина, по който се работи в биоло-
гията, дали наистина постулираното тук положение за Га-
лилеевата наука като един възможен, но не абсолютен 
стандарт, е вярно и дали обяснява реалната ситуация в съв-
ременната биология.  

 
Типове понятийна организация  
Идеята за типология на науката пронизва цялата исто-

рия на философията на науката. В “Структурата на наука-
та" Ернст Нагел експлицитно обособява в различни глави 
класическа механика, квантова теория, организмична био-
логия, история. Техните съответстващи характеристики са 
типове зависимости – детерминизъм, индетерминизъм, те-
леология, субект (112).  

46 
Марксистката класификация на науките още в "Диа-

лектика на природата" сe развива като диалектическа йе-
рархия на формите на движение и съответните им форми на 
детерминация (4, с. 272 и сл.). Обективно е обосновано 
предметното обособяване и съподчинение на отделниге 
основни науки. Днес в нашата литература се изследва въп-
росът за видовете теории (Азаря Поликаров) , стиловете на 
мислене (Иванка Апостолова), методологичните подходи 
(Сава Петров). Стилът на мислене, както и подходът в зна-
чението, предложено от С. Петров, имат пряко отношение 
към категориалната организация на науката. На стиловете 
на мислене съответствуват класически детерминизъм, 
квантова статистика, кибернетична причинност и т. н. На 
подходите съответствуват предметът, свойството и отно-
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шение – основни онтологични категории (35). Всичко това 
говори за тенденция във философската методология към 
развиване на темата за категориалния строеж на знанието.  

Както стилът на мислене, така и подходът стоят встра-
ни от приетата тук линия на изследване. Стилът на мислене 
има място не в организацията на знанието, а в неговите 
смислови основания, които не се изследват строго. Подхо-
дът ще изразява също някакво основание, някаква онтоло-
гична ориентация на учените към определени страни на 
реалността. Но в действителност и двете ориентации имат 
смисъл и в организацията на понятията, и съхранението на 
този смисъл изисква тяхното преформулиране.  

Типът понятийна организация е променлива на науч-
ната рационалност, чиито значения съответствуват на ос-
новни детерминационни категории. Такива типове са де-
терминистичната, статистичната, органичната теория 
(проблематична поради липсата на зряла теория на органи-
зацията). Типът, както и стандартът, има основание в обек-
тивната реалност и в културната смисленост. Светлината 
като предмет на изследване например типологично се раз-
личава от газовата среда. Едната е динамически обект – 
частица или вълна, а другата статистическа съвкупносг. 
Движението на светлината се обяснява с динамически за-
кони, а изменението на идеалния газ – със статистически. 
Модалните категории са вариациите на тези типове.  

Модалността стои в основата на типологизациите на 
действието в социалните, психологическите и културоло-
гичните изследвания. Тя е в основата и на траекториите на 
свързване на явленията в познанието. Модалността е ос-
новна логическа  

47 
характеристика. Modus, mode – начин, вид – е катего-

риална специфика на типове ред и детерминация. В науката 
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това са типове рационалност. Абстрахирам се от разпрост-
раненото използване на термина "тип рационалност" в най-
широк смисъл за разграничаване на различни форми на 
културата или духа. 

Може да се построи таблица на типологиите от този 
род в различни познавателни сфери:  

– онтология  – тип детерминация 
– логика – тип модалност 
– гносеология – тип мислене 
– епистемология – тип рационалност (понятийна орга-

низация) .  
Във физиката са реализирани три типа теории: класи-

чески детерминистична, класически статистична, и кванто-
во статистична. В науките за живота проблем е дали същес-
твува самостоятелен тип, понятийна организация, тип тео-
ретичност и тип обяснение, несводими към изброените фи-
зически типове. Този проблем е проблемът за статуса на 
"биологичната специфика" или на органичното като детер-
минация.  

ОПЕРАЦИЯТА ОБЯСНЕНИЕ  
Обяснението е понятийна динамика, изследователска 

операция, която затваря цикъла факт – теория – обяснен 
факт. То има своите постоянни и променливи характерис-
тики. Особено важно е приемането на общ модел, който да 
обхваща всички възможни научни обяснения и особено бо-
гатството от обяснителни форми в биологията, както и раз-
членяване на обяснителните типове, което да ориентира 
изследването във фактическото им разнообразие, да помог-
не да се определят мястото и статуса им в проблема за 
обяснението на живога.  

 
Обяснителният въпрос  
Въпросите формулират проблеми, като ги огранича-

ват в пространството на изследването. Те са напрегнати 
неопределености в определени области на епистемичното 
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пространство. На различни равнища въпросите се форму-
лират по различен начин и имат различно значение. На 
равнище теория въпросите са обяснителни. Те изискват от-
говори от по-ниските нива факти и наблюдения. "Каква е 
стойността иа параметъра р в момента t1?" е въпрос, зад-
вижващ наблюдателна процедура,  

48 
измерване. Измерените серии стойности изискват опи-

сание като отговор на въпроса "Какво става в периода to-t1?" 
Синтезираното описание с формата "Става това и това" 
може да се напрегне и представи като обяснителен въпрос с 
формата "Защо в периода to-t1, става това и това?"  

Синтезът на разгърната структура на науката е прони-
зан от действието на постоянните характеристики на раци-
оналността. Измерената стойност може да се поставя под 
въпрос само при измерването или по повод измерването 
поради възможните измерителни грешки. Но тя не подлежи 
на съмнение поради несъвпадението си с предсказана от 
теория стойност или поради невписването си в ред стой-
ности, допускан в някаква хипотеза. Разбира се, единични 
измервания не опровергават теории. Но при устойчива ос-
нова от измерени данни може да се отхвърли всяка непот-
върдена от него хипотеза. Щом сериите измерени стойнос-
ти се различават от предсказваните от дадена хипотеза, тя 
трябва да се модифицира или отстрани.  

Описателният въпрос с обща форма "Как стоят неща-
та?" ("Какво става?") е напрегната празнина в описателната 
структура и изисква синтез на определение на факт с обща 
форма "нещата стоят така и така" ("става това и това"). Сега 
е ясно какво се наблюдава, но не е ясно какво в действи-
телност става. Измерените стойности са подредени в про-
токолите, но не са изтълкувани в описание. Например редът 
на установяване местата на електронните попадения на ек-
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ран, преминали през отвор на идеална преграда или крис-
тална решетка, се тълкува като вероятностно разпределе-
ние, очертаващо максимум зад точката на отвора. По-
нататък това разпределение подлежи на обяснение чрез 
уравненията на квантовата механика. Разпределението, по-
лучено при два отговора, вече не може да се тълкува кор-
пускулярно. Така се появява проблемът за концептуалното 
обединение на различни представяния на микровзаимо-
действията, решен в принципа на допълнителността.  

Всеки смислен въпрос е обективиране на недостиг от 
рационално знание, научен проблем, празнина в поня-
тийната организация на разгърнатата концептуална струк-
тура. Тази липса се появява само като местно свойство на 
една строяща се наука, а не като понятиен вакуум. В облас-
тите вън от науката въпросите не могат да достигнат тази 
степен на неопределеност, за да задвижат рационално изс-
ледване за своето разрешаване. Те самите са подвъпросни. 
Напрежението на неясно-  

49 
тата около парапсихичните явления не е достигнало 

онази организирана обективация, която въплъщава научна-
та истина. Получаваните отговори са неясни в своята ис-
тинност и емпирична определеност, те "блуждаят" около 
сградата на науката и по чисто външен начин я провокират.  

Преходът от описание към обяснение е решение на 
обяснителен проблем, което издига организацията на раз-
гърнатата концептуална структура от описателно на обяс-
нително (по-високо) равнище. Описанията са основа за със-
тавяне на обясненията. Обясненията усилват понятийната 
структура.  

В науките за живота съществуват неопределености със 
специфичен характер. Те представят общия обяснителен 
въпрос защо във формата на въпроса за какво. Ясно е каква 
функционална структура притежава живото същество, но 
не е ясно за какво то я притежава. Значението на въпроса е 
скрит органичен ред (скрита функция). В науките за култу-
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рата съществуват други неопределености. Ясно е, симво-
личното съдържание на определен текст, но не е ясен него-
вият смисъл. Въпросът "Какъв е смисълът" е насочен към 
скрито идеално основание на въпросното творение и изиск-
ва разбиране . Традиционно се провежда разграничение 
между обяснение и разбиране, паралелно на разграничени-
ето между природа и култура.  

В биологията е проблематизирана общовалидността на  
номологичното обяснение. Не е ясно дали въпросите за 
какво могат да се сведат към въпроси защо. Това трябва да 
се провери чрез епистемологичен експеримент: система-
тично прилагане на този въпрос и съответния тип обясне-
ние към органичен ред и отчитане на резултата в полза или 
във вреда на редукцията. Според фон Врихт разбиране и 
обяснение почиват на две основни отношения към действи-
телността – интенцнонално и познавателно. Телеологични-
те обяснения, почиващи върху интенционалността, харак-
теризират само човешките действия (127, р. 86).  

Експланандумьт (обясняваното), характерен с опреде-
лени типове въпроси, определя и експлананса (обясняващо-
то), към който са отправени тези въпроси, т. е. типологията 
на обясняващите теории.  

 
Обяснителният синтез  
Синтезът на вярно обяснение решава обяснителния 

проблем. Той осигурява отговор на обяснителния въпрос. 
Синтезирана-  

50 
та обяснителна картина снема напрежението на неяс-

нотата. Тя се осмисля като проникване в същността или в 
природния ред. Обяснението проецира теоретичното или 
моделното съдържание върху фактическия материал.  

Този синтез е тълкуване на факти от теория или модел.  
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Теорията или моделът действа в обяснението като екс-
плананс. Традиционно експланансът се разглежда като ос-
нование (32). Нещо е обяснено, когато е намерено неговото 
основание. Логиката формулира това в закона за достатъч-
ното основание. Онтологията разглежда причината като 
основание в реалността. От тази гледна точка обяснението 
е намиране на причината. Действително причинните обяс-
нения властват в съвременната наука. Мнозинството учени 
смятат, че не са достигнали научна постановка на пробле-
мите, докато не са формулирали въпроси за причинни 
обяснения. Логическата форма, в която се представят при-
чинните обяснения, е логическият извод. Но за това е нуж-
но да се схване причината номически, като закон. В такъв 
случай голямата предпоставка – закона, и малката предпос-
тавка – условията в конюнкция образуват "основанието".  

Обосноваването в науката е паралелно на зависимостта 
в реалността. То е пораждане на едно следствие от едно 
различно основание (детерминация) в реалността и извеж-
дане на едно следствие от едно различно основание (извод) 
в познанието –  синтез на различни определения. Именно 
тук е неговата проблематичност. Как се поражда едно съ-
държание от друго и извежда едно съдържание от друго, 
ако извеждането и пораждането предполагат непрекъсна-
тост, тъждество? На какво основание се твърди, че някои 
преходи в природата са необходими, а някои преходи в 
познанието – задължителни? Този проблем е отдавна пос-
тавен в ясна форма от Дейвид Хюм и в съвременната фило-
софия на науката придоби формата на проблем за индукци-
ята. Карл Попър го формулира на психологическо и логи-
ческо равнище – HL проблем и Hps проблем. HL: Оправдано 
ли е от едни случаи да се заключва за други, за които няма-
ме опит? Hps: Ако не е оправдано, защо хората очакват и 
вярват? (115, р. 4). Отговорът на Хюм на първия въпрос е 
отрицателен, а на втория – поради вяра и навик. Така в тъл-
куванията на Попър, а по-късно и на Лакатош (103, р. 178), 
Хюм схваща науката като ирационална. Попър се съгласява 
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с Хюм за ирационалността на индукцията: "ние трябва да 
разглеждаме всички закони или теории като хипотетични 
или догадъчни" (115, р. 8).  

51 
Съвременната теория на научното обяснение е фор-

малнологическа. Експланансът според тази теория се със-
тои от предпоставките на умозаключение. Цялото обясне-
ние е дедуктивен логически извод. Тази концепция е вярна, 
но много ограничена. Тя е почти очевидна, но е твърде 
бедна за разбиране на действителния процес на синтез на 
обяснение в науката. Изразена е най-добре в модела на но-
мологичного обяснение или модела на обхващащия закон на 
Хемпел – Опенхайм (95). Синтезът на обяснението предс-
тавлява просто подреждане на факти под закон според 
стриктни линии на дедукция, очертани от строго еднознач-
ни емпирични определения на теоретичните понятия и 
строго еднозначни формулировки на законите. На практика 
всичко е много по-сложно. Ако обяснението бе чиста логи-
ка, то нямаше да дава нови знания. Заключение, което ед-
нозначно следва от предпоставките, не може да съдържа 
нова информация за тях. Обяснението дава ново знание за 
известни факти.  

Дедуктивният модел не представя адекватно реалната 
обяснителна структура дори там, където работи най-добре 
като формална схема – във физичните обяснения. Той се 
основава върху възглед за науката, по начало слаб и погре-
шен – възгледа, че науката се състои само от логика и фак-
ти, тълкувани еднозначно. Номологичното обяснение като 
общ скелет така, както изобщо логиката като скелет, е суб-
структура на повечето обяснения: Но най-важното в реал-
ното обяснение е синтезът на определения. Синтезира се 
обяснение на синтезирани факти от синтезиран закон. "Из-
веждането" предпоставя линия на тълкуване на факти, коя-
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то предварително не е ясна – всяко тълкуване е синтезира-
но преди всичко в чистата концептуална структура като 
абстрактен синтез на типове данни, факти и закони, и вто-
рично – в самото формулиране на новите факти чрез теори-
ята. Именно феноменът синтез на тълкуване изяснява за-
висимостта на фактите от теорията. Това е "ирационалност" 
на науката като опитно знание, нейна конструктивност като 
"организация на опита".  

Ако се означи дедуктивният модел чрез фигурата 
modus роnens [A((a)B(B)) . a]в, всичко това може да се ви-
ди ясно. Законът гласи: Ако А (което тълкува а) е вярно, то 
В (което тълкува в) е вярно. Фактът а е налице. Следова-
телно и фактът в е налице. Синтезите са два: законът AB 
(Ако А, то В) като свързващ твърденията А и В и тълкова-
нията на а от А  

52 
и на в от В* . Тези отношения не са еквивалентни в 

значенията – очевидно теоретичните твърдения нямат едно 
и също значение с фактичните. Ако приемем, че законьт и 
тези тълкувания са логически необходими преходи, тогава 
не остава нищо в обяснението, което да води до ново зна-
ние. Всяко обяснение би могло да се направи от компютър. 

 
Обяснителната матрица  
Предлагам модел на обяснението, представящ по-

пълно обяснителния синтез. Условно го нарекох матричен 
модел. Той реализира идеята за обяснението като синтез с 
преобразуване на структурата от описателна (слаба) към 
обяснителна (силна). Този модел изразява не следване на 
обяснения факт от закона, а проекция на чистата структура 
върху постъпващо от опита фактическо описание. Може да 
се свърже лесно във въображението тази проекция с проек-
цията на матричната РНК в рибозомите на клетката върху 
полипептидната верига, строяща се (синтезираща се) от 
мономери – аминокиселини, по програма, въвеждана чрез 
структурата на РНК – матрицата. По подобен начин се про-
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ецира чистата концептуална структура върху живите факти 
(предварително формулирани на езика на тази структура, 
но на по-ниско равнище на нейната организаuия) в полето 
на действието си. Синтезира се обяснен факт, или множест-
во факти, коиго се свързват в качеството си на описателни 
твърдения чрез обяснителни връзки, задавани от чистата 
структypa. Синтетичността на цялата операция се състои, 
първо, в синтетичността на самата матрица,състояща се от 
научни закони, свързани в единство, и второ, в синтетич- 
ността на прехода от закони във факти, чиято траектория е 
зададена в чистата структура, но се материализира в проце-
са на небната работа.  

От името на този биологичен процес  – матричен син-
тез е взето названието на модела. Може би биологичната 
аналогия е не само аналогия, а някаква дълбока и не съвсем 
ясна общност на закони на организацията Но тук може да 
се приеме тази аналогия като чисто условна.  

Схемата на този модел е следната: (вж. фиг 2).  
Чистата теоретична структура (Т) – система от посту-

лати или модел – се проецира върху полето на фактите (F 
53 

 

 



 
 
70 

 
 
 
 
 
Фиг. 2 
структура). Извършва се определение на тези факти от 

теоретичните положения. Синтезира се силна разгърната 
структура, която съдържа понятиен порядък на обяснител-
но равнище.  

Обяснителната матрица може да не се състои от зако-
ни, а от емпирични обобщения или моделни отношения. 
Такова разширение на експлананса се налага за изследване-
то на биологичните обяснения, където далеч не всичко се 
обяснява чрез закон, в противоположност на обяснителния 
модел на Хемпел–Опенхайм, според който всяко обяснение 
трябва да съдържа най-малко един закон. Многобройните 
факти на обяснение без закон във всички науки дават право 
да включим тези операции в категорията "обяснение" и в 
абстрактния модел на обяснението. Историческите обясне-
ния са ярък пример за обяснения – сценарии, обяснения – 
тълкувания, обяснения – интерпретации и далеч не могат да 
се сведат към физикалисткия номологичен модел. Дори във 
физиката далеч не всякога фактите се обясняват чрез зако-
ни – примерът с обясненията на възникването на Слънчева-
та система е типичен.  

Тук се сблъскваме с неизбежния въпрос за несъвър-
шенството на обясненията. Вярно е, че развитието на обяс-
нителната организация изисква прилагането на все по-
точни закони. Едно обяснение е толкова по-добро, колкото 
по-еднозначно фактите се извеждат от закони. Всичко това 
е така. Но то може лесно да се обясни чрез принципите на 
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рационалността и по-точно с принципа на условността на 
чистата структура, приет тук. Нейното условно съхранение 
означава максимална обяснителна активност спрямо пос-
тъпващите факти. Ако в чистата структура има точни зако-
ни, те ще се стремят да подведат фактите под себе си. Ако 
обаче такива не са открити или изобщо изглеждат невъз-
можни в дадена област, 

54 
обяснението се задоволява с матрицата – модел или 

сценарий, и това също ще бъдат научни обяснения.  
Епистемологията на обяснението трябва да вземе 

предвид и психологичната страна на въпроса. В сферата на 
здравия разум много рядко се обяснява чрез закони. Ус-
тойчивите връзки, от които е съставено виждането на света 
и които са в основата на обясненията, са много далеч от 
това да бъдат наречени закони. Когато си обясняваме улея, 
образуван от водите върху склона, далеч от долината, ние 
търсим не общия закон на привличането, а особените 
свойства на наклонения терен – ние искаме да възпроизве-
дем най-прекия път на водата надолу, и когато се окаже, че 
това мислено възпроизвеждане се покрива с фактите, ние 
сме си изяснили положението. Един факт е свързан в цяла 
верига или мрежа факти в една картина и това свързване се 
оказва решаващо за успеха на обяснението. Нишката, която 
свързва в едно тази картина, е определянето, или тълкува-
нето на всички тези факти от едно генерално положение – 
например, че водата се стреми надолу. Тук няма нужда от 
уравнение на гравитацията. Успехът на това обяснение 
зависи от факта доколко е синтезирана цялостна картина, 
спрегната в "силна" обяснителна структура. Обяснителната 
матрица е едно общо положение, прието за вярно, и съхра-
няващо се при всички вариации на условията.  

Разбира се, в науката всичко е несравнено по-
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високоорганизирано. Но това не значи, че трябва да се изк-
лючат от сферата на науката всички онези обяснения, които 
не осъществяват логическа и фактическа връзка между ге-
нералните уравнения и измерените данни. Това далеч не е 
нужно винаги. Друг е въпросът, че много рядко това е въз-
можно за реалии, а не въображаеми или експериментално 
изчистени обстановки.  

Всички понятийни структури, включително и точните 
закони, които могат да служат като обяснителна матрица в 
науката, съдържат необходимата за обяснението силна 
структура, осигуряваща силното свързване на група факти.  

Могат да се посочат следните условия за успеха на 
обяснението според този модел:  

– всички факти, имащи отношение към обяснителните 
въпроси, са изтълкувани в обяснението – то образува ця-
лостна картина;  

– проекцията на теорията върху фактите не деформира 
техните определения до степен, която да повиши критично 
на- 
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прежението. Запазва се обективността – безусловното 

съхранение на данните. Това осмисля обясненията опитно;  
– фактите са подредени според общите положения. За-  

коните успешно тълкуват фактите без свое изменение. Това 
е условна съхраненост на чистата структура;  

– съхранени са опитните определения на теоретичните 
понятия. Обяснението не е свободно нагаждане на неясно 
формулирани факти към неясно формулирани теории. Та-
кова нестрого обяснение може да задоволи здравия разум, и 
то при положение, че не се налага да се действа определено 
в обясняваната обстановка. Но то по правило не може да 
задоволи учения.  

Явно във формулираните така условия за успешното 
(рационалното) обяснение се съдържат принципите на ра-
ционалната организация на научните понятия. Така разши-
рено, понятието научно обяснение обхваща всички въз-
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можни типове в различните науки.  
Въпросът за стандартите и типовете обяснения се ре-

шава неизбежно в духа на физикализма от модела на обх-
ващащия закон. Всички обяснения, които не се вписват в 
модела, се обявяват за неразвити или направо за ненаучни. 
А това практически са мнозинството обяснения в живата 
наука. Самото подвеждане на обясненията под този модел и 
присъдите за ненаучност, които се произнасят, според ло-
гиката на модела не може да се смятат за теория на научни-
те обяснения, защото не формулират закон. Оттук прилага-
нето на строгите изисквания към самия модел го опровер-
гава. Получава се абсурдната ситуация, че един ограничен 
модел на научното обяснение своеволно осъжда на ненауч-
ност по-голямата част от сградата на науката. Ако същото 
произволно тълкуване си позволи което и да е обяснение в 
самата опитна наука, то ще бъде разобличено като ирацио-
нално.  

Колко са слаби изискванията към обяснението въпреки  
претенциите за строгост, личи от следното: "Обяснението 
установява логическа връзка между отражението на обяс-
нявания обект в езика и закона на науката" – пише Никитин 
(31, с. 19). Ако под закон разбираме необходимо и всеобщо 
отношение, за което нищо не се уточнява относно неговата 
аналитичност или синтетичност, тогава обяснение ще бъде 
и следната структура:  

1. "За всяко х, ако х е белтък, то х се състои от амино-  
киселини"– пример за научен закон приведен от самия Ни-  
китин (31, с. 26).  
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2. Гамаглобулинът е белтък.  
3. Следователно той се състои от аминокиселини.  
Логическата връзка е налице. И тя е установена между 

"всеобщо и необходимо отношение" и "отражението на 
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обяснявания обект в езика". Следователно според критери-
ите на формално-логичната теория на обяснението това е 
строго научно обяснение. Все пак, обяснение ли е? Ако та-
кива структури бяха обяснения, науката нямаше да се раз-
вива повече от нивото на тавтологичните определения. Ти-
пологията на обясненията може да се построи, както е 
угодно – всички възможни типове определения в науката 
ще дадат и възможните типове обяснения. Странно е в та-
къв случай, че Никитин включва в научните обяснения са-
мо следните типове (съответствуващи на типовете закони): 
субстанциални (в които влиза приведеният пример с белтъ-
ка), атрибутивни, причинни, следствени (в частност – фун-
кционални), структурни (31, с. 25). Тук например не се 
включват социологическите обяснения на човешки дейст-
вия чрез цели. Това е напълно обяснимо за интелектуалната 
установка, възприета от такива методолози. Показателно е, 
че авторът на този модел, Карл Хемпел, в анализа си на 
функционалните обяснения стига до извода, че това не са 
стандартни обяснителни процедури, тъй като липсвала 
строга логическа връзка между функционалните "закони" и 
фактите (94, 304-310). Наистина не може стриктно да се 
изведе структура или функция в жива система от факта на 
нейното възпроизвеждане. Тук обяснението е очевидно нес-
водимо към прост логически извод. По-скоро то може да се 
представи като проекция на функционално-структурен мо-
дел на жива система върху емпирични описания на функ-
ции и структури. Тази проекция изяснява за какво опреде-
лени функции съществуват и защо именно определени 
структури ги изпълняват. Достатъчно е да се подведе 
структурно-функционалното отношение в реалната система 
под общ модел, в който структурата е такава, че Изпълнява 
"най-рационално", че "решава най-добре в дадени условия" 
опрелелена функция, определен проблем за преживяването 
на своя притежател. Тези обяснителни форми очевидно се 
обхващат по-добре от матричния модел. Което е достатъч-
но основание да го използваме в това изследване на рацио-
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налността на науката за живота. 
57 

Втора глава  

РАЗБИРАНЕТО НА ЕВОЛЮЦИЯТА  
Проблемът за еволюцията фокусира по традиция уси-

лията за създаване на теоретична основа на биологията. 
Разбирането на тази основа е съвършено необходимо, за да 
се разберат характеристиките на биологичните изследва-
ния, представящи картината на биологичната рационал-
ност. "Рационалност на научната теория" е условен термин 
– науката е рационална едва в изследването, което осъще-
ствява теорията. Но рационалността на изследването е не-
възможна без "рационалност на теорията" – без наличието в 
нея като чиста структура на характеристиките на рационал-
ното опитно знание: теорията трябва да е добре определена 
спрямо възможните данни, да може да бъде проверявана и 
да работи в описанията и обясненията. Чистата структура 
се строи така, че да е способна да организира изследване. 
Нерационалната чиста структура – нехомогенна, неопреде-
лена, несвързана достатъчно строго с данните – не е годна 
за опитно изследване. Такава структура е или чисто анали-
тична, тавтологична, безсъдържателна, или неопределена, 
неясна, спекулативна. В такъв случай налице са "априорни" 
условия за рационалност, които могат да се изследват пре-
ди изследването на обясненията.  

Общопризнат е фактът, че ролята на теоретична основа 
за цялото биологично познание се играе от Синтетичната 
теория на еволюцията или Сьвременния синтез (СТЕ). 
“Еволюционната теория справедливо наричат най-велика 
обобщаваща теория в биологията ... Няма такава област в 
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биологията, където теорията на еволюцията не е служила 
като организиращ принцип" (28, с. 9). Като мото на извест-
ното изложение на тази теория в "Еволюция" са цитирани 
думите на Т. Добжански:  

"Нищо в биологията няма смисъл освен в светлината 
на еволюцият а  (84). Ернст Майр определя основната био-
логична теория така: Синтетичната теория избира рацио-
налното от останалите. Тя е двуфакторна теория, която раз-
глежда разнооб-  
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разието и хармоничното приспособяване на органич-

ния свят като резултат от постоянна изменчивост и селек-
тивно въздействие на обкръжаващата среда" (28, с. 9).  

Тези обобщаващи твърдения са не просто авторитетни 
– те са трудно оспорими. СТЕ наистина играе ролята на 
концептуален център на биологията. Понятийният анализ 
на тази теория със средствата на развития в първа глава мо-
дел трябва да даде отговор на втория въпрос на това изс-
ледване – въпроса за рационалността на биологичната тео-
рия.  

СТЕ е съставена от две части концептуални структури, 
обединени в едно цяло: генетичната теория на еволюцията 
(популационна генетика) и дарвинова теория на естестве-
ния отбор. Първата е развита изцяло като количествена те-
ория. Тя разглежда еволюцията чрез числото. Втората има 
качествена природа. Тя е замислена от Дарвин като теория 
на прогресивното самоорганизиране на живите форми.  

ЕВОЛЮЦИЯТА КАТО ИЗМЕНЯЩО СЕ 
ЧИСЛО 

 
Понятия и факти на микроеволюцията  
Данните за микроеволюцията са опитна основа на по-

пулационната генетика, а с това и на количествената част 
на СТЕ. Трябва да се определят характерът и очертанията, 
обхвата и границите на тези данни като изграждащи из-
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ходна структура.  
Наследствеността не е наблюдаема непосредствено. 

Данните на микроеволюцията (генетичните изменения в 
популацията) са данни на фенотипни разпределения на 
признаци в популациите. Различните експериментални ме-
тоди за установяване на тези признаци дават различни дан-
ни: електрофоретични данни за разпределението на специ-
фични белтъци (молекулен фенотип), зависими от специ-
фични гени; видими мутации, проявяващи се в различни 
фенотипни отклонения; летални гени – маркери, причиня-
ващи смъртност в хомозиготно състояние; модификатори 
на приспособеността, разпределени като хетерозиготи спо-
ред относителната честота, и други.  

Тези данни се подреждат в съответни статистически 
таблици и се тълкуват като факти на разпределение на ге-
нотип и в генофонда на популацията.  

Налице са съществени ограничения в обхвата на тези 
данни. Локусите (места върху хромозомите, в които се раз-
полагат гените) с наблюдаеми морфогенетични ефекти са 
ни-  
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щожна част от изменчивите локуси. Огромното бол-

шинство генетични изменения не дават отчетливи фено-
типни ефекти. Освен това тези видими признаци не са ма-
териал за еволюционни изменения. Измерването и изчисля-
ването на най-важната за теорията на еволюцията величина 
приспособеност (fitness) е много грубо: различават се само 
големи "дистанции" в различните величини на приспособе-
ността от порядъка на 35-40%. Това е твърде далеч от зада-
чите на анализа на еволюционните процеси, които осъщес-
твяват малки, почти незабележими разлики в приспособе-
ността: всички зрели организми с малки разлики преживя-
ват, а по зародишите не може да се разбере разликата в 
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приспособеността: "да се отделят и изчислят различни ге-
нотипи в популацията по този най-важен от всички призна-
ци е невъзможно. Тук се срещаме с основното противоре-
чие, присъщо на изследванията на генетичните основи на 
еволюцията. От една страна, Менделовата генетична сис-
тема заставя да се разглежда честотата на генотипите като 
незаменима част от генетичното описание на популацията" 
(26, 33-34). Ясното определяне на генотипите е възможно 
само при забележимо голям фенотипен ефект. Но еволюци-
онните изменения се отнасят до слабоефективни признаци. 
"Онова, което можем да измерим, е безинтересно по опре-
деление, а това, което ни интересува по определение, не се 
поддава на измерване" (26, с. 34) .  

Генната честота е основен емпиричен и теоретичен 
термин в популационната генетика. Тя е величината, чрез 
която се тълкуват всички типове данни, получени от гене-
тичните експерименти. Нейните стойности за определени 
генотипи, разположени във времето, дават картината на 
еволюцията като изменящо се число (генетична динамика). 
Генната честота е число със стойност между 0 и 1. Това 
число определя относителното количество на дадена орга-
низация в популацията. Генната честота е по принцип изме-
рима величина, макар, че нейното измерване е силно зат-
руднено и ограничено.  

Приспособеност (fitпess) е основен термин, свързващ 
генетичната теория на популациите с Дарвиновата концеп-
ция за отбора. В популационната генетика приспособеност-
та, или селективната ценност, не се определя като качест-
во на организацията, а като относително присъствие на 
определен генотип (организация) в популацията. Така по-
нятията генна честота и приспособеност се отъждествяват 
опитно.  

Приспособеността е изключително трудно измерима 
величина. "Борбата за изчисление и измерване на приспо-
собеност-  
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та на популациите се води около въпроса: “Какво  
трябва да бъде измерено?" (124. р. 47). Изменчивостта на 
уречените, "тънки" алелни варианти се измерва чрез 
,,модификаторите  на приспособеността" . Тук приспособе-
ността се измерва като относителна величина (например 
50% спрямо приетата за средна приспособеност на "средна 
хетерозигота ", равна на 100%). Този метод задава алгори-
тъм за превеждане на данните за честоти към данни (факти) 
за вероятности за преживяване, за приспособеност. Но ре-
зултатите са скромни: получава се двучленно (бимодално] 
разпределение – леталност и 95% приспособенаст. Това е 
далеч недостатъчно, още повече, че възинкват и отклонения 
вследствие всяка грешка на извадката. Малките различия в 
съдържанието на културите не дават възможност за обос-
новаване или опровергаване на хипотезите. Методът при-
тежава ниска разрешителна способност. Схемата на репли-
кацията определя не гените, а хромозомите: "не е възможно 
да се създаде детайлно разработена количествена хипотеза 
за относителната дисперсия на хомозиготи и хетерозиготи, 
защото, както обикновено става в популационната генети-
ка, реалните данни са безкрайно разнообразни и могат да се 
тълкуват по много начини" (26, с. 64).  

Върху методите на измерване на приспособеността се 
налагат ограничения на теоретично равнище. Приспособе-
ност тук е относителна величина. Но тази относителна 
приспособеност няма значение за еволюцията. Не е въз-
можно измерването на относителната приспособеност на 
различни популации, след като е невъзможно приемането 
на обща средна (което е следствие от самия статистически 
метод). Няма начин да се измерва относителната приспосо-
беност на различни видове. Макроеволюционните измене-
ния остават скрити за такова измерване на приспособеност-
та.  
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Типичните факти, възможни за формулиране в попу- 
лационната генетика, са генно-честотни разпределения и 
процеси на преразпределение. Те могат да се обобщят в 
следните формули: Генетичният състав на популацията N 
във време t0, е такъв и такъв или Генетичният състав на 
популацията t1 в периода to-tl се изменя така и така.  

Ричард Левонтин, анализирайки генетичните основи на 
еволюционната теория, обобщава трудностите на опитно  
равнище в тях като гносеологически парадокс", който се 
състои в противоречието между изискването за измерване 
на минимални изменения и грубостта на статистическия 
метод и на методите за наблюдение и измерване. Феноме-
ните на микроево-    
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люцията не са факти на развитието на живота. Го-

лемият феномен на еволюцията остава скрит за популаци-
онната генетика, т. е. не е формулиран като строго количес-
твено описание в понятийната организация на СТЕ. "Макар 
че елементарната популационна генетика позволява да се 
установи колко поколения са нужни за изменение на често-
тата на алела от  q1 до q2, ние не знаем как да включим та-
кава формулировка в теорията на видообразуването и при 
това в значителна степен защото буквално нищо не знаем за 
онези генетични изменения, които стават при формира-
нето на видовете" (26, С. 167). Това означава принципна 
ограниченост на представянето на развитието като изменя-
що се число.  

 
Уравнения на микроеволюцията  
Теоретичното ядро на еволюционната генетика е изг-

радено от два типа понятия: качествени и количествени 
Някои от тях са наследени от класическата генетика, а дру-
ги представляват математически величини, моделиращи 
структурата и динамиката на популацията. Популацията е 
основно понятие, чийто качествен и количествен анализ 
представлява материалната и формалната структура на 



 
 
 
 
 

81

еволюционната генетика. Тя се определя като елементарна 
единица на еволюцията. Това определение е синтетично, 
координационно, "дъгово" според терминологията, възпри-
ета в първа глава. Аналитичното, субординационно, "ради-
ално" определение може да се даде чрез връзката с емпи-
рични термини: "съвкупност от индивиди, заемащи в тече-
ние на много поколения определен ареал, в който в една 
или друга степен се осъществява панмиксия (произволно 
кръстосване) и който е изолиран от такива съседни съвкуп-
ности" (46, l6-17). Добър формален модел на генетичната 
структура по отношение към диференциалното преживява-
не и репродукция е построен от Джон Холанд (96).  

Величините в популационната генетика като количест-
вени понятия синтезират математическата форма на теоре-
тичното ú ядро. Такива са: численост на популацията N, 
генна честота q, приспосбеност w и т.н. Теоретичните оп-
ределения на тези понятия се задават в уравненията на ево-
люцията. Емпиричните определения се получават чрез про-
екцията им в измерителни процедури и данните от измер-
ванията. Така в количествената си форма популационната 
генетика следва Галилеевия стандарт, т. е. представлява 
количествена теория. Но наличието на чисто качествени 
понятия: популация, алел,  
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генотип, генофонд, хетерозиготност, хомозиготност, и 

т. н. показва, че в популационнага генетика е неизбежно 
предпоставянето на концепция за генетичната организа-
ция, осигуряваща пренасянето на гените. Тази качествена 
страна, появила се още при Мендел, е много интересна с 
оглед по-нататъшното развитие на генетиката и биологията 
изобщо.  

В тази система има два вида теоретични положения: 
структурни и динамически. Структурните положения са 
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моделирани връзки между стойности на величините и оп-
ределения на качествените понятия. Динамическите са мо-
дели на динамиката на популациите, еволюционни уравне-
ния – закони на математическата еволюционна генетика. 
Еволюционните уравнения са развитие на Менделовите 
пропорции на разпределението на наследствените признаци 
в поколенията. Тяхната природа е предмет на дискусии. Те 
са определяни от някои философи и биолози като закони на 
природата (89, 39-40; 4-158-59) .  

Коренът на чистата структура на популационната гене-
тика – това са забележителните изследвания и резултати на 
Грегор Мендел. От няколко ясно изразени признака, разм-
ножаващи се като чисти линии. Мендел прави кръстоски и 
стига до забележителни изводи:  

1. Растенията на граха съдържат и предават в поколе-
нията наследствени признаци във вид на дискретни едини-
ци.  

2. Всяко растение притежава хомоложна двойка такива 
единици, при което едната се получава от единия родител, 
(от прашеца), а другата – от другия (от семето).  

3. От два алтернативни признака у родителите в първо-
то поколение се проявява един.  

4. Изчезналият в първото поколение признак се появя-
ва отново в 1/4 от индивидите от второто поколение.  

Тези положения са истинското начало на генетичната 
наука. Първото и второто са първообраз на качествената 
генетична концепция за генетичната организация на живо-
то. Носители са на научен стандарт, различен от този на 
математическата теория. В историята на генетиката те се 
развиват в отношение на допълнителност.  

Менделовата концептуална схема е зародиш на поня-
тийна организация на науката за предаването в поколенията 
на дискретни носители на информация за фенотипни приз-
наци при пълно комбинирине и ограничителни условия, 
зададени от специфични отношения на зависимост: доми- 
нантност – рецесивност от двата алела, детерминиращи по 
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линия от всеки  
63 
родител, единият е доминантен и се проявява в поко-

лението, докато другият е рецесивен, засега скрит и се про-
явява, само ако неговият "партньор" в локуса също е реце-
сивен. Тези два момента в Менделовата схема предопреде-
лят две големи изследователски линии в историята на био-
логията: хромозомно – молекулна генетика, от една страна, 
и еволюционна генетика – от друга. Първата е по принцип 
качествена наука – тя се отнася до информационната 
структура и организацията на наследствеността и наследст-
вения апарат. Втората е по принцип количествена наука – 
тя се отнася до генетичната динамика. Именно тази линия 
се обединява с концепцията на Дарвин за еволюционната 
биология. Всичко това е изключително важно за разбиране 
природата на биологичната рационалност. Вижда се, че в 
границите на една теоретична схема – тази на Мендел нап-
ример – са развити положения от принципно различен ха-
рактер, които закономерно, се развиват всеки за себе си в 
две различни посоки и така раздвояват историята на наука-
та за живота, като формират клоновете функционална и 
еволюционна биология.  

Съвременната еволюционна генетика е запазила коли-
чествената основа, образуваща втората страна на схемата 
на Мендел. Популацията е контекстът за генетично изс-
ледване на еволюцията, доколкото наследствеността е ком-
биниране на единици информация, мислимо само за ста-
тистическа съвкупност. Така от чисто понятийни зависи-
мости се обяснява защо "единица на еволюцията" е именно 
популацията, а не индивидът. В популационната генетика 
съдържанието на генетичната информация, на генома като 
цяло не е предмет на изследване. Важни са само разпреде-
ленията и преразпределенията на набелязаните единици 
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информационно съдържание.  
Прякото разширение на статистическия компонент на 

Менделовото откритие е цялата математическа еволюцион-
на генетика. В своето развитие тя естествено достига до 
областта на валидност на Дарвиновата теория на еволюция-
та чрез отбор, доколкото тя също е теория на динамиката на 
популациите. Тази картина на приближаване и обединение 
на две чисти понятийни организации е обяснима в рамките 
на моя работен модел като припокриване на ядрата на двете 
организации поради тяхната сходна форма.  

След Менделовите пропорции първото забележително 
уравнение на популационната динамика е уравнението на 
генетичното равновесие на Харди и Вайнберг, Харди-
Вайнберговото равновесие е дедукция от пропорциите на 
Мендел при специ-  

64 
фични условия. При липса на мутации, имиграция и 

емиграция две породи АА и аа, различаващи се по единичен 
локус, са в пропорции АА=р, aa=q (p+q=l). Двете хомози-
готи и една хетерозигога Аа ще се явят в следващото поко-
ление със следните честоти:  

p2AA+2pqAa+q2аа= 1  
(А=р, a=q)  
Според съвременните еволюционисти “Харди-

Вайнберговото равновесие показва, че Менделовият меха-
низъм е консервативен фактор .... Но еволюцията е измене-
ние. Тя изисква честотите на някои генотипични варианти 
да бъдат изменени" (76, р.100). Така по начало в популаци-
онната генетика няма и помен от идея за развитие на живи-
те форми. Тази идея се появява по-късно, просто поради 
добрата възможност еволюцията да се опише като попу- 
лационна динамика. Появява се концептуална нужда от 
уравнения на еволюцията и в нейното макрозначение като 
видообразуване и микроеволюция. Това биха били уравне-
ния на една, за разлика от Харли-Вайнберговата, 
нepaвнoвeсна, асиметрична спрямо отделните генотипи, 
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популационна динамика, водеща до предпочитание и отст-
раняване на признаци, до отклонения в твърди направления 
от Х – В равновесието. На тази теоретична линия се появява 
забележителната Фундаментална теорема на естествения 
отбор. Тази теорема, постулирана от генетика-
еволюционист Фишер, е истински проблем в епистемоло-
гията на биологичните теории. Тя е следната:  

 
dw/dt=2Σpi (wi

2 -2wwi+w2)=2Σpi(wi-w) 2 
 
Уравнението се чете така: "В достатъчно голяма пан-

миксична популация, наследяването в която се определя от 
един n-алелен ген, а натискът на отбора, задаван от wi, е 
постоянен, средната приспособеност w на популацията на-
раства, достигайки стационарно значение в едно от състоя-
нията на генетично равновесие. Скоростта на изменение на 
средната приспособеност на попул ацияга е пропорционал-
на на адитивната генна дисперсия и се превръща в нула при 
достигане на генетично равновесие" (46, с. 41).  

Тази теорема като теорема на еволюцията съдържа ка- 
чествена новост в сравнение с пропорциите на Мендел и 
Харди-Вайнберг. Тя моделира динамика на популацията с 
насоченост – приспособеността се повишава. Замисьлът на 
Фи-  

65  
шер е свързване на идеи, изводими от темповете на 

смъртност и репродукция с понятията от факториалната 
схема на наследствеността, представяне в количествена 
форма на принципа на отбора като закон на природата, 
"чрез който мярата на усъвършенствуването на всеки вид 
по отношение на неговата среда е определена от сегашното 
му състояние" (89, р. 22). Този замисъл е опит да се прило-
жи популационната генетика като концептуална схема и с 
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това Галилеевuят стaндapт на физична теория на дина-
мична система към областта на валидност на Дарвиновата 
концептуална схема. Уравнението описва строго опреде-
лен, макар и статистически изразим динамизъм на попула-
цията, определен от сегашното състояние, както е опреде-
лян всеки динамичен процес във физичните теории – дви-
жението на планетите, на макропараметрите на идеалния 
газ, на електроните и т. н. Естественият отбор е определен 
като необходим процес, чиито параметри са предсказуеми. 
Не може да става дума за някакво еволюционно "творчест-
во", за история. Историята е сведена до динамика.  

Ето какво показва епистемологичното изследване на 
Фишеровата теорема в контекста на моя модел и целта на 
моето изследване.  

Теоремата задава постоянна зависимост  между квад-
рата на дисперсията и скоростта на отбора, която ги при-
равнява към нула само в състояние на генетично равнове-
сие (w=wi ). Това състояние е изразено от уравнението на 
Харди-Вайнберг. Движението към нула е естествен резул-
тат от действието на отбора – при висока генна изменчи-
вост отборът действа силно, елиминирайки индивидите с 
по-ниска от средната приспособеност Σ(wi-w) – сумарното 
отклонение се стреми към 0, системата се стреми към рав-
новесие, приспособеността на популацията расте. При дос-
тигане на равновесие скоростта на отбора dw/dt  става нула. 
Отборът е изменение, което се стреми ... да анулира себе  
си. Той действа като резултат от отклонение и се стреми да 
го отстрани. Целият процес е колебание около равновесие-
то: отначало равновесното състояние е разбалансирано, 
приспособеността е намаляла, отклонението расте, отборът 
се ускорява, отклонението в резултат от действието на от-
бора намалява, приспособеността расте до средната. Възс-
тановено е равновесието. Действието на отбора замира. 
При тотална неприспособеност на популацията в резултат 
на рязко изменение на условията на средата очевидно  
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процесът е необратим и популацията измира отново 
при "генетично равновесие".  

Тъй като тази схема се абстрахира от непрекъснатостта 
на еволюцията като прогрес от по-ниски равнища на орга-
низацията към по-високи, тя включва като равноправни 
състояния както повишената, така и намалената или изчез-
налата приспособеност. Величината на приспособеността 
на отделния генотип зависи от приетата за средна приспо-
собеност на популацията w. Еволюцията се свежда до съх-
ранение на равновесието чрез анулиране на всяко отклоне-
ние от него. Тук няма история, защото регулационната ди-
намика чрез обратна връзка на популацията е задвижена от 
силите, съхраняващи равновесието на генетичната система.  

Микроеволюцията според теоремата на Фишер и по-
добни на нея се оказва нещо далеч по-бедно от видообразу-
ването и макроеволюцията. Всеки процес на флуктуация в 
популацията се описва от тази теорема, включително ней-
ното измиране. Наистина тенденцията, задавана от теория-
та на естествения отбор, е да расте относителното число на 
по-приспособените. Това значи, че съставът на популацията 
при непрекъсната поява на положителни отклонения от 
средната приспособеност нови алелни варианти (мутанти) 
постепенно ще се изменя (измества) в посока към усъвър-
шенствуване на адаптивността, на организацията. Но за-
едно с това ще се измества и средната приспособеност, а 
точно тя няма с какво да се сравни, за да се установи в рам-
ките на популационната генетика, че тя расте. Средната 
приспособеност не е измерима величина. Тя е винаги еди-
ница. Ако се приеме, че има растене на средната приспосо-
беност, се излиза извън обхвата на тази теорема. Не могат 
да се сравняват средните приспособености на различни жи-
ви форми. Еволюиращата към ново равновесно състояние 
популация наистина се стреми към равновесие, но дали то-
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ва е прогрес или регрес на организацията, не може да се 
определи. Популационната генетика не може да бъде тео-
рия на еволюцията като самоорганизация. Тя не може да 
бъде и теория на образуването на нови живи форми, защото 
изобщо не различава живите форми – тя различава само 
равновесни от неравновесни състояния на популацията на 
базата на различни стойности и съотношения на генни чес-
тоти.  

Следователно фундаменталната теорема, както и дру-
гите подобни теореми на селективна еволюционна динами-
ка (уравнения на еволюцията) се отнасят по-скоро за отбора 
като "стабилизиращ фактор", а не като "творчески фактор" 
на еволю-  

67 
цията. Теоремата според самия Фишер е много близка 

до II принцип на темодинамиката. И двата принципа опис-
ват популации (агрегати). Те са "верни независимо от при-
родата на единиците, които ги композират; и двата са ста-
тистически закони; всеки изисква константно нарастване на 
измерима величина, в единия случай ентропията, в другия 
приспособеността, измерима чрез w...Допустими са биоло-
гични популации, в които генетичната изменчивост е нула 
и в които приспособеността не расте". Както вторият прин-
цип ... поддържа, както аз мисля, върховно положение сред 
законите на природата, ... един закон би трябвало да заема 
върховна позиция сред биологичните науки. Възможно е 
двата принципа да бъдат абсорбирани от някой по-общ 
принцип" (89, р. 39). Важно различие между двата принци-
па според Фишер е, че ентропията нараства необратимо, а 
еволюцията е обратима (89, р. 40).  

Тези връзки между термодинамиката и микроеволю-
ционната динамика са удивителни. Те изразяват тъждест-
вен тип и стандарт понятийна организация – математическа 
Галилеева теория от статистически тип. Този Галилеев 
стандарт изключва качествената природа на организацията. 
Живите организми, както и неживите структури, могат да 
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образуват статистически съвкупности, които да се изменят 
по един и същ начин. Това не е теория на феномена жи-
вот. Животът е чужд на статистиката на числата в много 
важно отношение. Еволюцията като изменящо се число е 
просто динамика на състава на съвкупности от каквито и да 
са обекти – живи или неживи.  

Термодинамичният и информационният подход в съв-
ременните опити за теория на биологичната организация се 
сливат в една линия, която води към физична формулиров-
ка на естествения отбор. Това е линията на неравновесната 
термодинамика и на теориите на самоорганизацията на би-
омолекулите, която снема в себе си термодинамичния, хи-
мико-кинетичния и информационния подход. Съществува-
щата дълбока концептуална връзка между тази група тео-
рии се нуждае от по-силно изясняване и вероятно това мо-
же да доведе в бъдеще до някакви “епистемологични тео-
реми" на възможностите и границите на определени теоре-
тични организации в приложението им към живи феноме-
ни. Ще се опитам да охарактеризирам чисто качествено 
въпросните граници.  
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Граници на количественото описание 
 Като цяло еволюционните уравнения представят един 

стандарт и тип организация на понятия. Това е Галилеевият 
стандарт, проявен в статически тип понятийна организа-
ция. Той е силно проблематичен като средство да се усвои 
биологичното развитие. Ричард Левонтин обобщава тази 
проблематичност в понятията "емпирична недостатъчност" 
и "динамична недостатъчност". Неговият анализ е интере-
сен като потвърждение на резултатите от нашия анализ, 
получено по независим път на изследване на проблемите на 
популационната генетика. Емпиричната недостатъчност се 
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състои в невъзможността точно да се измерят заложените в 
теоретичните модели параметри. Преди всичко това се от-
нася за параметъра приспособеност. Разрешаващата спо-
собност на статистическите методи в популационната гене-
тика е много ниска. "Теория, в която за параметри служат 
честотите или техните отношения, е винаги свързана с 
грешка в пределите на дисперсията на бимодалното разп-
ределение" (26, с. 274). Динамическа недостатъчност озна-
чава в случая принципна неисторичност: "Равновесните 
положения анулират историята. Природата на равновесната 
точка се състои в това, че всички пътища в динамичното 
пространство водят към нея .... така че частната история на 
изменението губи значение" (26, с. 275). Генетикът стига до 
забележително заключение: "Може би ние просто сме ли-
шени от някаква критическа проницателност, която като 
внезапно озарение ще постави всичко на своите места ... 
Или проблемът е твърде по-дълбок, отколкото предполага-
ме, и е заложен в самата структура на нашата наука? Пос-
ледното предположение ми се струва най-вероятно" (26, с. 
273).  

Тази критика получава, както предполагам, обосновка 
и изясняване от по-обща гледна точка, в рамките на кон-
цепцията за науката като понятийна организация и в свет-
лината на проведеното с помощта на тази концепция изс-
ледване на генетичните основи на еволюционната теория. 
Става дума за концептуално ограничение, зададено още в 
Менделовата схема – зародиша на тази теория. Тя не е 
предназначена да усвоява видообразуването и макроеволю-
ционната динамика, историята на живота. Фактът на невъз-
можността за статистическо обяснение на еволюцията до-
казва тезата, че самият статистически тип рационална 
наука и в някакъв смисъл Галилеевият стандарт за научна 
рационалност са чужди на историческата феноменология 
на живота.  

69 
Тази теза се потвърждава косвено, без пряко да се 
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признава, в най-известни теоретични изследвания и изло-
жения на синтетичната теория. Верн Грант пише: "Ние мо-
жем да се задоволим със съществуващата терминология, 
доколкото между Дарвиновата и популационно-
генетичната концепция няма вътрешно противоречие, но 
използувайки тази терминология, ние трябва през цялото 
време да помним за съставната природа на съвременната 
концепция за отбора и да бъдем готови, когато се окаже 
необходимо, да различаваме неговите отделни субпроцеси" 
(15, с. 76).  

Така синтетичната теория на еволюцията е обременена 
от страна на популационната генетика с една принципна 
ограниченост, която не позволява органично сливане на 
двете теории – популационната генетика и качествената 
теория на отбора. Това е разрив межди количествения и 
качествения стандарт на рационалност на опитната нау-
ка, разрив между представата за жизнените отношения като 
числови отношения и представата за тях като отношения 
на значения. Когато човек се запознава с мощните и разно-
образни усилия на точната количествена наука да построи 
теория на самоорганизацията, той е удивен от неумолимата 
методичност при натъкването на една и съща проблемна 
област – разбирането на живата форма в нейните орга-
нични отношения и нейното развитие. Всички опити да се 
представи великият поток на живота като сложно преразп-
ределение на числови значения са обединени от едно общо 
заличаване на разликата между живо и неживо. Всички те 
представят еволюцията като хазартна игра, в която естест-
вено няма разлика между стъклени перли, карти, молекули 
и живи същества.  

Но картината на науката за еволюцията далеч не е 
пълна с представянето на нейната чисто количествена стра-
на. Интересно е да се види защо качествената концепция за 
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естествения отбор на Чарлз Дарвин се нуждае от този ма-
тематически апарат и докъде тя може да стигне без него. 
Трябва да се преогледат отношенията между ядрата в СТЕ 
и от страна на теорията на отбора, за да се разбере природа-
та на това сложно единство между две по начало чужди 
една на друга изследователски линии.  
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ЕВОЛЮЦИЯТА  КАТО ИЗМЕНЯЩ СЕ 
ТЕКСТ  

 
Понятия и факти на макроеволюцията  
Елементите на Дарвиновата концепция за видообразу-

ването и за образуването на по-висшите таксони се обосо-
бяват като самостоятелен понятиен апарат. Очертана е ве-
рига от ключови понятия, които на теоретично ниво фор-
мулират чистата структура на теорията на естествения от-
бор. Тази верига изглежда така: – наследственост – измен-
чивост – борба за съществуване – отбор (приспособеност, 
преживяване) – еволюция.  

Тези понятия са свързани в цялостна концептуална 
схема – те синтезират теоретичния предмет еволюция чрез 
отбор на базата на случайни изменения. Тук има порядък в 
детерминацията от наследственост и изменчивост през бор-
ба за съществуване и отбор към еволюция. Наследственост 
и изменчивост се покриват от генетиката. За Дарвин това са 
очевидни предпоставки на еволюцията, чието изследване 
не е решаващо за развитието на теорията на еволюцията. 
Теорията на еволюцията на Дарвин разглежда процеса на 
развитие на живота не като статистическа изменчивост на 
популациите, а като жива история на възникване и измира-
не на безкрайно разнообразни форми.  

Конкуренция – отбор – еволюция – това е сърцевината 
на концептуалната схема. Тук отборът се разлага на дифе-
ренциално преживяване и диференциална приспособеност: 



 
 
 
 
 

93

Преживяване (surviving) и приспособеност (fitness) са ос-
новни понятия в теорията, синтезирани в принципа на от-
бора. В този основен принцип, който ще анализирам под-
робно в следващия параграф, разликите в честотата на пре-
живяването на отделните варианти синтетично са отъж-
дествени с разликите в степента на тяхната приспособе-
ност. Тази успоредна диференциация на приспособеността 
и преживяването (репродукцията) е самият  естествен от-
бор. Отборът предполага движещ  фактор. Това не може да 
бъде, както често се казва, "действието на средата", а енер-
гетиката на самия живот. Не отбира средата или нещо дру-
го, а напорът на живота, експанзията на организмите. Тях-
ната собствена активност е динамичният фактор на еволю-
цията: "външните условия дават крайно малко освен това, 
че те причиняват случайната изменчивост ... Образуването 
на определена разновидност или вид аз почти всецяло при-
писвам на отбора" (3, с. 8). Средата представя условията,  

71  
т. е. конкретните правила на еволюционната игра. Кои 

имат възможности да преживеят? "Очевидно онези, които 
притежават съчетание от признаци, най-подходящи за съ-
ществуването в средата, при което в понятието среда се 
включват физичните условия, конкурентите и враговете" 
(29, с. 19).  

Приспособеност и преживяване (или репродукция) са 
спрегнати понятия, които еднакво силно определят отбора. 
И в класическо, и в съвременно разбиране отборът е преди 
всичко диференциална приспособеност и преживяване.  

В популационната биология липсва строго емпирично 
определение на приспособеността независимо от преживя-
ването. Принципното изискване за научна рационалност, 
формулирано в първа глава като емпирична определеност, 
не е добре спазено. Това е "напрегнатост" в полето на чис-
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тата структура на СТЕ, което ражда много изследователски 
проблеми. По идея това са различни понятия. "Преживява-
нето" има смисъл в СТЕ не като единичен факт, а като чис-
ло, изразяващо "шанс за преживяване" или "честота на 
преживяването" и на репродукцията в популацията. Но 
“приспособеността", така, както е въведена от Дарвин, е 
качество на отделната организация, не число, а текст, кой-
то описва това качество. Фактите на различие в шансовете 
за преживяване са суми от факти на различие в устройст-
вото и поведението. А именно това са фактите, които дават 
емпиричната база за осмисляне на понятието отбор.  

Прилаганият тук подход дава резултата, че данните и 
фактите за честотата на преживяването и данните и фактите 
за различията в организацията имат различни понятийни 
структури: едните са статистически определения и се изра-
зяват в числа, другите са органически определения и се из-
разяват в текстове. Протоколите от данните за разпределе-
нията са таблици. Протоколите от данните за строежа, 
функциите и поведението, са разкази. Това е основно науч-
но различие. То е подобно на основното различие между 
качествената информационна и количествена популацион-
на страна на Менделовата схема. Наистина едно е да се ка-
же, че някаква разновидност в популация на насекоми се 
среща с честота 95 % спрямо средната, а съвсем друго – да 
се опише предимството на нейната специфична окраска в 
условията на средата. “Абсолютна приспособеност – това е 
участието на индивида в създаването на следващото поко-
ление, относителна приспособеност – това е приносът в 
следващото поколение в сравнение с приноса на друг гено-
тип в дадена популация, обикновено такъв, който  

72 
притежава по-висока абсолютна приспособеност" (50, 

с. 141). "Отборът има място във всички онези случаи, кога-
то определен фенотип е подложен на по-висока смъртност, 
отколкото друг фенотип в дадената популация, когато той 
произвежда по-малко потомци или когато сумарният резул-
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тат от смъртността и скоростта на размножаването се изра-
зява в намаляване броя на преживяващите потомци" (50, с. 
143). Когато авторите прилагат това теоретично понятие 
към реални факти, те не могат да отминат разликите в ор-
ганизацията: "Или то (избягването на инсектициди – С. Г. ) 
може да се изработи под действие на отбора, съхраняващ 
само онези особи, които са се държали по определен начин 
до използването на инсектицида" (50, с. 147).  

По този начин понятието отбор като диференциално 
преживяване на различни организми е хетерогенно. То се 
опира на две групи факти: факти на популаиията и факти 
на организацията. Тази негова хетерогенност е извор на 
болшинството проблеми на еволюционната биология от 
методологично естество. Чистата структура на Дарвино-
вата теория е принципно различна от аксиоматиката на Ев-
клид например. Понятието точка, права, повърхност, обем 
и т. н. се определят в едно органично цяло: тримерно Евк-
лидово пространство. Всяко от тях има свое самостоятелно 
определение в нагледа. В Дарвиновата теория в хетероген-
ната схема понятията имат емпирични определения с раз-
лична природа – числа и думи. Теория, която съдържа по-
нятия с хетерогенна емпирична определеност, може да се 
развива след отстраняване на хетерогенността (най-вече за 
сметка на отстраняването или премълчаването, доколкото 
това е възможно, на едната от двете хетерогенни групи фак-
ти). Така приспособеността се определя чрез шансовете за 
преживяване и репродукция като величина. В "Еволюция" 
Добжански, Айала, Стебинс и Валентайн определят "Дар-
виновата приспособеност" така: “Дарвиновата приспособе-
ност, наричана също селективна или адаптивна ценност, 
обикновено символизирана с w е по-скоро относи-телна, 
отколкото абсолютна мярка. Ако носителите на един обик-
новен генотип пренасят своите гени в следващото поколе-



 
 
96 

ние с темп, който можем да означим е единица (w1=1); но-
сителите на друг генотип в тази популация могат да преда-
ват своите гени в по-ниска или по-висока степен,w2= l-s 
или 1 +s. Стойността на s е селекционен коефициент" (84, р. 
101). Това определение обаче е осъществено чрез генна 
честота (честотата на преживяването и репродукцията). Та-
ка се потвърждава теза-  

73  
та, че строгата съвременна теория на еволюцията е 

принудена да изключи въпроса за "прогреса на организаци-
ята". Това определение на приспособеността в СТЕ е орга-
низирано количествено-статистически. Затова в него прис-
пособеността се отъждествява с шанса или честотата на 
преживяването. Смисълът на дарвиновото определение е 
по-нестрог, но по-богат. Той определя приспособеността 
качествено – като приспособеност на структура към функ-
ция" и на "функция към организация". Когато трябва да 
обясняваме чрез понятието отбор високите шансове за 
преживяване на някакви организми, ние не можем да из-
бегнем такива качествени определения. В този случай ние 
заменяме местата на популационното и организационното 
определение – първото става опитна основа, а второто – 
теоретично тълкуване. В.Грант обобщава тази проблема-
тичност на СТЕ така: "Популационната генетика и съвре-
менната еволюционна теория приравняват естествения от-
бор към диференциалното размножение на алтернативни 
форми гени, генотипи или други възпроизводими единици. 
Първоначалната Дарвинова концепция е била по-различна. 
Дарвин и неговите последователи подчертаваха най-
важното значение на някои изменчиви видове признаци, от 
които зависи животът или смъртта в "борбата за съществу-
ване" (15, с. 47).  

Органичното определенuе на приспособеността, да-
вано oт самия Дарвин и привеждано на някои места в съв-
ременната синтетична теория, излиза извън математизира-
ната схема наследственост – изменчивост – конкуренция – 



 
 
 
 
 

97

отвор – еволюция, която е цялостна благодарение на един-
ната си популационно-статистическа структура. Това опре-
деление следователно излиза извън полето на строгите на-
учни операции, възможни в тази чиста структура. Тя посту-
лира не организации, а множества от организации. В тези 
множества организмите се различават статистически чрез 
своите относителни честоти и темпове на размножение. 
Очевидно е, че съхраняването на популационната чиста 
структура изисква абстрахиране от органичното определе-
ние на приспособеността. То просто не може да влезе в ра-
ционална употреба в строгата теория поне на съвременния 
етап на развитие на еволюционната биология. "Степента на 
организираност" не е строго понятие в нейни рамки. Сами-
ят Дарвин е разбирал сериозността на този проблем и се е 
пазел от това да разчита на такова неясно понятие. Далеч 
по-определена е относителната приспособеност. В едно 
писмо до Дж. Хукър той пише: "Аз винаги се старая да из-
бягвам този израз ("висота на организацията" – С. Г.), за-
щото,  

74 
не мисля, че някой би имал ясна представа за това, ко-

ето се подразбира под "висше", с изключение на онези кла-
сове, които можем да сравним с човека. .. Но този род висо-
та (на организацията) (аз бих искал да изобретя някакъв 
израз и непременно ще се опитам да направя това) е разли-
чен от съвършенството в общоприетото значение на тази 
дума" (3, с. 102).  

Нарушаването на чистотата на популационния възглед 
все пак е неизбежно, когато трябва да се обяснява защо ви-
дът А преживява в по-висока степен от вида В. Така се поя-
вява напрегнатост в понятийната структура на СТЕ. Стре-
межът към обхващане на данните за структури, функции и 
поведение заедно с данните за генни честоти води до труд-
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ни въпроси за теоретичния вид на тези организационни 
предимства.  

Теорията обаче задължава да се изчисти СТЕ от тези 
несигурни качествени съображения, които са непреодолимо 
емпирични. Това свеждане прави СТЕ безсъдържателна 
като теория на развитието на биологичната организация.  

Има две групи факти, образуващи опитната основа на 
Дарвиновата теория. Това са фактите на разнообразие на 
живи форми на Земята и фактите на историята на разгръ-
щането на тези форми. Разнообразието на живи форми е 
пространствената проекция на еволюционната теория. Като 
самостоятелен тип факти отношенията между различните 
организми се обхващат от таксономията или систематика-
та. Таксономичните идентификации се състоят от твърде-
ния с формата: "Към таксон М на категориален ранг С се 
отнасят организми с V структурна, функционална и пове-
денческа специфика. Тези факти са тълкувания на генетич-
ни, морфологични, физиологични и етологични данни в 
схемата на "типа организация". Тези факти говорят за неп-
рекъснати и плавни преходи между тях. Палеонтологична-
та летопис се състои от сказания за раждане, живот и уми-
ране на видовете и по-висшите таксони. Тези сказания 
проследяват или по-точно възсъздават развитието на жи-
вота в едрите щрихи на епохите. Това са прочетени текс-
тове, извличани чрез превода на сантиметрите земни плас-
тове ·от милиони години И на вкаменелостите в живи 
структури, функции и поведение. Фактите на палеонтоло-
гията, фактите на развитието на живота, са плод на тълку-
вания, чиято подвъпросност не може да се изчисти. В много 
случаи те остават непроверими ретрохипотези. Блясъкът на 
научния разум все пак оставя сянката на мистериозността.  
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Принцип на естествения отбор 
 Чистата структура на теорията на естествения отбор е 

построена от понятия, разположени на различни нива и оп-
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ределени в различна степен. Те се формулират в много ва-
рианти. Ето още един, подходящ за целта на изследването:  

Идеи  
1. Разнообразието на живи форми е резултат от тяхно-

то изменение във времето (еволюция). Формите възникват 
една от друга.  

2. Еволюцията е верига от наследствени изменения, 
подлагани на действието на насочващ механизъм – естест-
вен отбор.  

Положения  
А. Структура – популация. Съществуват дискретни 

живи организми, обединени в групи, относително обособе-
ни генетически.  

Б. Динамика – наследственост и изменчивост. Живите 
организми се размножават, като съхраняват генетичната 
информация с малки изменения, наследствени от потом-
ствата.  

В. Ограничение – конкуренция. Размножението става в 
геометрична прогресия, а ресурсите са ограничени. Само 
някои от зародишите могат да преживеят.  

Г. Всички организми се стремят към съхранение и ек-
спанзия. Това е особено положение. То е безусловно необ-
ходимо за динамиката и историята на живота. Без него е 
невъзможно формулиране на конкуренцията, отбора и ево-
люцията. Но в рамките на Дарвиновата теория то не е за-
кон, а по-скоро безусловна саморазбираща се предпоставка. 
Сега, от това положение, ограничеността на ресурсите и 
размножението, следва принципът на отбора:  

В условията на дискретно множество борещи се за 
своя живот организми се запазват по-жизнеспособните и 
се отстраняват по-нежизнеспособните.  

Принципът на отбора направи биологията теоретичиа 
наука, снабдявайки я с мощно средство за обяснение не са-
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мо на феномена разнообразие на живота, а и на феномена 
организация. Обясненията чрез отбор обаче са твърде 
странни. Много философи виждат в принципа безсмислена 
тавтология, а в обясненията с негова помощ – безсъдържа-
телност.  

76 
Класическите формулировки на принципа са такива: 

"Ако при изменящите се жизнени условия органичните съ-
щества проявяват индивидуални разлики в почти всяка част 
на своята структура и това е неоспоримо, ако поради бърза-
та геометрична прогресия на увеличаване на всеки вид съ-
ществува ожесточена борба за живот във всяка възраст, се-
зон или година и това положително е неоспоримо, тогава, 
като имаме предвид безкрайно сложното отношение на 
всички органични същества помежду им и с техните жиз-
нени условия, предизвикващи безкрайно разнообразие в 
устройство, структура, навици, полезни за тях, считам, че 
би било невероятно да не са се появявали някога никакви 
изменения, полезни за собственото благополучие на всяко 
същество така, както толкова много изменения са се оказа-
ли полезни за човека": (2, 180-181); " . .. можем ли да се 
съмняваме (като помним, че се раждат много повече инди-
види, отколкото могат да преживеят), че индивидите, кои-
то, имат някое предимство, макар и слабо, над другите, ще 
имат най-добър шанс да преживеят и пресъздадат своя вид? 
От друга страна, можем да се чувствуваме сигурни, че вся-
ко изменение, в най-малка степен вредно, ще бъде сигурно 
унищожавано. Това запазване на благоприятните индиви-
дуални разлики и изменения и разрушаване на онези, които 
са вредни, аз нарекох естествен отбор, или преживяване на 
най-приспособениге. Изменения нито полезни, нито вредни 
не биха били повлияни от естествения отбор или биха оста-
нали като непостоянен елемент" (2, с. 131). "Метафорично 
може да се каже, че естественият отбор всеки ден и всеки 
час внимателно следи навсякъде по света и най-малките 
изменения, като изхвърля лошите и запазва и натрупва 
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всички, които са добри, като работи неусетно и тихо, кога-
то и където добрата възможност предложи, за усъвър-
шенствуване на всяко органично същество във връзка с не-
говите органични и неорганични жизнени условия. Ние не 
виждаме нищо от хода на тази промяна, докато ръката на 
времето не отбележи дългите изтекли векове, а тогава на-
шият поглед в изминалите дълги геологични ери е толкова 
несъвършен, че виждаме само, че сегашните форми на жи-
вот са различни от онези, които са живели някога" (2, с. 
134).  

В Дарвиновите формулировки се утвърждава като за-
кон синтетичното единство между двойките понятия:  

 полезно изменение  – запазване  
 полезно различие  – преживяване  
 избрани породи  – запазване  
77 
 най-приспособени   – преживяване.  
Основната аксиома на биологията в класическия си 

вид е формулирана, както се вижда, на две предметни нива: 
организъм – запазване на полезните различия или измене-
ния, и популация – запазване на избраните породи, прежи-
вяване на най-приспособените. Но полезните изменения се 
проявяват само като предимства в борбата за живот. Полез-
ността в крайна сметка се оценява относително – чрез ди-
ференциално преживяване. Това е ключов ход. Той прави 
еволюционната теория популационна, статистическа, 
годна за “Галилеева обработка". Съвременните формули-
ровки, както се видя, доколкото са строги популационни, 
изцяло изключват организацията от изследване. С това се 
подвежда цялата понятийна схема, в която централен е 
именно принципът на отбора, под стандарта на матема- 
тическата динамична понятийна организация. Диферен-
циалното преживяване е измеримо число. Това е обяснимо 



 
 
102 

в светлината на нашия работен модел като синтез на чиста 
понятийна структура, свободна от хетерогенност. Чисто 
популационната формулировка на принципа е такава: "Ако 
носителите на алел а оставят повече потомци, отколкото 
носителите на алел А. и ако такова диференциално размно-
жение на тези два алела става систематически от поколение 
в поколение, то честотата на алел а в популацията ще на-
раства постепенно, а честотата на алел А ще се понижава. 
(15, с. 70). И в тази изчистена форма е ясно, че синтезът на 
независимо определени понятия, необходими за всеки  за-
кон, за всяка обяснителна матрица, е заличен. Защото е 
очевидно, че по-интензивно размножаващата се форма – 
носител на ген а, ще става относително по-многочислена в 
популацията с всяко следващо поколение. Това е въпрос на 
най-елементарна математика. От диференциалната честота 
на размножаване на индивиди с алели А и а се заключва за 
днференциалната честота на индивиди с тези алели в поко-
ленията. Така генетичното определяне на отбора вече не 
позволява постулиране на синтетичен принцип.  

В класическия си вид принципът на естествения отбор 
говори на езика на качеството. Дарвин разбира приспосо-
беността като годност на организмовата структура да из-
пълнява своите функции. За него не съществува принципна 
разлика между организмова и популационна гледна точка в 
разсъжденията за отбора. "Но ако измененията, полезни за 
едно органично същество, някога се проявяват, със сигур-
ност притежаващите ги индивиди ще имат най-добър шанс 
да се запазят в  

78 
борбата за живот и поради строгите принципи на унас-

ледяването те ще се стремят да произвеждат потомство с 
еднакви признаци. Този принцип на запазване, или прежи-
вяване на най-приспособените аз нарекох за краткост естес-
твен отбор. Той води към усъвършенстване на всяко същес-
тво по отношение на неговите органични и неорганични 
жизнени условия, и следователно към това, което в повече-
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то случаи трябва да се разглежда като прогрес в организа-
цията. Обаче низшите и прости форми ще издържат дълго, 
ако са добре приспособени към техните прости жизнени 
условия" (2, с. 181).  

Мери Уилиамс в опита си за аксиоматизация на Дар-
виновата теория и за "даване на недвузначен, нетавтологи-
чен превод на фразата "преживяване на най-
приспособеното" приема приспособеността за основно и 
затова според нея за неопределимо понятие: "Fitness" е тео-
ретичен термин, който не може да бъде явно определен. Че 
такъв термин съществува във всяка аксиоматична теория, е 
добре известно, такива са първите термини на теорията" 
(125, р. 95). Според мен Уилиамс принципно греши в до-
пускането, че основните термини на теориите са неопреде-
лими. Моделът, развит в първа глава, ясно показва, че това 
е изключено. То противоречи и на научната практика. Факт 
е, че тези понятия са най-общи и по силата на това не могат 
да бъдат определени по простата схема род – видово отли-
чие. Но те са определими по два начина: семантично чрез 
своето опитно тълкуване на по-ниски нива на понятийната 
организация (радикално), и взаимно в едно теоретично ця-
ло, чрез законите и останалите теоретични положения (дъ-
гово). Иначе теорията е безсъдържателна и лишена от 
опитно значение. Следователно, емпиричното определение 
на понятието "отбор" е просто задължително. И Дарвин го 
определя, и съвременните книги по теория на еволюцията 
са пълни с такива определения. Проблемът с определянето 
на отбора е в това, че емпиричното съдържание на принци-
па на отбора като синтетично тъждество между приспосо-
бяване и преживяване няма опитна база, защото в наблюде-
нието и математиката двете величини (приспособеност и 
преживяване) са тъждествени на една: честота на феноти-
пите и генотипите.  
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Следователно проблемите на концепцията за естестве-
ния отбор са зависими от начина на формулиране на прин-
ципа на отбора. Ако той се формулира статистически, кон-
цепцията клони към тавтологичност. Губи се познавателно-
то съдържание. Ако се съхрани качественото определение, 
се получава напрегната двойнственост.  

79 
 
Граници и перспективи на дарвинисткото мислене  
Въпросът за статуса на Принципа на отбора, а по-

широко за статуса на всички научни обяснения по схемата 
на Дарвинов отбор, следва да се задълбочи и обобщи. Как-
ви са перспективите? Структурата на концепцията е под-
въпросна. Критика на “тавтологичността" или "аналитич-
ността" му може да се намери у много философи: А. Ман-
сър (107, 18-19), А. Баркър (74, р. 274), Дж. Смарт (121, р. 
59), М. Грийн (92, 154172), М. Айген (5, с. 47). Тези автори 
подчертават идентичността на преживяване и приспособе-
ност в принципа поради невъзможност да се определи 
приспособеността вън от преживяването. По този начин се 
получава безсъдържателната аналитична формулировка: 
"преживяват преживяващите". Това е сериозно затрудне-
ние. От това аналитично положение не може да се правят 
изследвания на реални факти. Оттук преценката, че "всички 
утвърждения по повод на естествения отбор не могат да не 
бъдат аналитични" (44, с. 65).  

Според развития модел само синтетичните концепту-
ални тъждества носят познавателно съдържание. Липсата 
на синтез в чистата структура означава липса на възмож-
ност за рационално изследване. Теорията в такъв случай е 
тривиална. Принципът на отбора в популационната генети-
ка, където и "приспособеност", и "преживяване" се опреде-
лят опитно чрез относителната честота на генотипи, клони 
към аналитичност. Във фундаменталната теорема на естес-
твения отбор приспособеността и изменчивостта са различ-
ни величини, но в прилагането и се идентифицират в серии 
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от едни и същи наблюдения и данни – генни честоти. В по-
пулационната генетика приспособеността, която расте спо-
ред теоремата на Фишер, се определя спрямо средна, равна 
на единица. Просто не е еьзможна друга дефиниция на 
приспособеността в тази статистическа схема, освен чрез 
честотата на генотипа.  

Но качественото определение на приспособеността в 
термините на структури, функции и адаптации прави от 
принципа синтетично положение. Дарвин не различава 
съществено това определение от популационното. Но той 
използва в много от своите формулировки термина полез-
ност, чието отношение към организацията е същото, както 
на приспособеността, определена статистически, към попу-
лацията. Тук се открива важна граница. Не е дадено задо-
волително и строго определение на приспособеността във 
връзка със "степен н а организираност".  

80 
Естественият отбор действува изключително чрез за-

пазване и натрупване на измененията, които са изгодни при 
органичните и неорганичните условия на живот, на които 
всяко създание е изложено във всеки последователен пери-
од от живота. Крайният резултат е, че всяко същество се 
стреми да стане все по-усъвършенствано по отношение на 
неговите условия. Това усъвършенстване неизбежно води 
към постепенен прогрес на организацията на по-голям брой 
живи същества по целия свят. Но тук навлизаме в един 
твърде сложен въпрос, защото натуралистите не са дали 
удовлетворително за всички определение какво се разбира 
под прогрес в организацията" (2, с. 174).  

Семантичният пробив към "организацията" не е пре-
раснал в понятиен пробив. Разкрива се възможност за орга-
низационна теория, но тя не се реализира. Теоретичният 
синтез между честоти и черти на организацията е хетероге-
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нен. Тази хетерогенност е неизбежна, ако искаме да запа-
зим двата типа определения в присъщите им стандарти по-
нятийна организация. Няма хармонично съчетаване на 
"числа и думи". "Хармонията на числата" е възможна само 
чрез превод на структурните, функционалните и поведен-
ческите предимства в повишени честоти на генотипите. 
Научната практика неизбежно нарушава тази хармония и 
биолозите говорят за качества на организацията във връзка 
с отбора и еволюцията.  

Днес няма зряла теория, която да предлага организаци-
онно определение на приспособеността, осмислено опитно. 
А само при такова определение отношението между Мен-
деловата и Дарвиновата концепции ще се изясни. Засега 
органичен е само статистическият превод, свеждащ живите 
форми към единици на агрегати.  

Стивън Гулд в една статия – равносметка на Дарвино-
вото откритие и перспективите на дарвинизма – се обявява 
обаче против "редукционизма" на Дарвин в схващането на 
механизмите на еволюцията като сведени към междуинди-
видуалната борба за живот. Оттук според Гулд, следва "ек-
страполационизмът", обясняващ макроеволюцията изклю-
чително чрез наслагване на процеси в малката популация 
(91, р. 381). Такава критика, отправена от лагера на макрос-
татистическата еволюционна биология, не се съгласува с 
проведената тук защита точно на гледната точка на орга-
низма. Вярно е, че отделният успех в борбата за съществу-
ване няма никакво значение за един чисто популационен 
възглед. Но точно затова е ясно, че организацията е загубе-
на за съвременната теория на ево-  
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люцияга в нейния статистически вид. "Завръщането" и 

в еволюционната биология може да стане върху нови кон-
цептуални основи, отвъд Галилеевия стандарт и статисти-
ческия тип теория.  

 В Дарвиновия принцип е постигнат важен резултат по 
пътя на създаването на теория на самоорганизацията на жи-
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вота. Този резултат има негативна и позитивна страна. От-
рицателната страна се състои в неуспеха на Галилеевия 
стандарт за научна рационалност в областта на историята 
на живота. Това се потвърждава от цялото развитие на ста-
тистическия "дарвинизъм". Положителното се състои в за-
гатването за един друг стандарт, който още не се е въплъ-
тил в зряла теория. Такава теория на организацията в част-
ност трябва да формулира понятие за "равнище на органи-
зираност". В тази връзка Николай Тимофеев – Ресовски 
пише: "Днес няма никаква теоретична биология, сравнима с 
теоретичната физика. Теоретична биология днес няма, за-
щото няма (или няма досега) общи естественоисторически 
биологични принципи, сравними с онези, които вече отдав-
на – още в XVIII в., съществуват във физиката" (52, 63-64). 
Това, което не достига на биологията според генетика–
еволюционист, е принцип за биологичния прогрес (52, с. 
66). Развитието на принципа в бъдеще е възможно в теория 
на организацията със стандарт, позволяващ строгото опи-
сание и обяснение на "текстовете на живота". Същото 
очакване е отправено и към качествените аспекти на откри-
тието на Мендел, към молекулната генетика, към фукцио-
налната биология като цяло.  

ЛОГИКАТА НА ЕВОЛЮЦИЯТА  
 
Съвременният синтез  
В своята забележителна книга за биологичния начин на 

мислене Мортън Бекнер пише: Еволюционната теория се 
състои от семейство взаимосвързани модели, болшинството 
еволюционни обяснения се основават на предпоставки, ко-
ито в отделни случаи не са добре потвърдени, но различни-
те модели в теорията дават доказателства, използвани в съ-
седните на тях модели. Спомагателните хипотези и пред-
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поставки, издигани за едни или други конкретни обяснения 
в един от моделите отново се повтарят в други, свързани с 
него, със или без модификация и локална адаптация. Ако се 
използва метафората  
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на Агнеса Арбер, биологическата теория е по-малко 

"линейна" от физичната например, тя е по-мрежеста" (75, р. 
160).  

В границите на работния модел това е схематичност и 
хетерогенност на СТЕ. Важен е въпросът за различието й 
спрямо физичните теории. То има два възможни смисъла: 
1. Теорията е по-неразвита от физичната. Тя е схематична 
за разлика от системната физична теория (тази важна раз-
лика е направена по принцип за теоретичното познание от 
Любен Сивилов /471/). 2. Теорията е различна по своя стро-
еж и рационалност спрямо физичната. Философите на био-
логията подчертават едната или другата линия на тълкува-
не. Мортън Бекнер подчертава втория момент, като защи-
тава автономията на биологията спрямо физиката. Други 
философи, подчертаващи незрелостта на биологичната тео-
рия, очакват нейното поглъщане от физиката. Но съществу-
ва и трета позиция.  

Такава позиция се защитава от Майкъл Рюз. Той отда-
ва огромно значение на популационната генетика за сметка 
на пренебрегване на качествени моменти от теорията на 
отбора на Дарвин. Стремежът му е да представи СТЕ като 
теория от типа на физичните (Галилеев стандарт), при това 
достатъчно зряла, за да притежава аксиоматична структура: 
"благодарение на това, че популационната генетика се явя-
ва ос на еволюционната теория, тя в голяма степен е сходна 
с физиката. Най-съществената част от теорията е аксиома- 
тизирана; чрез тази част (и достатъчно, ако само чрез нея), 
теорията се отнася към теоретически (ненаблюдаеми и т. н.) 
обекти" (44, с. 79). Критицизмът срещу тази позиция се съ-
държа по същество в направения вече анализ на СТЕ и спе-
циално на популационната генетика. Тя просто не се пот-
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върждава. Не се потвърждава и огромната роля, отдавана 
на популационната генетика. Дейвид Хъл предлага крити-
чен анализ на СТЕ, в който се подчертава статистическият 
характер на тази теория (97, 58-80).  

Съвременният синтез се състои от две концептуални 
ядра, съотнесени взаимно върху обща популационна основа 
– популационната генетика (ПГ) – Менделова схема, и тео-
рия на естествения отбор (ТЕО) – Дарвинова схема. На тео-
рията на отбора са подчинени систематиката и палеонтоло-
гията – синхронен и диахронен аспект на опитната й осно-
ва. Двойката морфология – физиология заема място вън от 
тази основна схема, но е зависима от Дарвиновата концеп-
ция, която качествено обяснява функционалните зависи-
мости в организмите. На молекулно ниво се осъществява 
сложна връзка с химията и физиката (вж. фиг. 3).  
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Закон, хаос u органика  
Категориите, пронизващи синтетичната теория, могат 

да се тълкуват онтологично като феноменология на истори-
ята на живота, и епистемологично като модална логика на 
тази история.  

Генната честота, организираща всички понятия в по-
пулационната генетика, има очевидно статистически ха-
рактер. Нейното категориално определение е вероятност-
та, съответствуваща на онтологичната универсалия въз-
можност. Уравненията на популационната генетика се от-
насят до генни честоти. Селективната ценност е подчинена 
тук на вероятността като вероятност за преживяване и въз-
произвеждане. Като цяло еволюционната генетика е типич-
но статистична теория от типа на термодинамиката, из-
цяло развивана в рамките на Галилеевия стандарт.  

Динамичната, а също така кибернетичната теория на 
еволюцията на популациите – важен аспект от популацион-
ната генетика, се състои от нестатистически зависимости 
между статистически величини – тя "наслагва" закон върху 
хаоса на разпределенията. Характер на динамичните закони 
имат много уравнения на еволюцията, и преди всичко 
уравнението на  
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генетично равновесие. Всички тези уравнения в крайна 

сметка се коренят в категориалната си организация в Мен-
деловите пропорции. Но с теоремата на Фишер и подобните 
еволюционни уравнения е въведена регулационна динамика 
на съхранение на равновесието, типична за кибернетичните 
теории. В класически вид този тип теории е разработен от 
създателите на кибернетиката. Норберт Винер, Артуро Ро-
зенблут и Джеймс Бигелоу в една програмна статия опре-
делят основните понятия на кибернетичната динамика: 
"Терминът "целенасочено" тук означава, че действието или 
поведението допускат тълкуване като насочени към дости-
гането на някаква цел, т. е. някакво крайно състояние, при 



 
 
 
 
 

111

което обектът встъпва в определена връзка в пространство-
то и времето с някакъв друг обект или система ... Целенасо-
ченото активно поведение може да се подраздели на два 
класа: "с обратна връзка" (или “телеологическо") и без об-
ратна връзка (“нетелеологическо") поведението на обекта 
(при обратна връзка – С. Г.) се управлява от грешката в по-
ложението на обекта по отношение към някаква специфич-
на цел" (43, 286-288).  

Сега си спомнете динамиката на регулацията на гене-
тичното равновесие, задавана изящно от уравнението на 
Фишер. Отклонението от генетичното равновесие – "спе-
цифична цел" във вид на отклонение на приспособеността 
от средата – в зивисимост от своя размер задвижва меха-
низма на отбора, който премахва отрицателното отклоне-
ние – неприспособените организми в хода на поколенията и 
възстановява равновесието – целта. Покриването на двете 
теории е пълно. Проблемът е в характера на кибернетична-
та теория.  

Автоматичното регулиране и саморегулиране не изис-
кват друг тип закони на природата за своето динамично 
осъществяване, освен известните закони на физиката. Вза- 
имодействието по цикъла обратна връзка може да бъде как-
то между химични съединения, така и между машинни час-
ти. Точно това обаче различава качествено кибернетиката 
от физиката и дава основание за обособяването на "кибер-
нетичен стил на мислене". Информацията е основната 
променлива в кибернетиката. Докато основните променли-
ви във физиката се отнасят до веществото и енергията. Га-
лилеевият стандарт е развит силно в границите на киберне-
тичната теория – създателите и са математици. Но точно 
количественият подход към проблема информация открива 
ярко различието на понятията в тази теория от понятията в 
динамичните теории. Оказва се, че количеството информа-
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ция е несъществено в сравнение с нейното  
85 
качество. Качеството или значението (смисълът) на 

информацията стават основен предмет на изследване в тео-
риите на системите и теориите на организацията, възникна-
ли под влияние на кибернетиката.  

Удивително е понятийното сближаване на статистика и 
обратна връзка. Първата е начинът, по който Галилеевият 
стандарт се прилага към биологичното развитие. Втората е 
начинът, по който този стандарт се прилага към биологич-
ната структура. Сближаването се състои в това, че обратна-
та връзка може да се приложи като динамичен стохастичен 
механизъм на саморегулация на популациите. Статистичес-
ката теория на биологичното развитие по свой път стига до 
кибернетичната динамика. Самата кибернетична концепция 
по свой път  стига до анализ на жизнените отношения. Го-
лемите популационно-генетични работи са написани десе-
тилетия преди "Кибернетика" на Винер. А самата тази ос-
новна книга в развитието на цял дял от съвременната наука 
носи в подзаглавието си формула за обединението между 
животното и машината. Така граничността на Галилеевата 
наука се откроява по две линии на познанието на живота, 
насочени към два различни аспекта: еволюция и организа-
ция. Тук се вижда, първо, независимото ограничаване на 
Галилеевия стандарт по линиите на организация и еволю-
ция, и второ, удивителното сближаване и сливане в единни 
теории (популационна генетика и кибернетика) на двете 
линии на изследване. Както ограничението, така и единст-
вото могат да намерят обяснение в една бъдеща теория на 
организацията, в която развитието, функционирането и 
строежът на "живата машина" ще бъдат три страни на един 
и същ проблем.  

В това концептуално единство се преплитат законът и 
хаосът, правилата и шансът на играта на живота. Затова 
потенциите му в описанието и моделираието на еволюцията 
са огромни. Оказва се в частност, че целият механизъм на 
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еволюцията може да се представи в понятието обратна 
връзка. Поведението на организмите в средата нормално се 
отклонява от някакъв оптимум. Това отклонение се предава 
чрез "обратна връзка" на естествения отбор, чрез която се 
"избира" такова изменение на популацията, че да се възста-
нови адаптационното равновесие. Такава концепция разви-
ва Иван Шмалгаузен (66). Уилиам Уимсат специално се 
спира на механизмите с обратна връзка и тяхното поведе-
ние, които са тясно свързани с отбора (126). Израел Шеф-
лер изследва функционални системи, развиващи се (обуча-
ващи се) по механизма проба – греш-  
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ка – кибернетичен механизъм, по който действуват 

съвременните компютри – шахматисти (119). Дейвид Хъл 
определя "телеологичните механизми чрез естествения от-
бор и обратната връзка, като включва и изкуствения отбор 
– механизма на възникване на машините (97, 11-113).  

Случайността и необходимостта в тяхното диалекти-
ческо преплитане очевидно определят хода на еволюцията. 
Фактори на развитието на живота според СТЕ са случайни-
те мутации и необходимият отбор. Жак Моно в "Слу-
чайност и необходимост" очертава една допълнителност на 
двете категории в еволюцията и организацията. Това е бук-
вално механично съчетаване: "Веднъж записано в структу-
рата на ДНК, единичното явление, като такова изцяло неп-
редвидено, ще бъде механично и вярно повторено и преве-
дено, т. е. изведнъж умножено и вложено в милиони и ми-
лиарди случаи. Извлечено от царството на чистата слу-
чайност, то влиза в царството на необходимостта, не-
подвижната сигурност. Защото на макроскопично стъпало 
върху организма действува отборът" (110, р. 135).  

Тази позиция е съществено непълна. Нито еволюцията, 
нито организацията могат да се опишат в своята биологич-



 
 
114 

на специфичност като механистична допълнителност на 
необходимост и случайност. От една страна, мутациите не 
са чисто случайни и имат моментна насоченост, а от друга 
страна, организмът се възпроизвежда не по логиката на ед-
на машина, нито пък отборът действува строго определено. 
Показателно е, че отборът се схваща от много биолози и 
философи – Майр, Айген, Фишер, Хъл, Симпсън – като 
статистически механизъм (5, 28, 68, 69, 89, 97, 120). Коле-
банията в категориалното определение на отбора между 
статистика и детерминизъм могат да се обяснят с фактичес-
кото единство на необходимост и случайност, но единство, 
в което двете са неразличими.  

Но и в неживото единството на случайност и необхо-
димост е безспорен факт. Какво ново се появява в живите 
системи и тяхното развитие? Очевидно новото е в специ-
фиката на това единство. В изследването изпитах Галилее-
вия стандарт в статистическата му проекция, а също дина-
миката на обратната връзка. Историческите описания на 
еволюцията, основани върху отбора, не се свеждат до хаоса 
на случайните изменения; нито до някакво механично съче-
тание на случайност и необходимост. Както мутациите (по-
лезни, неутрални, вредни и летални), така и селекцията на 
признаци се описват чрез своя биологичен смисъл Модал-
ността на биологичния смисъл е орга-  
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нична. В нея необходимост и случайност са снети като 

самостоятелни определители. Описвайки генезиса на жива 
форма, ние не възпроизвеждаме случайните фактори, дори 
да бихме могли да направим това, нито пък се задоволяваме 
с посочването на необходимостта на отбирането на приспо-
собеното – това още не ни дава конкретно разбиране за се-
лекцията на дадена конкретна жива форма. Ние определяме 
биологичния смисъл в тази жива форма на морфологично, 
функционално и поведенческо равнище. За нас в биологич-
ното описание на еволюционната промяна е важно значе-
нието на случайните и необходими сами по себе си опреде-
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лители за генезиса на тази промяна.  
Така се достига до ограничената модалност на биоло-

гичния смисъл. Това не е категория, принципно чужда на 
описанието на природния живот. В съвременната биология 
все по-естествено се говори за смисъл. Полимерите в моле-
кулната биология се изучават подобно текстове със смисъл, 
между тях има съответствие и се извършват "преводи". Би-
ологичният смисъл не е нищо друго, освен значението на 
една структура или функция за възпроизводството на жива-
та система. Според Михаил Волкенщайн: "Най-важните 
компоненти на живота на най-дълбоко равнище се явяват 
информационните макромолекули на нуклеиновите кисе-
лини и белтъците. Ние знаем, че те представляват текстове, 
съобщения... в биологията не е важно количеството инфор-
мация, а нейното съдържание, смисъл или ценност" (12, с. 
56). О. Птицин в статия за белтъка като "отредактиран ста-
тистически полимер" пише: "биологичната еволюция на 
белтъците, възможно, следва да се уподоби не на отбор на 
неголям брой осмислени текстове от безсмислени съчета-
ния на букви,... а по-скоро чрез преработка на вече същест-
вуващи стихотворения в акростихове” (40, с. 588). По-
подробно на проблема за смисъла в биологията се спира 
друг съветски биофизик – Л. Блюменфелд: "Лесно е да се 
види, че в основата на нашето интуитивно усещане за осо-
бената подреденост на биологичните структури лежи обс-
тоятелството, че тази подреденост е осмислена. Подреде-
ността на живата материя, информацията, която се съдържа 
в нея, имат смисъл ...  

Мускулите, нервите и другите клетки на сърцето са 
разположени подредено за това, че да може сърцето да 
функционира така, а не иначе. Молекулите на различните 
белтъци и фосфолипиди в мембраните, на митохондрите са 
разположени подредено за това, че в тези мембрани да мо-
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гат с висока ефектив- 
88 
ност да протичат процесите на електронен транспорт и 

акумулирането на енергия. Аминокиселинните остатъци на 
гамаглобулина са разположени подредено за това, че този 
белтък да притежава специфична имунологична активност" 
(9, с. 26).  

Списъкът може да бъде продължен, но работата не е 
просто в разпространението сред учените на термини като 
"смисъл", Този факт е важен като демонстрация на една 
категориална специфика на феномена живот и неговото 
развитие. Тя може да бъде изразявана в различни термини. 
Телеологичиният език може би трябва да се отстрани, но 
запазването на специфичната органична детерминация, 
снемаща необходимостта и случайността като самостоя-
телни определители, е сигурно.  

 
Логика на еволюцията  
Историчното е уникално, необратимо, непредсказуемо. 

Не е ли то чvждо на всяка логика? Не търсим ли непости-
жимото, когато искаме да пробием границите на закона и 
случайността в научното разбиране на развитието на живо-
та?  

Предполагам, че не. Във всеки случай, търсенето ще 
донесе поне отрицателен резултат. Живата история несъм-
нено има свое специфично определение, изразимо в съотве-
тен научен стандарт и тип организация на понятия.  

Търсенето в някакъв смисъл е и към Дарвин, и отвъд 
Дарвин. Дарвиновото откритие е не само биологично – то е 
и методологично като това на Галилей. Предложен е нов 
рационален начин на познание на живото. В еволюционна-
та биология като правило всички идеи за генезиса на живи-
те форми след Дарвин са развивани в отношение към него-
вата теория. Салтационизмът (теорията на еволюционните 
скокове) не успява да пробие идейната монолитност на тео-
рията на отбора. Днес недарвиновите идеи са в контекста 
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на неоспоримостта на дарвинизма. Дори теорията на не-
утралността, развивана интензивно в последно време, от-
дава дължимото на естествения отбор. Но централната ú 
идея е, че живите форми са резултат от биологично неут-
рални или слабо отрицателни мутации. Мотоо Кимура оп-
ределя особеностите на молекулната еволюция в четири 
емпирични и едно теоретично положение: "Селективното 
премахване на вредни мутации и случайната фиксация на 
селективно неутрални или много слабо вредни мутации 
стават в хода на еволюцията много по-често, отколкото по-
ложителният Дарвинов отбор на благоприятни мутации ... 
неут- 

89 
рални мутации" не се явяват крайни форми на селек-

тивно неутрални мутации, а може да се разглеждат като 
крайни форми на вредни мутации, когато тяхното влияние 
върху приспособеността става безкрайно малко. Това озна-
чава, че мутациите причиняват еволюционно изменение 
всеки път, когато отслабва действието на отрицателния от-
бор" (23, с. 138). Волкеншайн се съгласява с теорията на 
неутралността от биофизична гледна точка (13). Мярата на 
допълнителност между отбор и неутралност може да се 
постави в зависимост от съотношението между структура и 
функция: ако водеща е структурата, водеща е и неутрал-
ността, ако водеща е функцията, обратно. Защото отборът 
действа директно на функциите, докато неутралните мута-
ции по определение нямат функционални ефекти. Николай 
Дубинин, обсъждайки недарвинавите еволюционни идеи, 
заключава: "В еволюцията и при селекцията интегриращата 
роля принадлежи на отбора ... Очевидността на тезиса, че 
функцията в процесите на еволюцията се явява водещо на-
чало, показва ролята на отбора като фактор, формиращ 
приспособеността и усложненията на органичните форми" 
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(17, с. 17). Според Стивън Гулд Дарвинавата теория може 
да се представи накратко в две постановки: творческа роля 
на отбора и борба за съществуване между индивиди, и “ни-
то една от двете централни теми не ще просъществува в 
нейната стриктна формулировка; в този смисъл съвремен-
ният синтез като изключителна пропозиция е опроверган 
във всяко от неговите фундаментални твърдения. Обаче, аз 
вярвам, че една реструктурирана еволюционна теория ще 
включва същността на Дарвиновия аргумент в по-
абстрактна и йерархизирана форма. Съвременният синтез е 
непълен, а не неверен" (91, р. 382).  

Проблемната ситуация на научната картина на "логи-
ката на еволюцията" е доста неопределена. Тук може да се 
включат всички биофизични модели, уравнения и теории 
на еволюцията, от неравновесната термодинамика и хими-
ческата кинетика (32, 37, 65, 68) до информационно-
игровата теория (5, 69). Тяхната идейна тенденция е физич-
ното тълкуване на отбора в термините на потиците и сили-
те, комбинаториката и шанса. Но по-подробното им епис-
темологично изследване тук не е необходимо – те осъщест-
вяват една и съща позиция за съчетанието на закон и хаос, 
правила и случайности в еволюциионната "игра". Самото 
замъгляване на картината на еволюцията обаче е свидетел-
ство за гльбинна граница в приложението на Дарвиновото 
мислене, без да се накърняват неговите  

90 
насоки. Тази глъбинна граница изглежда доста смътна 

и може да се проясни едва в светлината на нова обобщена 
теория.  

Самостоятелността на биологията е широко обсъждана 
и защитавана от огромно мнозинство философи и учени. 
Но все още е въпрос дали тази самостоятелност е толкова 
основна, че да може сигурно да се предскаже, че теоретич-
ната биология ще бъде по своя строеж и смисъл нещо ка-
чествено различно от физиката. Диалектиката на йерархия-
та на формите на движение и на материалните образувания 
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ясно определя биологичната форма на движение и ниво на 
организация като снемаща физичната и химичната (4, с. 
553). Достатъчно ли е да сe тръгне оттук и да се припише 
на всички научни дисциплипп, които се занимават с разви-
тието на живото, просто на основание, че те се занимават с 
това живо, свойствата на снемането спрямо физиката и хи-
мията, както това става в книгата на Асен Хаджиолов (60). 
Отговорът ми е отрицателен. Това не решава редукционния 
проблем. Ако структурата на науката за две явления е една 
и съща, тези явления няма нужда да бъдат онтологично 
различаване. Игра на думи е тогава да се настоява, че въп-
реки общите закони, на които се подчиняват пряко, химич-
ната кинетика и биологичната еволюция например са "ка-
чествено различни" поради това, че отразяват "качествено 
различни форми на движение". Такава "философия" е прос-
то безплодна.  

Трябва да се определи логиката на еволюцията, изхож-
дайки от реалните метапроблеми в опитното и изследване. 
Ако това определение се съгласува с диалектиката на фор-
мите на движение, това независимо потвърждение повиша-
ва авторитета на диалектичната философия много по-силно, 
отколкото голословното диктуване.  

Логиката на изследването не води определено към хи-
потезата, че съществува самостоятелен за биологичната 
наука стандарт и тип понятийна организация. Този тип и 
стандарт са, разбира се, в съчетание и съподчинение с ти-
повете и стандартите, развивани във физиката и химията. 
Но откритията на Мендел и Дарвин в техните качествени и 
органични аспекти са въплъщение на една алтернативна 
форма на научен разум, твърде различна от Галилеевата 
теория на движението и от развиването в нейни рамки ди-
намични и статистически теории.  

Логиката на еволюцията така, както се очертава в био-
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логичната теория, първо,  е "логиката на текста и смисъла". 
Това означава, че адекватното и научно разбиране е нало-
жило 

91 
подреждане на научните понятия не във формата на 

математизирана аксиоматика, а във формата на качествена 
постулативна система. По аналогия и за разлика от физич-
ните теории за движението, биологичната теория на еволю-
ционното развитие  се строи не върху измерителни експе-
рименти, а върху "четящи експерименти"; не като систе-
ма уравнения между величини, а като система от поло-
жения за органични зависимости.  

Логиката на еволюцията е "логика на органичното". 
Това означава, че научното и разбиране снема необходи-
мостта и случайността в единна органична зависимост на 
еволюционните събития от техния биологичен смисъл (зна-
чение за възпроизводството). Органичната модалност често 
е изразявана в телеологични термини. Това може и да се 
избягва, но остава определението, че историята на живота е 
подобна на непрекъснато решаване на проблем. И този 
проблем е самият живот. Всяко еволюционно нововъве-
дение е решаване на локален проблем, проециращ все съ-
щия общ проблем за съхранението и разширението на жи-
вота.  

Дарвиновата теория на еволюцията чрез естествен от-
бор е начална форма на една теория на организацията със 
собствен стандарт. Той се съдържа в онези моменти от кон-
цепцията за естествения отбор, които не могат да се предс-
тавят математически. Това са чисто качествени описания и 
обяснения на информационни редове, а не на потоци ве-
щество и енергия.  

Менделовата генетична система по същия начин е на-
чална форма на строго, но качествено представяне на съ-
щия органичен ред. Прекъснатата структура на генетичната 
информация и пълното комбиниране на признаците са ос-
нова на структурната и функционалната генетика, и вкр 
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айна сметка, на съвременната наука за молекулната органи-
зация на живота. Тя определя същата тази биологична спе-
цифика, но, за разлика от Дарвиновата теория, по-скоро 
като информационна инвариантност, отколкото като вари-
антност.  

И двете концептуални ядра на СТЕ (Менделовото и 
Дарвиновото ) съдържат и такива моменти, които предс-
тавляват нашествието на Галилеевия стандарт и статисти-
ческия тип модалност. Именно тук двете теории успяват да 
се обединят върху основата на добре разработените физич-
ни методи на теоретично конструиране. Получена е строга 
количествена теория за генетичната динамика. обхващаща 
номинално и отбора. Но тази наукане успява да обхване 
онова, за което Дарвин съз- 

92 
дава своята концепция: разбирането на историята на 

живота като развитие на организацията.  
Качествените аспекти на еволюцията и генетичната ор-

ганизация все още не са се превърнали в строга теория. То-
ва е възможно тогава, когато науката формулира система от 
закони или принципи, от които ще могат да се правят дос-
татъчно строги обяснения на феномените на биологичното 
развитие.  

Трета глава 

РАЗБИРАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯ-
ТА  

Биологичното изследване – това е живата практика на 
естествената наука за живота. В него се ражда истината и 
рационалността. Реализира се мощността на теорията. На 
равнището на биологичните изследвания може да се разбе-
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ре и оцени практическата рационалност на познанието на 
организацията в съвременната наука.  

 Под "изследване" разбирам всяка научна  опе-
рация или действие, които пораждат истина. Това е въз-
можно само в цикличните форми на научна динамика, кои-
то възпроизвеждат условията за по-нататъшното развитие 
на науката. Такива операции са описанието, обяснението и 
предвиждането. Описанието задвижва и цикъла наблюде-
ние-факт-описано наблюдение, обяснението – цикъла опи-
сание-теория-обяснен факт. Предвиждането има същата 
структура, но се отнася за факти в бъдещето. То е изключи-
телно силно средство за проверка на теорията.  

Описанията и обясненията в съвременната биология 
реализират като цяло стандарта на понятийна организация 
и рационалност, валиден в тази наука. По-точно, това са 
различни стандарти в тяхното сложно преплитане. Моята 
цел е да извлека и развия явно определенията на стандарта 
и типа познание на биологичната организация, или да пос-
тигна епистемологично тълкуване на логиката на организа-
цията.  

ТИПОВЕ ОПИСАНИЕ  
В биологията опитният материал може да бъде разпре-

делен в три големи групи факти: структури, функции и ис-
тория.  

94  
 
Структури  
Структурата е ред в някакво пространство. Биологич-

ната структура е синхронният аспект на организацията. 
Най-интересна и важни за анализа на биологичното изс-
ледване са описанията на молекулни структури. Те са стро-
ги и "прозрачни", директно свързват биологията с физични-
те теории и затова съдържат в максимално ясна форма въп-
роса за редукцията, тоест за съотношението между стан-
дартите и типовете научна рационалност. Биомолекулните 
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структури са първични, вторични, третични и четвъртични. 
Ето четири различни по значение описания на структури: 
химична, пространствена, информационна и "органична".  

Химична (първична) структура: "Нуклеиновите кисе-
лини са полимери, изградени от мономери, наречени нук-
леотиди. Нуклеотидите са естери на нуклеозидите и орго-
фосфорната киселина" (61,с.68).  

Пространствена (вторична) структура: "Според мо-
дела на Уотсън и Крик молекулата на ДНК е изградена от 
две полинуклеотидни вериги, образуващи правилна двойна 
спирала, като всяка от веригите е завита около една обща 
ос ... Двете вериги на ДНК са свързани помежду си чрез 
водородни връзки, образувани между срещуположни двой-
ки бази. При това аденинът винаги се свързва с тимина, а 
гуанина – с цитозина" (61,74-75).  

Информационна структура (генетичен текст): "Ако 
за простота с буквите на азбуката се означи линейното под-
реждане на гените в ДНК на Escherichia соli то един Нgг-
щам предава генома си АБВГД ... ЮЯ. като началото е  А, а 
краят Я. Друг Нgг-щам предава генома си ВГДЕ ... ЮЯАБ, 
като началото е В, а краят е Б. Следователно, въпреки че 
всеки Нgг-щам предава хромозомата си като определена 
линейна структура, в клетката началото и краят на генома 
не може да се установи" (61, с. 98).  

Структурно описание на генетичния код: “Генетични-
ят код е триплетен, неприпокриващ се, без запетайки, и се 
чете в една посока. Това означава, че на всяка аминокисе-
лина в полипептидната верига отговаря последователност 
от три нуклеотида (кодон) в мРНК и гена. Освен това гене-
тичната информация е записана като непрекъсната редица 
от кодони в полинуклеотидната верига" (61, 232-233).  

Типологията и стандартът на тези различни структури 
трябва да се определи. Описанието на първичната структу-
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ра е би-  
95 
охимично. Наистина описанието на тази структура го-

вори на стриктно химичен език. Използвана е химична 
концептуална схема. Теоретично тя води към квантова ме-
ханика. Но като чисто химично описание тук се реализира 
стандарт, различен от този на математичната теория. Само-
то квантово-химично обяснение предоставя химични данни 
за структурата.  

Описанията на вторични, третични и четвъртични 
структури в молекулната биология са по-различни. Могат 
ли те да се реализрат на чисто химичен език? Описанието 
на двойната спирала може да се тълкува като стереохимич-
но. И все пак постулирането на модела е избор между ог-
ромно множество конфигурации с различни пространстве-
ни структури. Това описание въвежда особени пространст-
вени отношения, които не са дедуцируеми от физични зако-
ни и данни за първичната структура. Описаниеко на текс-
та в ДНК е качествено, то е "четене" на различни нива: ре-
дове полинуклеотиди – букви в текста, описание на редове 
кодони – думи, подлежащи на превод в аминокиселинните 
структури, описание на редове аминокиселини в белтъка – 
интерпретация на тези кодони, тълкуване на биологичния 
смисъл на този тест като белтъчни функции. Това са стъпки 
на прехода ДНК-РНК-белтъци-клетъчни функции. Само в 
рамките на функционалната цялост – клетката – може да се 
опише пълно структурираният ред, представян в тези опи-
сания. Този преход е прогресия от структури през функции 
към организация. Идентификацията на ДНК като генетичен 
текст е възможна само след установяването на генетичната 
и функция в клетката и организма. Молекулната биология е 
в началото на стриктното описание на молекулната органи-
зация на клетката.  

В описанието на генетичния код са съчетани химични и 
биологични термини. Това не е просто техническа услов-
ност. Чрез "това означава" в цитираното описание на кода 
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се свързват в комплекс два типа ред, две различни поня-
тийни организации, две концептуални схеми. В началото 
кодът се описва като текст, подлежащ на превод по прави-
ла, и след това се съотнася с химичното описание на кодона 
като "последователност от три нуклеотида". Кодон е функ-
ционална идентификация на структурата тройка нуклеоти-
ди, положена във веригата взаимодействия, осигуряваща 
функцията кодиране. Отделно от това функционално един-
ство се губи определението на тази структура като кодон. 
Химичното описание е "снето" в биологична "интерпрета-
ция". Кодон като чисто биологично понятие не може да се 
определи на химичен език. Химичното  

96  
определение полага тази структура като обуславяща 

действието на физични закони, като вериги химични реак-
ции, съставляващи кодирането. Но тогава отпада нуждата 
от самия термин кодон", доколкото той носи "функционал-
но значение". По повод неутралистката теория на еволюци-
ята М. Волкенщайн привежда експериментални данни в 
полза на нееднозначността на съответствията – "отсъствие-
то на твърда корелация" между първична и третична струк-
тура и между структура и функция на белтъците (13, 682-
683). Така се оказва, че "биологична структура" е качест-
вено различна от "химична структура". Първата се отнася 
към концепция за органичния ред, а втората – към струк-
турната химия. Първата тълкува органичното значение на 
структурите, а втората – буквалното им химично значение. 
В молекулната биология са субординирани: математична 
физическа теория (принципно обяснение на биомолекулите 
от квантовата механика), качествена структурна химия 
(химичното им описание) и организационна биологична 
концепция (функционалното тълкуване на биомолекулите) .  

Историята на генетиката, изхождаща от Менделовите 
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качествени структурни закони на наследствеността, про-
дължена в хромозомната генетика на Морган и намерила 
своя връх в молекулната генетика, е ред на свеждане на 
генните структури до елементарно ниво. Елементарната 
организация на гена позволява непосредствено разчитане 
на единиците информация, т. е. на текстовете, стоящи в ос-
новата на живота. Нейното описание позволява търсенето 
на закони на реда в тези текстове. Но очакването за нова 
стъпка в тази линия на свеждане, т. е. към квантово-
механично обяснение на тези структури, е свързано с голям 
проблем. Кенет Шафнер анализира този проблем за редук-
цията на молекулнага генетика, отъждествявайки: ген= 
ДНК -последователност. Но тази идентификация, пренесе-
на обяснително изисква предоставяне на генетичната пос-
ледователност. Законите на химията не изискват каквато и 
да е особена последователност на нуклеотидите. "Например 
дори в обяснението на химичното понятие за ковалентна 
връзка Хайтлер и Лондон разглеждат два атома, а не чети-
ри елементарни частици ... За да обясним такава електронна 
система, аранжиментът на частите трябва да бъде взет ка-
то даден" (118, 119-120). Така в хода на редукционния ана-
лиз се открива ограничение на редукцията, и то на две ни-
ва: специфичната биологична функция и химичната струк-
тура.  

Обяснението на хода на генетиката от Мендел до Уот-
сън и Крик може да бъде алтернативно на релукционистко-
то. То-  

97  
ва е ход на разкриване на генетичната структура, който 

има свой предел – молекулната генетика. Оттук нататък 
има два пътя: физично обяснение в посока към квантовата 
механика, което предпоставя като система стойности на 
параметри химичната структура на гена, и биологично 
обяснение в концепция за биологичната организация, или в 
теория на организацията.  

Този резултат, получен с помощта на развития в първа 
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глава модел, позволява да се изясни строгият смисъл, въз-
можностите и границите на редукцията на биологията към 
физиката, както и очакването за развитие на биологията вън 
от физичните стандарти и типове рационалност.  

 
Функции  
Биологичните функции са сложни процеси, подредени 

така, че да се възпроизвежда организацията, чийто динами-
чен момент са те. Функцията изразява времевия аспект на 
организацията. Функционалните твърдения са предмет на 
голямо внимание от страна на философите на биологията 
поради тяхната "телеологичност".  

Репликация: "Двойноверижна структура на ДНК поз-
волява репликацията на генетичната информация, т. е. при 
клетъчното деление всяка дъщерна кретка получава пълна 
генетична програма за структурната и функционалната реа-
лизация на своя жизнен цикъл" (61, с. 14).  

Кодиране: "При триплетен код клетката разполага с 64 
кодона за 20 аминокиселини. Три от тези кодони са безс-
мислени – УАА, УАГ и УГА ... тези три кодона служат като 
сигнал за завършване синтезата на полипептидната верига. 
Останалите 61 кодона "имат смисъл", т. е. отговарят за ко-
дирането на една от 20-те аминокиселини" (61, с. 337).  

Тук са представени основни биологични функции на 
молекулно равнище, отговарящи на структурите, натоваре-
ни с функционално изпълнение като тяхна "биологична 
специфика". Във функционалните изказвания директно се 
говори за биологичен смисъл чрез специфичните термини 
ген, кодон, гарантира, служи за, и т. н.  

Имат ли тези термини самостоятелен понятиен сми-
съл? Известно е, че функциите на биомолекулите могат да 
се определят потенциално като свойства на тяхната химич-
на структура, а актуално – като химични реакции. Затова с 
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напредъка на знанията за структурите на тези моменти от 
организацията напредва и знанието за механизма на изпъл-
нението им. Тези  

98 
механизми обясняват със структурните условия и от-

ношения в живата система финалната характеристика на 
биологичните процеси" (33, 32-33). Наистина всяка функ-
ция на молекулно (а доколкото е основно – и на всяко дру-
го) равнище изглежда може да се опише пълно като физи-
ко-химическо взаимодействие, като химична реакция. Ето 
един пример.  

"Механизмът на телеономността на индукцията и реп-
ресията на Escherichia coli са определени биохимични вза-
имодействия между метаболитите в цитоплазмата и гените, 
разположени в полинуклеотидните вериги на ДНК. Оказа 
се, че генът-регулатор синтезира белтъчно вещество (реп-
ресор), което, свързвайки се с гена-оператор, подтиска ак-
тивността на структурния ген, отговорен за синтеза на β-
галактозидазата. Обаче ако нейният субстрат (галактозида-
зата), се намира в хранителна среда, той взаимодейства 
алостерично с репресора, който поради това повече не бло-
кира синтезата на споменатия фермент. Когато метаболит-
ните продукти от активността на β-галактозидазата надви-
шават нуждите на организма, те се свързват с репресора и 
активират неговото съединяване с геноператора, т. е. прек-
ратява се синтезът на фермента. Виждаме, че химическите 
обратни връзки са достатъчни за обяснението на приспосо-
беността на Е. coli към изменящите се условия на средата, 
т. е. на един телеономен феномен, който изразява специфи-
ката на живота" (33, с. 33).  

Това относително пълно химично обяснение е успешно 
благодарение на използването на схема, в която химичните 
компоненти са взети във функционален ред, определящ ки-
бернетичния механизъм на регулация. В тази схема терми-
ните са не само химически, а и биологически: ген-
регулатор, ген-оператор, синтезира, подтиска, отговорен, 
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контролна функция и т. н. Описан е един механизъм. Опи-
санието на машина в работния и режим обаче не може да се 
направи в стила "става това и това", а винаги изисква фи-
гурата "Машината прави това и това с такъв и такъв смисъл 
така и така". Изложението на регулаторната функция при 
синтеза на белтък е отговор на въпрос от типа как, който 
изисква намиране на решение на функционален проблем, 
осъществено в клетката. Дж. Гудфийлд показва, че специ-
фичната теоретичност в биологията е въплътена в такива 
"теоретични същности" като ген, организатор, мРНК реп-
ресор: "В ХХ век биологията е преди всичко наука за про-
цеси и функции, отколкото описателна наука за структура-
та, и езикът на биологията неизбежно отразява тази погъл-
натост"  (90, р. 441). Функционалните описания и обясне-
ния в биоло-  

99 
гията я отличават от физиката и химията (90, р. 443).  
Функционалното мислене в биологията е в основата и 

на много нейни структурни открития. Джеймс Уотсън в 
"Двойната спирала" обяснява заниманията си със структу-
рата на ДНК с очакването за разкриване на механизма на 
предаване на генетична информация (55). "Моделът на 
двуспиралната ДНК представя уникална възможност за 
обяснение на саморепродукция на генетичния материал. 
Само няколко месеца след публикацията на своя модел Дж. 
Уотсън и Ф. Крик предложиха най-прост вариант на репли- 
кацията, издържал в обща форма изпитанието на времето" 
(42, с. 17). Този коментар на Ратнер е показателен. До идея-
та за двойна спирала стигат онези, които търсят удобен на-
чин за репликацията на гена. По същото време в Лондон 
Уилкинс И Франклин със сътрудниците си търпеливо изу-
чават рентгеноструктурните фотографии на ДНК със съща-
та цел – откриване на структурата на ДНК И по-късно 
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действително се получават сигнали за "отричане" от двой-
ната спирала. Във висока степен тя си остава една велико-
лепна концептуална постройка, предназначена да предоста-
ви описание на основната биологична функция. При еднак-
ви други условия именно тя е предпочитана пред неспирал-
ната хипотеза.  

Химичната динамика на функцията е снета в нейната 
интегрална динамика, имаща постоянно определение само-
възпроизводство. Близо до тази специфика са кибернетич-
ните модели. Те са широко приложени в молекулната био-
логия. В границите на кибернетиката джон фон Нойман 
разработва модел на трикомплектен автоматичен процес на 
възпроизводството на автомати от идентични техни ориги-
нални (30). Стоян Николов изтъква, че в модела на Нойман 
е схваната елементарната биологична организация, т. е. той 
може да се разглежда като адекватен модел на възпроиз-
водството на ДНК с всички отговорни за тази функция 
компоненти (35, с. 41). Кибернетичните модели несъмнено 
са полезни. Но те имат съществено ограничение. Това са 
системи от подредени условия, предпоставящи действието 
на физични и химични закони. Самите те не съдържат за-
кони на природата. Начинът, по който кибернетичните 
структури и взаимодействия възникват в природата, остава 
вън от обхвата на тези модели. А именно това би било 
обяснение.  

Функционалните описания в молекулната биология 
съдържат две концептуални схеми, два стандарта понятия 
на организация: качествени динамико- и структурноин-
формационни  

100 
описания и качествени органични тълкувания на био-

логичната специфика.  
Моделите на молекулнобиологичните функции са ос-

нова за великолепни постижения в структурния анализ на 
биомолекулните компекси, отговорни за тях. Това са ти-
пично биологични четящи експерименти, отличаващи се 
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коренно от измерителните експерименти в Галилеевата на-
ука. Ратнер описва историята на разчитането на генетичния 
код. Тук е описан и експериментът на Ниренберг-Матеи: 
"Вземайки в качеството на кодон полиуридилова киселина 
(поли –U), те неочаквано получили извънредно силна сти-
мулация на синтеза на полифенилаланин (поли-Фен) ... 10 
мкг поли – U стимулирали 1000-кратно увеличение на 
включването на С14 – Фен. Ниренберг и Матеи заключили, 
че поли-U служи за специфична монотонна матрица за син-
тез на поли-Фен, а триплета UUU– код на фенилаланина. 
Този експеримент откри пътя към изследване на състава на 
колона" (42, с. 179).  

 
История  
Като исторически факти на живота може да се приемат 

явленията и описанията на ембриогенеза, генетичните из-
менения и еволюцията.  

Ембриогенеза: "Изобразяващата фенотипа фигура 
трябва да се разклонява на ред отделни субконфигурации, 
всяка от които се простира отделно по времевата ос ... фе-
нотипът може да се представи във вид на система траекто-
рии, разпространяващи се във фазовото пространство по 
времевата ос" (54, с. 18).  

Мутации: "Независимо от тяхната стабилност, гените 
претърпяват внезапни, случайни изменения – мутации. 
Мутациите на гените водят до възникването на нови алелни 
форми, които се отличават функционално от изходните ге-
ни" (61, с.  

200) .  
Микроеволюция: "Ако средата е постоянна, популация-

та се намира в динамично равновесие, неизменност на броя 
и генетичния състав. Но при изменение на условията дина-
мичното равновесие се нарушава и популацията преминава 
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в друго състояние. Разпределението на гените се изменя" 
(109, с. 16).  

Макроеволюция: " ... в действителност способността да 
се придвижват по сушата им е доставила възможност (на 
някои риби – С. Г.) в случай на пресушаване на водоемите 
по-бър-  

101 
зо да се размножават ... По този начин, сред рибите, 

живели в подходящи условия, по-голямо потомство са ос-
тавили онези, които са могли да ходят по земята. Това е 
типичен пример за естествен подбор" (48, с. 284).  

Какво е исторично в науката за живота? Аз вече приех 
три характеристики непрекъснатост, необратимост, неп-
редсказуемост. Историческият факт е поява и изчезване, 
раждане и умиране. Историческото изменение е развитие. 
Спецификата на историчното спрямо динамичното е спе-
цифика на развитието или творчеството спрямо движе-
нието. Историчното надхвърля динамикостатистичната 
зависимост. В него необходимостта и случайността са сне-
ти в органичното изменение.  

В живите системи разликата между динамика и исто-
рия не е съвсем ясна. Грубо казано биологична история е 
онова, което надхвърля динамиката на организацията – 
структурата и функцията. Ембриогенезата е проблематична 
като история. Според много биофизици това е напълно 
предопределен процес. Зародишът се оказва напълно де-
терминиран от разположение и спецификата на компонен-
тите на яйцето. Дадени места на яйцето са отговорни за да-
дени бъдещи органи. Добър работен критерий за историч-
ност е генезисът на нова информация или нейният растеж 
в историческия процес. Според Уодингтън ембриогенезата 
не е просто предаване и реализация на информация – това е 
процес на генезис на нова информация: "заекът, бягащ по 
полето, съдържа значително по-голямо количество разно-
образие, отколкото току-що оплодената негова яйцеклет- 
ка". Може ли да се пристъпи към тази ситуация от гледна 
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точка на "теорията на информацията" чийто основен прин-
цип се състои в това, че количеството информация не може 
да се увеличава. . . При прехода от зигота към възрастен 
организъм става не просто транскрипция и транслация на 
"информация", а използването и в качеството на инструк-
ции, или "алгоритми". Нарастването става и за сметка на 
средата (54. 16-17) .  

Създаването на нова осмислена информация е неп-
редсказуемо, необратимо събитие. Това го прави според 
приетите по-горе определения исторично. Механизмът на 
възникване на информация по Георг Кастлер – това е "за-
помнянето на случайния избор" (21, с. 28). Случайният на-
бор от четири цифри става информация, когато му прида-
дем смисъл – например  превърнем го в код за отваряне на 
сейф. С това безсмислено съчетание е придобило значение-
то на нарастване на информа-  

102 
цията – предстои му само запомняне. Лев Блюменфелд 

продължава тази мисъл: "Става дума именно за създаване 
на нова информация, а не за нейното извличане от шумове. 
Преди полимерът със случайна нуклеатидна последовател-
ност да е образувал стабилна двуверижна структура или 
преди случайната последователност от три цифри да бъде 
въведена в ключалката на касата, информация за това, че 
именно тези последователности са "по-добри" от другите 
(едната с това, че е придобила способност за продължител-
но съществуване и самовъзпроизвеждане, а другата – с то-
ва, че е придобила способност да отключва касата) просто 
не е съществувала. В подредеността е бил вложен смисъл, 
информацията е била създадена, сътворена. Като резултат 
от тази процедура непредсказуемото се е превърнало в не-
избежно. Според мисълта на композитора Пиер Буле, прев-
ръщането на непредсказуемото в неизбежно е творчество. 
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Може би в основата на всяко творчество лежи, в края на 
краищата, принципът за запомняне на случайния избор" (9, 
с. 30). В този "принцип на случайния избор" остава голям 
въпрос: каква е разликата между случайното съотнасяне на 
някаква комбинация с някакъв смислен ефект, и прогресив-
ната самоорганизация? И какви биха могли да бъдат зако-
ните, управляващи неслучайните избори и тяхното съхра-
нение?  

Еволюционното изменение "превръща" грешката в 
находка чрез "тълкуванието", т. е. "осмислянето" на изме-
нението в един нов организъм. Мутацията безотносително 
към еволюцията просто не е биологичен феномен. Но като 
материя за действие на отбора тя е специфична: летална, 
вредна, неутрална, полезна. Тя получава органично опреде-
ление, когато я положим в историята на живота. Анализът 
на микроеволюционната теория даде същия резултат: слу-
чайните изменения, определящи динамиката на популации-
те, не правят история. Възникването на нови видове е ре-
зултат от цялостна промяна на организацията. Тук дори 
понятието нарастване на информацията не е достатъчно за 
описание на българската история, защото не обхваща смис-
леността. Преходът от информационно-статистическия 
подход към организационната теория на еволюцията изиск-
ва създаване на строго понятие за "осмислена информа-
ция". Това е преход следователно отвъд стандарта на чисто 
структурната теория или динамико-статистическия тип ра-
ционалност.  

Думата "ЖИВОТ" може да е изписана случайно като 
набор  

103 
от букви, а може да е изписана преднамерено. Това не 

ме интересува, когато я чета и тълкувам. Интерсува ме 
нейното значение. Според теорията на Шенон за количест-
во информация тя е толкова вероятна, колкото всяка друга 
петбуквена комбинация и съдържа същото количество ин-
формация както буквосъчетанието "ижотв" или "арнек". 
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Превръщането на информацията в организация и на орга-
низацията в друга организация – ето това е историческа 
промяна.  

Снемането на случайност и необходимост в историята 
на живота трябва да се съотнесе със снемането им в струк-
турнофункционалния ред. За историята е важно не как една 
нова единица информация възниква, какви случайни фак-
тори и физични закони действат в момента на ставането му, 
а какво и с каква биологична специфика възниква, как се 
развива едно равнище на организираност към по-високо. 
(Историчното се оказва в някакъв смисъл "предсказуемо", 
пронизващо дълбоко от "закони" на самоорганизацията) . 
Това означава, че в живата история случайността и законът 
сами по себе си нямат значение.  

ТИПОВЕ ОБЯСНЕНИЯ  
 
Закони и шансове  
Обясненията по модела на обхващащия закон, или но-

мологичните обяснения, са дедуктивни и вероятностни. 
Тяхната специфика се определя от детерминистичния или 
статистическия характер на законите, образуващи техния 
експлананс (обясняващото) (94, 208-302).  

Прилагането на тези обяснения към фактите на живота 
в тяхната пълнота и специфичност е само един идеал, тъй 
като липсва преход между съвременните закони на физика-
та и тези факти. По принцип такова обяснение е възможно 
в биологията, но има за предмет динамиката на механизми-
те, която е предпоставила, а не обяснява спецификата на 
тези механизми, а оттук и спецификата на действието им. 
Когато биохимиците твърдят, че обясняват фактите на мо-
лекулна организация, те имат предвид не извеждане на тези 
факти от физични закони, а разкриването на веригите на 
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тези факти, съдържащи обяснението.  
В един забележителен ред свеждания Стоян Николов 

стига  
104 
до квантово-механична постановка на въпроса за фи-

зичното обяснение на живота. Същността на живота е 
представена в три степени: фундаментален жизнен процес – 
репликацията на ДНК, биологична специфика на реплика-
цията – телеономност на точното предаване на наследстве-
ната информация, квантово-механична структура и дина-
мика на този жизнен процес (33, с. 30). Термодинамичното 
обяснение на живота според тази постановка е феномено-
логично. Спонтанните процеси водят до безпорядък. Реп-
ликацията не е спонтанен процес. За нейното осъществява-
не е необходим "работен механизъм", който се състои от 
енергетичен (АТФ). динамически (ДНК-полимераза) и ин-
форм ационен (ДНК) компонент (33, 35-36).  

 Ервин  Шрьодингер в известната си книга за фи-
зичното обяснение на живота (67) защитава тезата, че зако-
ните на биологичния ред не са от типа на известните досе-
га. Срещу тази позиция застават болшинството молекулни 
биолози. Но въпросът не може да се реши преди конкретен 
квантово-механичен анализ на репликацията на ДНК. Тео-
ретичният анализ на репликацията води до извода, "че като 
се реши уравнението на Шрьодингер за една биомолекула, 
ние разкриваме теоретично нейната електронно-
енергетична структура, която непосредствено детерминира 
физико-химичните и свойства" (33, с. 120). За отбелязване 
е, че самият Шрьодингер не допуска възможността за из-
ползване на уравненията на квантовата механика и специ-
ално на неговото собствено уравнение за описание на био-
молекулите, съставящи биологичния ред.  

В края на един подробен анализ, проведен в книгата на 
Николов, се оказва, че засега положително решение на въп-
роса дали квантовата механика в съвременната и форма е 
достатъчна за "физичното обяснение на живота", или е 
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нужно развитие на физиката за тази цел, е невъзможно, за-
щото не се познава последователността на азотните бази 
(текста в ДНК) и апаратът на квантовата механика е физи-
чески и математически недостатъчен за изчисляване на 
репликацията на ДНК. "Очевидно само една по-обоснована 
физична теория за електронния строеж на биомолекулите 
ще реши този математически парадокс  ... не е изключено 
нейните (на ДНК – С. Г.) вътремолекулни и междумоле-
кулни взаимодействия .да създават такова динамично със-
тояние, за чието описание са необходими нови физични 
понятия и закони, които непосредствено определят прост-
ранствената й структура (33, с. 195).  

105 
Това е свръхсложен проблем на съвременната теоре-

тична квантова биофизика. За мен в това изследване е ва-
жен въпросът за понятийната организация на евентуалното 
квантово обяснение на биологичните функции. Уравнение-
то на Шрьодингер, както и законите на класическата физи-
ка, описва безкрайно число възможни състояния на дина-
мична система – в случая електронната. То, както и класи-
ческите уравнения на Нютоновата физика, предпоставя за 
решаването си стойности на параметри в определен мо-
мент. Решението му дава стойност на вероятностната въл-
нова функция за бъдещи състояния. Това означава, че та- 
кова обяснение взема химичната структура като дадено 
условие, а не като подлежаща на обяснение.  

За ДНК това значи, че нейният текст трябва да се 
предпостви в едно възможно квантово обяснение. Такова е 
принципното възражение срещу разбирането на теоретич-
ната квантова биофизика като теоретична квантова био-
логия. Разбира се, проблемът за обяснението на динамиката 
на репликацията на ДНК е много по-сложен от проблема за 
водородния атом. Но работата е в това, че и обяснението на 
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атома на водорода, единствено пълно в квантовата механи-
ка (заедно с това на водородния йон) обяснение на атомна 
структура, предоставя като дадена неговата квантова струк-
тура.  

Следователно, абстрахирайки се от физичната и мате-
матичната проблемност на това обяснение според законите 
и вероятностите в микросвега, по силата на динамичния 
характер на тези закони и тяхната обща форма, това обяс-
нение ще се отнася до организацията в такава степен, в как-
вато тя се представя като динамична физическа система. 
Номологичното обяснение чрез уравненията на квантовата 
статистика съвсем не  поглъща, а напротив – предполага 
информацията, която носи биологичната специфика – 
структурата на функционалните биомолекули и произти-
чащата от нея функционалност на динамиката – телеоном-
ността на точното копиране на ДНК например. При това 
биологичната специфика не се изчерпва с точното възпро-
извеждане на ДНК, а потъва в смисъла на това възпроиз-
водство за възпроизвеждането на клетката – информацията 
за строежа и функциите на клетката се предава точно в 
синтезиращото се ядро на бъдещата клетка, за да управлява 
нейния синтез и функциониране. Още по-дълбок е смисъ-
лът, в който информацията на ДНК служи за синтез на цял 
организъм, когато от две полови клетки се образува опло-
деното яйце.  

106 
Скептицизмът на физиците обикновено се отнася не до 

границите на физиката като такава в познанието на живота, 
а към границите на съвременната физика. Впрочем разно-
образието от мнения е така голямо, че е безсмислено да го-
ворим за позиция на физиците по проблема живот. Г. Пати, 
написал блестящи работи по общите проблеми на кванто-
вата биофизика, изхожда от предпоставката, че живо и не-
живо не се различават на равнището на елементарните фи-
зични закони, и че разликата е в способността на живото за 
еволюция, т. е. наследствено предаване на свойства, въз-
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никнали в резултат на естествения отбор (34, с. 73). Тази 
специфика обаче изисква ”отначало да се решат някои фун-
даментални логически и физически проблеми на нивото на 
квантовата механика" (34, С. 72). В заключение според Па-
ти "обяснението на надеждността на предаване на наследс-
твена информация върху основата на законите на физиката 
се среща със сериозни трудности. Аз изказах предположе-
нието, че в основата на уникалното различие между жива и 
нежива материя лежат не идеализирани класически модели 
на макромолекули, матрични репликации или регулации на 
обмена на вещества, а количествената надеждност на мо-
лекулярните кодове, които могат да свързват съдържани-
ето на квантово-механичното описание с неговия класи-
чески фенотипичен израз" (34, 89-90),  

Постулирането на възможността за пълно обяснение на 
живота като физична система е изключително полезно за 
развитието на биофизиката. Поставяйки най-важни въпроси 
на биологнчното движение на физичен език, учените сти-
мулират не само приложението, а и самото развитие на фи-
зиката. Те попълват белите петна на нашата представа за 
самата възможност на живота от гледна точка на всеобщите 
закони. Но при това не е излишно да се помни, че самата 
постановка за тъждеството на общите закони на неживото и 
живото изключва възможността за търсене на алтернативен 
тип закони, управляващи организацията и нейното разви-
тие. Замъглява се проблемът за характера и границите на 
физичното обяснение, който е интересен както за еписте-
мологията на физиката, така и за рефлексията върху науч-
ното обяснение на живота.  

Да припомня, че Нилс Бор поставяше въпроса именно 
на това основно епистемологично ниво: "Изходният въпрос 
се състои, по такъв начин, в това не следва ли да се добавят 
към нашия анализ на явленията на природата още някакви 
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недостигащи засега фундаментални идеи, преди да можем 
да до-  

107 
стигнем разбиране на живота на основата на физичес-

кия опит ... едва ли може да се даде отговор на този въпрос, 
необсъждайки какъв смисъл следва да се придава на поня-
тието "физично обяснение" – смисъл още по-дълбок, от-
колкото онзи, към който ни принуди вече откритието на 
кванта действие. .. Във всеки опит над живи организми 
трябва да остава някаква неопределеност във физичните 
условия, в които те са поставени; възниква мисълта, че ми-
нималната свобода, която ние сме принудени да предоста-
вяме на организма, е достатъчно, за да му позволи, така да 
се каже, да скрие от нас своите последни тайни. От тази 
гледна точка самото съществуване на живота трябва да се 
разглежда в биологията като елементарен факт, подобно на 
това, както в атомната физика съществуването на кванта 
действие следва да се приема за основен факт, който не 
може да се изведе от обикновената механическа физика. 
Действително, съществената несводимост на факта на ус-
тойчивостта на атомите към понятията на механиката пред-
ставлява близка аналогия с невъзможността за физическото 
или химичното обяснение на всеобразните функции, харак-
теризиращи живота ... Благодарение на тази важна черта на 
допълнителност понятието цел, чуждо на механическия 
анализ, намира някаква област на приложение в биология-
та. Всъщност, в този смисъл телеологичната аргументация 
може да се разглежда като законна черта на физиологично-
то описание, по подлежащ начин отчитащо характерните 
свойства на живота, подобно на това, както в атомната фи-
зика признанието на кванта действие се отчита от принципа 
на съответствието" (10, 22-25). Бор достига в крайна сметка 
до идеята за необяснимост и за отказ от обяснение на живо-
та, който трябва да се предостави в научния му анализ. Са-
мото съществуване в живота на свобода на волята, която 
"съответствува на функциите в организма, не само убягва-
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щи от причинномеханичното описание, но неподдаващи се 
даже на физичен анализ в тази доведена до предел форма, 
която се изисква за еднозначно приложение на статисти-
ческите закони на атомната механика" (10, с. 25), налага 
този отказ.  

Законите и шансовете са рамката, определяща сякаш 
всички възможни форми на обяснение на съвременната на-
ука. Допускането на явления извън тези рамки изглежда 
извън научно, ако не и агностично. В действителност по-
добре е за науката да търси или поне да допуска възмож-
ността за рационални опитни концепции извън тези рамки, 
отколкото да признае тази безкрайна област за непознавае-
ма. Защото в реалните  
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Ред и смисъл  
науки за живота, включително в биологията, е най-

обикновена практика да се обяснява не чрез закон и случай, 
а чрез пространствено-времеви ред и смисъл.  

Чрез поставянето на обясняваното явление в органич-
ни редовe и определяне на неговия биологичен смисъл био-
лозите рационално смятат, че строят научни обяснения. 
Вместо да споря с това тяхно убеждение, нека се опитам да 
разбера тази рационалност.  

Функционалните и еволюционните обяснения са тези, 
които реализират този начин на разбиране на живите фено-
мени. В тези обяснения биологичните факти се подреждат 
"в пространството и времето" на самовъзпроизвеждащата 
се и саморазвиваща се организация. За функционалните 
обяснения това значи, че в тях са определени мястото и 
моментът на събитие в организацията – клетка или органи-
зъм, неговият биологичен смисъл във възпроизвеждането и 
развитието и. За еволюционните обяснения – исторически-
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ят момент на събитието в процеса на самоорганизация – 
образуване на разновидност, видообразуване, генезис на 
висш таксои – семейство, тип клас. Всичко това, разбира се, 
има и своя отрицателна страна – в това е биологичният 
смисъл на патологията или на остаряването, на смъртта или 
на еволюционния "срив". Общото между двата вида обяс-
нение е, че представят обясняваната структура, процес или 
историческо събитие като решения на проблема преживя-
ване и развитие.  

Ето едно реално обяснение в молекулната биология, 
което е осъществено чрез органични зависимости: "Из-
веднъж се натъкваме на факта, че различните видове ами-
нокиселини (около 20) са значително повече, отколкото 
различните видове бази в нуклеотидите (всичко 4). И сле-
дователно, ако ДНК определя последователността на ами-
нокиселините последователно, то видът и положението на 
всяка от аминокиселините не могат да се определят от един 
нуклеотид, защото такъв синглетен код би стигнал само за 
четири амн нокиселини. Дуплетният код също не става: от 
четири вида нуклеотиди, взети по двойки, могат да се със-
тавят само 16 съчетания (4х4), и съответно те могат да оп-
ределят само 16 аминокпселини. Напълно е достатъчен 
(даже с излишък) триплетният код, тъй като броят на съ-
четанията в този случай е равен на 64 (4х4х4).С помощта на 
синтетична РНК с известен състав триплетният  
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код бе успешно разшифрован в лаборатория. Той се 

оказа универсален за всички изучени организми. Ако всич-
ки триплети са функционални, то е очевидно, че болшинст-
вото аминокиселини се кодират от повече от един триплет 
... По някакъв начин съобщението трябва да преминава от 
яйцето в цитоплазмата, където става неговата транслация, 
т. е. където то се превежда на езика на белтъка. За това оче-
видно единственият рационален път е химически" (45,64-
65).  

А ето едно обяснение на исторически факт: Срещу на-
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секомите в последните десетилетия се създават все нови и 
нови инсектициди към които те се приспособяват, изменяй-
ки своята организация – структурно, функционално или 
поведенчески. За пръв път такава адаптация срещу стария 
препарат ДДТ е наблюдавана в Швеция. Обяснение: У му-
хите, устойчиви към инсектицида, възникват значителни 
изменения в холинестеразата, които значително снижават 
скоростта на нейното инхибиране от фосфароорганични 
съединения Оказа се, че устойчивите мухи носят мутантен 
алел (AChE-R) на един ген, локализиран във втората хромо-
зома (мухите имат пет хромозоми). АСhЕ-R повишава ус-
тойчивостта на Mиsса doтestica към фосфороорганични 
инсектициди. Той не ги прави обаче съвършено устойчиви. 
Мухите притежават биохимични механизми, които произ-
веждат детонсикация на инсектицида. Днес в 6 локуса са 
открити алели, обезпечаващи способността за детоксика-
ция. Приспособяването става и на равнище поведение. "Из-
бягването на инсектицида може да бъде причинено от по-
вишена чувствителност към неговото дразнещо действие, 
вследствие което насекомото се отдалечава или се крие, 
усещайки близостта на препарата. Или то може да се изра-
боти под действието на отбора, съхраняващ само онези ин-
дивиди, които са се държали по определен начин до изпол-
зването на инсектицида. Известно е едно такова изменение, 
възникнало в малайския комар Anopheles gambie в Родезия 
(50, 145-147).  

Както се вижда, в тези обяснения начинът на подреж-
дане на твърденията е доста нестандартен. Обяснителната 
матрица в тях е различна от тази на дедуктивното и вероят-
ностното обяснение. Те не са нито строги импликации, ни-
то статистически изчисления или вероятностни разсъж де-
ния. В тях липсва чиста необходимост и чиста случайност. 
Тяхната модалност е друга. Тази модалност тук наричам 
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органическа. Стандартът на тези обяснения също така не е 
Галилеев. Общата им форма не е подвеждане на измерени 
величини под уравнения на  
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теория, а подвеждане на описана организация или ней-

на местна структурна, динамична или историческа част, 
под концепция за организацията в цялост. Тази предпоста-
вяна концепция съдържа положение за безусловна насоче-
ност на организмите към решаване на проблема" преживя-
ване, репродукция и експанзия.  

Този стандарт, така "нестандартен и неудобен" за изс-
ледване и развитие, наричам условно Дарвинов стандарт. 
Той предполага обясняване не чрез количествена теория, а 
чрез органична концепция. Обясняваните данни и факти не 
са редове стойности на величини, а специфични структури, 
функции и поведенчески черти. Това са по същество текс-
тове, чиито значения търсим.  

Каквото и да е положението на тези обяснения, оче-
видна е тяхната съществена нестрогост. Ако еволюцион-
ното обяснение се построи изцяло върху апарата на попу- 
лационната генетика, то щеше да е строго, но тогава няма 
да се обяснява защо индивидите точно с определената по-
веденческа черта са фаворизирани. Популационно-
генетичното изследване ще установа факта на повишаване 
относителната честота на въпросните алели, съответству-
ващи на дедените организми, и ще го обясни принципно 
чрез позоваване на отбора. Очевидно матрицата, подвеж-
даща под себе си факта на оцеляването заедно с фактите на 
биологичната организация и поведението, е незаменима 
като експлананс за такова обяснение. Нестрогите еволюци-
онни обяснения се оказват съществено по-съдържателни от 
строгите статистически обяснения.  

Функционалните и еволюционни обяснения имат стро-
га структура, защото няма засега в науката точни закони на 
организацията. Но и в този вид същите обяснения са рацио-
нални. Иначе те нямаше да обясняват и нямаше да се ут-
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върдят в научната практика. Тези обяснения винаги пред-
полагат и наличието на физичните закони, химични и био-
логични структури в контекст, а елементарни математичес-
ки зависимости и т. н. Те не са чисти, а са най-често в сме-
сен вид заедно с номологичните обяснения. Затова обосо-
бяването им е отчасти и плод на епистемологична абст-
ракция.  

Обяснението защо молекулата на ДНК именно в такава 
своя пространствена структура, каквато е постулирана от 
Уотсън и Крик, изпълнява генетична функция, може да бъ-
де построено като органично. То може да се резюмира в 
една верига твърдения, с начало – положение за безусловна 
насоченост към съхранение на живото състояние.  

111 
Възпроизводството на биологичната организация в он-

тогенезата и филогенезата е безусловна насоченост на ди-
намиката на активността и. Филогенетичното възпроиз-
водство е осъществимо чрез намиране на успешни – физи-
чески възможни и адекватни – решения на проблема възп-
роизводство (съхранение на живота) във филогенеза и он-
тогенеза. Онтогенетичното възпроизводство е осъществимо 
чрез намиране на решения на функционалния проблем ус-
пешна епигенеза. Епигенезата представлява процес на син-
тез на биологичната организация по генетична програма. За 
реализацияга на епигенезата са нужни носители на гене-
тична информация, способни да се самореплицират (да 
произвеждат свои копия) и да регулират синтез на клетъчни 
системи и функционирането им.  

Носител на генетичната информация, способен да се 
реплицира точно и да програмира епигенезата, следовател-
но да изпълнява онто- и филогенетичната страна на възп-
роизводството, е последователно идентифициран в разви-
тието на генетиката като: множество независими наследст-
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вени единици (Мендел) , участъци от хромозомата (Мор-
ган), молекули ДНК (Ейвъри). Молекулата на ДНК, носи-
тел на тази функция, следователно трябва да притежава 
особени черти на пространствената си структура. Тази 
структура е такава, че молекулата – носител на информация 
съдържа прекъснати редуващи се единици информация и 
може да произвежда свои копия (репликация). Термодина-
мичните закони за стабилността (минимум свободна енер-
гия), физичните и химичните свойства на структурата на 
ДНК ограничават възможните решения.  

Така се стига до специфичната подреденост на моно-
мерите в ДНК, до носителите на генетичния текст. Това са 
азотните бази – именно те различават четирите вида нукле-
отиди, от които се образува веригата на ДНК. От друга 
страна, изискването за точно копиране води към търсене на 
такава подредба, която може да служи за удобна матрица за 
собствения си синтез.  

Такъв е пътят, по който се стига до функционално пре-
намитиране на природното решение ДНК с двуспирален 
строеж и специфичен ред нуклеотиди – носители на гене-
тичната информация – да изпълнява генетичната функция. 
Действително постулираната от Уотсън и Крик структура 
отговаря на тази функционална логика. Забележително е, че 
такъв е и пътят на разсъждение, довел до знаменитото отк-
ритие, станало начало на молекулната революция в биоло-
гията. Поне така може  
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да се мисли, изхождайки от разказаното на страниците 

на "Двойната спирала" (55).  
Това не е някакво съвършено или единствено възмож-

но според някакви теоретични принципи решение на функ-
цията наследственост. Но то очевидно е оптимално за усло-
вията на живот на земята. Става ясно, че такова обяснение 
не е индуктивно, нито дедуктивно, нито вероятностно – 
дедуктивно. Начинът на построяване, на извеждане на 
твърденията едно от друго в органичното обяснение не е 
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нито индукция, нито дедукция, въпреки, че съдържа и двете 
движения "в снет вид". Обяснителното основание, което 
пронизва преходите между всеки две "съседни стъпала" на 
регресията от възпроизводство към функция, не е физична 
теория.  

С функционални и еволюционни обяснения е пълна 
цялата биология. Това са пътища на изследване, създали 
постройката на болшинството и дисциплини. Но те са го-
лям проблем за методолозите. Такива пътища на организи-
ране на науката изглеждат опасни поради тясното си род-
ство с телеологията и оттук – със свободното тълкуване, 
нямащо нищо общо с научната рационалност (поне като 
идеал). Тези изследователски пътища са анализирани от 
Франциско Айала (70). Р. Брандон (79), Марио Бунге (80), 
Джон Канфийлд (82). Роул Грунер (93), Карл Хемпел (94), 
Дейвид Хъл (97), Хуут Леман (104), Роналд Мънсон (111), 
Ернст Нагел (112), Израел Шефлер (119),  Лари Райт (128) и 
др. Много иэследов агели като Бунге например, тълкуват 
точно в обратен смисъл теорията на еволюцията: "теорията 
на еволюцията ... ни учи, че финалността, приписвана на 
органичните компоненти и функции, е само видимост" (80, 
р. 164). В нашата литература също няма съгласие по този 
въпрос. Преобладаващо е отричането на телеологичния  
подход (33, 58). Но се срещат и негови защитници: "телео-
логичните понятия и телеологичният подход към изучаване 
на жизнените процеси изпълняват ролята на незаменими 
средства за научен анализ, насочен към разкриване на спе-
цификата  на живота. Те не могат да бъдат отстранени от 
биологията без ущърб на биологичното познание и поне 
засега не могат да бъдат "преведени" на езика на физичните 
науки" (62, с. 7).  

Аз нямам за цел да се занимавам с въпроса какви поня-
тия могат и какви не могат да се използват в биологията. 
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Интересува ме понятийната организация с нейните стан-
дарти и типове. В случая стои въпросът: какви са еписте-
мологичните пер-  

113 
спективи за обединяване на понятийната организация 

на съвременната теоретична биология, ако органичните – 
функционални и еволюционни – положения и обяснения се 
сведат към номологични – дедуктивни и вероятностни. Да-
ли редът и смисълът в живите феномени може да се предс-
тавят чрез закона и вероятността? Това е редукционният 
въпрос за органичните обяснения.  

 
Органичното като номологично  
Редукционният проблем за органичните обяснения е 

разискван интензивно в западната философия на науката. 
Осъществени са много варианти на редукционно решение. 
Като основа за анализ тук вземам най-често изследваната 
пропозиционална формула: У е функция на компонента Х в 
живата система S в среда Е. Тази формула е описателна. 
Тя се преобразува в обяснителна, когато компонентът Х се 
извежда от неговата функция У и живата система S при ус-
ловия на средата Е. Ако всичко това можe да се построи 
чрез необходимостта и случайността, номологично, редук-
цията е извършена на равнище категориална организация, 
което означава реална възможност за теоретична редукция. 
Вариантите на редукционни решения могат да се сведат до 
следните четири.  

1. Компонентът Х е необходимо условие за изпълнение 
на функцията У. Функцията У е необходимо условие за 
преживяването и репродукцията на живата система S в сре-
да Е. Приложено към ДНК, това ще звучи така: Функция на 
ДНК в клетката е съхранение и предаване на генетичната 
информация. ДНК е необходимо условие за изпълнение на 
генетичната функция. Генетичната функция (съхранението 
и предаването на генетичната информация) е необходимо 
условие за преживяването и репродукцията на клетката в 
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подходящи условия.  
Опровержение. Това е силна редукция. За ДНК тя е 

твърде правдоподобна – възможно най-правдоподобната в 
сравнение с всеки друг компонент – само някои РНК – ви-
руси правят изключение от всеобщата за живота на Земята 
черта – генетичната информация се пази в нея. Рол Грунер 
(93, р. 520) и Ернст Нагел (112, р. 403) създават модели с 
такава редукция. Такива модели рискуват опровержение на 
всяка крачка в биологията. За да се правят заключения с 
необходимост от система към функция и от функция към 
структура, тези органични отношения трябва да се засилят 
така, че да сведат до аб-  

114 
сурд логиката на организацията. Ако организацията се 

строи от отношения на необходимост между структури и 
функции, не би съществувало великолепното разнообразие 
на решения на едни и съши функционални проблеми, бо-
гатството на живи форми. Тази гъвкавост и вариантност на 
отношенията между система – функция и функция – струк-
тура е доказана дори на молекулно равнище (13, с. 682). 
Алтернативните пътища на живота са неизчислими. Разби-
ра се, фактът на гъвкавостта е ограничен от специализация-
та и съхранението на организацията в поколенията. Конят 
не може да живее с друго сърце, освен със своето, или по-
точно с конско сърце. Но и това не е така категорично, че 
да се утвърждава с необходимост. Така редукцията на орга-
ничните описания и обяснения чрез необходимостта може 
да се смята за несъстоятелна емпирично.  

2. Компонентът Х причинява функцията У в условията 
на организация S и среда Е. Това позволява функцията У в 
условията на организацията да обяснява като следствие 
своя извършител Х – причината.  

Опровержение. Схващането на причиняването на фун-
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кцията от компонента чрез необходимостта попада под 
критиката на първия вариант. Схващането на причиняване-
то вън от необходимостта (104, 15-16) не позволява да се 
изведе строго причина от следствие, дори при определяне 
на условията на причиняването (които в случая представля-
ват просто цялата организация S и средата Е). Но ако се 
твърди, че компонентът има активност Х` , която при стро-
го определени условия на организацията причинява функ-
цията У, то е възмож но да се излезе отвъд горната критика 
защото компонентите Х могат да варират, но активността 
Х`  да се запази. Така се получава редукционно решение. То 
обаче поражда друга решаваща трудност. Самата организа-
ция S се задава в термините на условия. Така тя влиза в ек-
сплананса на номологичното обяснение, вместо да бъде 
обяенена. Резултатите на изследванията в теоретичната би-
офизика ясно показват това. Възпроизводството на систе-
мата, в която се съдържат Х, Х`  и У се оказва условие за 
действието на закони (причини), сьставляваши активности 
на Х` . Вън от такова обяснение остава въпросът защо ком-
понентите и процесите в живата система са подредени така, 
че да се възпроизвежда системата като цяло. Такова обяс-
нение не е редукция на функционалното, а е друг тип. Не-
говото обясняващо е физична теория, а обясняваното е ди-
намиката в живата система безотносително към функцио-
налния и ред. Този ред  

115 
се предоставя като съвкупност от условия. На този мо-

дел отговаря евентуалното квантово обяснение на реплика-
цията на ДНК или на състояние на реплициращата се ДНК, 
което може да се вземе за основно и изразяващо нейната 
структура. Това обяснение предпоставя във вид на стойнос-
ти на квантови параметри цялата свръхсложна структура на 
ДНК и като необходими допълнителни условия структури-
те и динамиката на целия комплекс ДНК-полимераза и 
АТФ. Но и това едва ли ще бъде достатъчно за строгото 
извеждане на структурата или динамиката на най-важната 
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молекула. За да се вземат молекулите, съставляващи комп-
лекса, отговорен за репликацията, като функциониращи 
успешно, трябва да се предпостави цялата клетка с всички 
нейни молекулни и квантови параметри като жива. Едва 
тогава може да се очаква строго извеждане. Но това е аб-
сурдно.  

В анализа на причинната редукция навлизаме в ситуа- 
ция на допълнителност, изразена в цитираните вече думи 
на Сент-Дьорди (18, 11-12), Биофизичният проблем за ди-
намиката на организма се формулира от него като въпрос: 
"по какъв начин енергията в организма управлява жизне-
дейността? Как тя привежда в движение живата машина?" 
(18, с. 12).  

Вариантът 2 не е редукция на органичното обяснение. 
Той моделира друг тип изследване – изследването на орга-
низацията като физична система, при което се взема като 
даден целият биологичен ред.  

3. Компонентът Х повишава вероятността за изпъл-
нение на функцията У. Функцията У повишава вероят-
ността за преживяване и репродукция на ж ивата система 
S в среда Е. Компонентът и функцията могат да се обясня-
ват чрез вероятностния си принос към преживяването и 
репродукцията.  

Това е слаба редукция на органичния анализ към ста-
тистичен. Така например Мортън Бекнер пише, че функци-
оналното изказване с формата "Функция на Х`  е У" е вярно, 
ако и само ако съществува регулярно ставащо състояние на 
S и неговото окръжение, в което Х` се явява и причинява 
повишаване вероятността на ставането на У" (76, р. 202). 
Подобна версия се съдържа и в превода на Джон Канфийлд 
(82, р. 292). Роналд Мънсон формулира твърденията за 
адаптации чрез полезността и приспособеността, която той 
определя като вероятност за преживяване и репродукция 
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(111, 338-:339). Както вече се изясни в главата за еволюци-
онната теория, статисти-  

116 
ческото определение на отбора, към което са отправе-

ни такива обяснения, не се отнася до организацията и не 
може да обяснява конкретни функции и адаптации.  

Опровержение. Това не е редукция, а замяна на експ-
ланан-дума и експлананса. Това вече не е обяснение на ор-
ганизацията, а на нейната относителна приспособеност в 
популацията. Бекнеровият вариант на вероятностен превод, 
доколкото се отнася пряко до отношенията в живата систе-
ма, включва понятието принос, което излиза извън вероят-
ностната схема и не може, въпреки усилията на автора, да 
се построи като вероятностна величина. Вероятностните 
обяснения в популационната генетика не се отнасят до оп-
ределени черти на организацията, а до определени разпре-
деления на честоти.  

4. Компонентът Х осъществява функцията У. Или: 
Живата система S в среда Е осъществява функцията У, из-
ползвайки Х. Такива са модулите на Лари Райт и Майкъл 
Рюз.  

Според Райт: "Функция на Х е У означава  
Х съществува, защото прави У;  
У е консеквенция (или резултат) от съществуването на 

Х" (128, р. 232).  
Според Рюз: "Функцията на Х по отношсние на S се 

състои в това да осигури У.  
Тя означава, че  
S осъществява У, използвайки Х;  
У се явява адаптация" (44, с. 262).  
Опровержение. Ако се допусне, че това е категориална 

редукция, пита се в каква схема тя е направе-
на...Предназначението", "правенето", "осъществяването" 
конструират особена органична понятийна схема. Според 
Райт това е особена причинност с обратен знак. Тази "осо-
бена причинност" е съществено телеологична. Тук силно се 
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отдалечаваме от номичните варианти. Но са разрушени ра-
ционалните възможности за ясно категорнално определе-
ние. В модела на Рюз по подобен начин активността на ця-
лото използва активността на частите. Това не е редукция 
на органичното към номологичното.  

В посока на отслабване на редукцията по линията не-
обходимост-причина-вероятност-осъществяване, намалява 
определеността на модалната структура на редукционните 
варианти. Едновременно с това се засилва присъствието на 
органическата модалност. Следователно, редукцията по 
принцип е ограничена и самите тези опити чрез неуспеха си 
най-добре  
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потвърждават органичното обяснение като самостоя-

телен тип понятийна организация.  
Факт е обаче, че в науката не са разработени строги те-

оретични закони, които да обективират този тип концеп-
туални схеми в очевидно безспорни и несъмнено рационал-
но построени обяснения. В заключение може да се приве-
дат думите на Франсоа Жакоб: "Признаването на целта в 
живите организми означава, че биологията не може повече 
да бъде реално изучавана без постоянно отнасяне към “пла-
на" на организмите, към "смисъла", който самото тяхно 
съществуване дава на структурите и функциите, едно отна-
сяне, очевидно твърде различно от редукционизма, който 
дълго бе доминиращ" (98, 299-300). В друга книга Жакоб 
формулира принципа на еволюционното конструиране като 
bricodage – тенекеджийство: "Всичко може да бъде използ-
вано по различен начин. Обратно на инженерните средства, 
тези на тенекеджията не могат да бъдат определени от про-
екти. Което може да се каже за всички тези обекти е, че 
"той би могъл да бъде от полза". За какво? Това зависи от 
обстоятелствата" (99, р. 34).  
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ЛОГИКАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА  
 
Тук трябва да отговоря на заключителния въпрос за 

собствените характеристики на рационалността на биоло-
гията, а следователно, на спецификата на една теоретична 
биология като стандарт и тип рационална опитна наука. 
Трябва да се определи тази рационалност възможно най-
конкретно, без същевременно да навлизам в областта на 
компетентност и валидност единствено на теоретичните и 
емпиричните постулати и хипотези на самата биология.  

Проблемът теоретична биология на епистемологично 
ниво се свежда към проблема стандарт и тип, общ модел 
на една теория на организацията. Общият епистемологи-
чен модел трябва да съдържа стандартните и типологични-
те определения на тази очаквана теория като свои компо-
ненти. Тези компоненти са, първо, компоненти на чиста 
понятийна структура с нейните категориални и общи стан-
дартни определения; второ, обяснителен модел с характера 
на обяснителната матрица и начина на нейната проекция 
върху фактите. Могат да се предложат епистемологични 
определения на "органичните" закони и понятията за живо 
състояние, жизнен процес и еволюция.  

Модели с подобен замисъл, но в рамките на други ме-
тодо-  
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логични и теоретико-биологични линии на изследване, 

са правени от Г. Зомерхоф (122), Мортън Бекнер (75), 
Ернст Нагел (112), Майкъл Рюз (44), Дейвид Хъл (97).  
Зомерхоф включва в решаването на проблема теоретична 
биология Галилеевия стандарт научна рационалност, което 
значи теория на динамична система с "променливи на със-
тоянието, между чиито стойности са установени зависи-
мости – закони ... Теоретичната биология не може да бъде 
създадена, докато тези понятия (адаптация, регулация, ко-
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ординация, интеграция – С. Г.) не се преведат на физико-
математически език на точната наука, т. е. в ясно определе-
ни, пространствено-времеви отношения между количестве-
ни променливи" (122, 25-26). В книгата подробно и ясно са 
изложени определенията на един абстрактен модел, който 
представя система от насочени корелирани причинни връз-
ки, следващ моделите на кибернетични контури, в резултат 
продуциращи и поддържащи зададено "целево" състояние 
(122, 54-58). Разбира се, това е системен адекватен предста-
вящ контурите на регулация във всеки кибернетичен сис-
темен модел. Но той очертава организацията не като систе-
ма от физични закони, каквато е изрично поставената му 
цел, а като подредена структура, чиято динамика постига и 
поддържа целевото състояние. Противно на постановката 
на задачата, нейното решение съдържа не просто промен-
ливи на състоянието, без да се ограничава множеството 
състояния, както е при физичните теории, а и информацио-
нен ред, който именно ограничава множеството състояния и 
динамични процеси така, че да се изпълняват предложените 
зависимости. Следователно въпросните зависимости са фе-
номенологични и чисто моделни. Те нямат характера на 
закони на науката, а още по-малко на закони на природата. 
Така, както в една машина съществуват твърди отношения 
между променливи, определени от аранжимента на частите, 
(а не безусловно верни при всеки аранжимент, както е при 
физична система), и в модели от типа на предложения от 
Зомерхоф биологичният ред е само имитиран. Казано крат-
ко, не закони определят този ред, а този ред определя "за-
коните" си.  

Бекнер поставя проблема на чисто методологично ни-
во, на нивото на "логиката на концептуални схеми" (75. р. 
176). Това е постановка, твърде близка до моята. По същес-
тво моделът му на "телеологична система" е сравним обаче 
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с този на Зомерхоф: той съдържа определения на система S, 
нейната актив-  

119 
ност F, функции, отнесени към части Х на S, доприна-

сящи за общата активност F (76, р. 197). Тук е формулира-
но организмичното положение, че функцията е винаги фун-
кция в една цяла система: "Функционалните приписвания 
предполагат концептуални схеми от логически характер. 
Приписването е неудачно, ако такава схема е погрешна" 
(76, р. 203). Моделът на "мрежоподобна организация" съ-
държа понятия като "дефинитивно допринасящи части", 
които по определение са биологично смислени. "Логическа 
истина е, че сърцето изтласква кръв" (76, р. 206). Такава 
постановка е много близко до идеята за теория, в която оп-
ределенията на понятията са преобразувани теоретични 
твърдения, определящи отношенията между тези понятия. 
Ако в биологичната теория има закони, в светлината на ко-
ито емпиричните термини като "сърце" се определят чрез 
своята органична връзка с цялото, чрез своя биологичен 
смисъл, тази биологична теория е теоретична биология.  

 
Органичният континуим  
Тук мога само да предположа в светлината на цялото 

ми изследване епистемологична абстракция, очертаваща 
възможен тип и стандарт решение на проблема теория на 
организацията. Фактически този модел е само понятие за 
понятийна организация, проецираща Дарвинавия стандарт 
и органичния тип рационална опитна наука, както и въз-
можните обяснителни процедури, осъществими чрез нея.  

Чиста структура. В нея е синтезиран теоретичният 
предмет организация. Организацията е "затворен в себе си" 
условен органичен континуум, т. е. органично пространство 
– време.  

Органично пространство е пространството, образу-
вано от множеството пунктове и области на организаци-
ята. Пълната определеност на пункт или област се получа-
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ва като отношение към възпроизвеждаща се цялост. Това 
означава, че пунктът или областта са определени органич-
но, само ако е посочено в какъв смисъл те допринасят за 
възпроизводството на цялостта. Пунктът или областта оз-
начават компонент или структура на фиксирано равнище на 
организация с определено място в йерархията. Действащи в 
молекулната биология термини за "пунктове" са: ген-
оперон, кодон, транслаторна РНК, транспортна РНК, мат-
рична РНК, антикодон, активен център, и т. н. Повечето от 
тях се определят рационално не чрез цялото  

120 
(клетката), а в контекста на определена, обособена об-

ласт на организацията, притежаваща относителна цялост-
ност.  

Органично време е времето, образувано от множест-
во последователни моменти и фази на самовьзпроизводст-
вото. Пълната определеност на момент или фаза се полу-
чава като отношение към възпроизводството като цяло. 
Това означава, че моментът или фазата са определени орга-
нично, само ако е посочено в какъв смисъл те допринасят 
за възпроизводството на организацията. Моментът или фа-
зата означават емпирично акт или функция във фиксирана 
траектория в организацията с определено положение в пос-
ледователността на интегралния процес. Действуващи в 
молекулната биология термини за "моменти" са: кодиране, 
транслиране, пренос на генетична информация, матричен 
синтез и т. н. Синтезът на аминокиселина в рибозомата по 
кодон от мРНК е момент от фазата белтъчен синтез. Пове-
чето моменти на органичното време могат и рационално се 
определят не чрез цялото, (възпроизводството на клетката), 
а в контекста на определена, обособена фаза на възпроиз-
водството, притежаваща относителна цялост.  

Определеностите на конкретните места и моменти в 
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органичното пространство-време са зададени като генетич-
на информация. За разлика от физиката, където базовите 
елементи на реалността са вещество и енергия, в теорията 
на организацията такъв елемент е информацията. Всяка 
информационна единица – буква в текста – има значение 
или биологичен смисъл, който се състои в определеността 
на момент или място в органичния континуум. Определя-
нето на събитията в организацията в контекста на този ор-
ганичен континуум означава и обяснение. Това определяне 
непрекъснато се обогатява, когато свързваме в интегрална 
картина все повече моменти-места. Всяко момент-място е 
определяно от всички останали моменти-месга. Това е из-
раз на идеализираната цялост на организацията. Разбира се, 
реалната цялостност допуска относителна независимост на 
органичните моменти и места. Нещо може да става в клет-
ката така, че да допринася за  възпроизводството и, без 
всичко в тази клетка да  става пo този начин, т. е. дори при 
локална патология. Но патологията има свои граници, кои-
то съответствуват на границите на гъвкавостта на органи-
зацията. Отвъд тези граници цялостността се разрушава и 
органичният континуум се "разбива", разтваря се в неорга-
ничния.  

Определенията в организационното пространство и 
време  

121 
са, разбира се, взаимно проникнати. Затова структури-

те и функциите в биологията опитно винаги са съотнесени 
и отнесени към цялото. Нещо изпълнява някаква функция в 
теорията на организацията ще бъде формулирано като нещо 
сгава сега и тук в органичен континуум.  

Отношението между описаното биологично простран-
ство-време към физичното пространство – време представ-
лява вписаност. Организмът е вписан в (адаптиран към) 
своята абиогенна среда. Организмите си взаимодействуват 
посредством физичното пространство. Всичко, което става 
в органичния континуум, става реално и във физичното 
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пространство-време. Това са атоми, молекули, тела, букви, 
думи, текстове в движение и съотнасяне. Органичният кон-
тинуум представлява просто цялата свръхсложна система 
от информационни отношения във и спрямо цялостния 
процес на възпроизводство на организацията. Биологично-
то пространство-време не е субстанциоално за разлика от 
физичното. То преполага реалността на физичното, за да се 
осъществи. Но то е носител на информационно-смислов тип 
ред, различаващ се от физичния веществено-енергетичен.  

Диалетикага на пространството и времето като форми 
на съществуване на движещата се материя постулира осо-
бен характер на пространството и времето във всяка основ-
на форма, във всяко равнище на организация. Така че теза-
та за специфично пространство-време само потвърждава и 
подкрепя тази диалектика.  

В биологичното познание както и в останалите сфери 
на познание на живота, в социологията, психологията, в 
науките за културата, в лингвистиката и т. н. непрекъснато 
се работи с понятия и представи за пространствено-времеви 
специфични отношения.  

Ембриология. В тази дисциплина, в която е известно 
толкова малко и която се занимава с най-сложния проблем 
за синтеза на биологичната организация от генетичната ин-
формация, естествено се налагат с най-голяма сила орга-
ничните пространствено-времеви представи и понятия. Уо-
дингтън представя фенотипа като фигура, започваща в точ-
ката, съответствуваща на строежа на яйцето и простираща 
се по дължината на времевата ос. Неговата фигура се разк-
лонява на ред отделни субконфигурации, всяка от които се 
разполага отделно по времевата ос. Това е разклоняваща се 
система траектории, разклоняващи се във фазовото прост-
ранство по времевата ос (54, с. 19).  

122 
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В ембриологията напоследък се разработват предста-
вите на "биологичното поле", което определя траекториите 
на преноса на генетичната информация и нейната реализа-
ция във фенотип.  

Непрекъснато растат публикациите на философи и би-
олози за биологичното време и неговите свойства. Налага 
се представата, че размерността на биологичното време се 
определя от ритмиката на жизнените процеси и то може .да 
се "забавя”  и "ускорява" спрямо физичното.  

В кибернетиката още Винер определи времето, в което 
битуват организмите и машините като “бергсоново", за раз-
лика  от обратимото "Нютоното" време.  

Вън от биологията, особено в социологията и психоло-
гията, по традиция се работи със специфични пространст-
веновремеви понятия. В тях се разполагат определенията за 
социална структура и динамика, за социално взаимодейст-
вие и положение, стратификация и интереси, социални 
действия и психични структури, йерархии и траектории на 
взаимодействие, за психично време, биографично време и 
т. н.  

В лингвистиката, в която се изучават сравнително 
прости и изчистени организации, са развити положения за 
специфични морфологически и синтактически пространст-
вено-времеви отношения. Когато анализираме синтакти-
чески едно изречение, ние задължително работим с предс-
тавата за него като семантична цялост, изградена от орга-
нични отношения между частите на изречението. Опреде-
ленията на частите на изречението са функционални. За-
едно с тези определения се дават органичните места, на ко-
ито трябва да бъдат поставени тези части, за да изпълняват 
граматичната си функция и да образува с това едно орга-
нично пространство и време. Многобройни наследвания 
върху художествените форми разработват естетическите 
пространствено-времеви категории. В теорията на романа 
мощна концептуална схема създава Михаил Бахтин – кон-
цепция за хронотопа – единство на художествено романно 
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време-пространство. Близостта на художественото произ-
ведение и организма е забелязана отдавна.  

Не е излишно да се припомни, че и моделът, развит в 
първа глава – моделът на науката като исторически транс-
формираща се органична структура, почива върху предста-
вата за специфично пространство и време със същите 
свойства. И това е линия в съвременната философия на на-
уката като цяло. Всичко това илюстрира значението на ор-
ганичното пространство и време.  

123 
Конкретното теоретично съдържание на тази еписте-

мологическа концепция за теоретична биология естествено 
не е в компетенциите им.  

Една вярна теория на организацията, каквато и форма 
да има, трябва да формулира определения за основни поня-
тия на организацията. Жuвото състояние, жизненият про-
цес и еволюцията могат да се сметнат за основни такива 
понятия поради това, че изразяват три основни аспекта на 
организациите: структура, динамика и история. Какви ще 
бъдат "метаопределенията" на такива теоретични понятия 
според предлагания тук метанаучен модел?  

Живо сьстояние. Живото състояние е състояние на 
възпроизведеност на организацията в степен, позволяваша 
продължение на нейното съществуване във времето. По 
аналогия с физичното състояние, което се определя чрез 
набор от стойности на параметри за вещество и енергия, 
положение, състоянието в органичната теория трябва да се 
определя през множество определения на органични места, 
задавани чрез информацията за строежа и функциите, т. е. 
генетичната информация. Живото състояние тогава ще оз-
начава, че реалните определения на тези места съответстват 
на зададените в генетичната програма и на реалната възп-
роизведеност. Живата система, вписана във физична среда, 
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поддържа информационния си ред и реализира информаци-
онния си план за сметка на притока на вещество енергия и 
информация от средата.  

Жизнен процес. Жизненият процес е продължение на 
живото състояние във времето. Той може да се изчерпи в 
две емпирични явления: възпроизводство и разширяване на 
организацията. Той е актуално единство на органично 
пространство и време. За разлика от физичната динамика, в 
която е вписан и чрез която е възможен, процесът на живо-
та не е само изменение на стойности, не е само променящо 
се число, а е промяна на значения, променящ се текст. Та-
зи промяна преди всичко е компенсаторна и представлява 
възстановяване на организацията, непрекъснато разруша-
вана от ентропията. Това е непрекъснато синтезиране на 
организацията в условията на непрекъснатото й ентропий-
но разтваряне. Мярата на съотношението между ентропия 
и синтез определя отношението между ентропия и синтез, 
определя и мярата на разширение на възпроизводството. 
Организацията, вписана във физичния свят, работи като 
"цикъл на Карно", използва свободната енергия от средата 
и я превръща в полезна работа.Жизненият процес е непре-
къснат генетично като съхранение и раз-  

124 
витие на информационния "текст" на живота. Но той е  

прекъснат веществено-енергетично – живите същества са 
смъртни. Затова термодинамично живият процес като про-
цес в една отворена метастабилна система само удължава 
времето на нейната неизбежна релаксация, т. е. термодина-
мична смърт.  

Еволюция. Еволюцията е третият момент от определя-
нето на живота, който продължава, допълва и завършва то-
ва определение. Тя е исторически процес на самоорганиза-
ция, която синтезира генетичните програми (Майр), т, е. 
информационните текстове на конкретните живи форми. 
Живите същества не са сътворени същности според идеята 
за еволюцията, а възникват като фази на развитието на жи-
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вота. Това е най-красивата идея в биологичното познание. 
Животът е исторически феномен, който се развива прогре-
сивно към по-високи равнища на организация. Редукцията 
на историята към динамиката на генни честоти в популаци-
ята я анулира като история.  

Самоорганизацията е не просто отбор, а и разширение 
и обогатяване на информационното съдържание, задаващо 
характеристиките на нейните отделни нива и живи форми. 
Такова разбиране за еволюцията като свойство на органи-
зацията снема противопоставянето между функционална и 
еволюционна биология.  

Закони на организацията. Законите на организацион-
ната теория, по аналогия с физичните и за разлика от тях, 
може би ще свързват комплекси от значения на информа-
ционни единици. Тези комплекси ще бъдат подредени така, 
че да синтезират възпроизвеждаща се организация. Връзки-
те между тях са синтетични. Това означава, че органичните 
закони няма да изразяват твърда необходимост. Те ще изра-
зяват единство в контекста на цялото. Чрез тях няма да мо-
же да се предсказва, но ще може да се абстрахират такива 
фази и области на организацията, в които могат да се опре-
делят самостоятелно събития в тяхната закономерна връзка. 
с цялото. Всяко тaкова събитие може да се представя като 
решение на местен проблем.  

Прилагането на организационните закони към явлени-
ята на живота ще синтезира органичните обяснения. Орга-
ничните обяснения са много близки до разбирането в нау-
ките за културата. Те имат за обекти конкретни събития – 
факти на организацията. Не са индукции или дедукции, ма-
кар че ги съдържат в снет вид, а са процес на теоретична 
реконструкция  
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на намерени от природата решения, чрез намиране на 
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биологичния смисъл благодарение на прилагането на орга-
ничните зависимости (закони) на физичните закони, усло-
вия и събития.  

Всичко това е прекалено сгъстено, абстрактно и услов-
но. То е и силно проблематично. Аз искам да му дам статус 
на предположение за възможен характер на една теория на 
организацията, извлечено от изследването на биологичната 
рационалност. За потвърждаването или отхвърлянето на 
това предположение е подходяща една условно валидна 
проверка.  

 
Теории на организацията  
Истинското изпитание на "органичния континуум" е 

въпрос на бъдещо състояние на науката. Една условна, но 
достатъчно строга за такова изследване проверка е изпит-
ването на модела върху постиженията на съвременната те-
ория на организацията. Отношението между физика и био-
логия, което ме интересува особено силно тук, се проявява 
актуално в биофизичните теоретични изследвания. Тук мо-
ят модел е изложен на максимален риск за опровержение. 
Ако физичните теории определят успешно и пълно поняти-
ето организация, без да пзлизат от Галилеевия стандарт, 
както и от динамичния и статистичния тип понятнйна орга-
низация, моделът е уязвен. Ако обаче се излиза извън коли-
чествената теория и извън необходимостта и случайността, 
моделът е потвърден косвено.  

Теоретичната биофизика по принцип (доколкото е би-
офизика), изключва от строгия си строеж стандарта на 
Мендел и Дарвин и биологичния тип теоретичност. Как в 
биофизиката днес се развива понятието за организация?  

Неравновесната термодинамика е мощно физично 
движение за тълкуване на биологичния ред. Най-известни в 
това направление са резултатите на Иля Пригожин и сът-
рудниците му. В известната "Самоорганизация  в неравно-
весни системи" заедно с Г. Николис те формулират ясно 
целта на биофизичното изследване в духа на епистемичната 
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редукция: “нашата цел е да обясним биологичната подре-
деност, ограничавайки се със законите на физиката, т. е. по 
същество със законите на термодинамиката" (32, с. 30). В 
подхода им се обединяват както детерминистичните, така и 
вероятностните елементи на макроскопичната система. При 
това далеч от точката на разклонението напълно са прило-
жими детерминистичните уравнения, докато близо до нея 
съществени стават случайните фак-  

126 
тори. Това е една изрично Галилеева и динамико-

статистическа теория, удовлетворяваща условието да бъде 
потенциален фалшификатор на нашите резултати. "Твърде 
далечни от "неестествени процеси", биологичните процеси 
следват от законите на физиката, присъщи на нелинейни 
системи, намиращи се в съществено неравновесни условия. 
Именно тези специфични черти позволяват да се използват 
потоците енергия и вещество за построяване и поддържане 
на функционалната и структурна подреденост" (32, с. 24). 
Тази постановка е изразена достатъчно интригуващо: "в 
някакъв смисъл ние се намираме в положението на пришъ-
лец от друга планета, които, откривайки крайградска къща, 
иска да разбере същността на това явление. Разбира се, сам 
по себе си този дом не противоречи на законите на механи-
ката, иначе той би се разрушил. Обаче това не се отнася до 
същността на работата, доколкото интерес представлява 
технологията, която са използвали строителите на къщата, 
потребностите на нейните обитатели, и т. н. Да се разбере 
това е невъзможно, нямайки представа за съответната ци-
вилизация”   (32, с. 20).  

Резултатите са системи уравнения, описващи системи 
от химични реакции от топлинното равновесие, определя-
щи "дисипативните структури", които са мегастабилни, т. 
е. поддържат се за сметка на енергия и вещество от средата.  
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Какво може и какво не може да обясни тази теория? На 
биофизично ниво въпросът не е от моя компетентност. На 
метанаучно равнище можем да отговаряме само за типовете 
и стандартите понятийна организация. И така, какво от би-
ологичния ред може да обясни динамико-статистическата 
теория от типа на неравновесната термодинамика? Оче-
видно тя обяснява наи-важните веществено-енергетични 
процеси и състояния на организацията като физични проце-
си и състояния посредством стойности на измерими вели-
чини – потоци вещество и енергия. Тя обяснява факта на 
термодинамичната възможност при спазване на принципа 
на ентропията, заедно с всички основни закони, да се запаз-
ват неравновесни системи и дори да се усложняват.  

Но от тези феноменологични уравнения не може да се 
изведе фактът на организацията, както и функционалните 
зависимости в нея. Ако предпоставяните в тези обяснения 
стойности на термодинамичните параметри са произволни, 
т. е. ако те могат да се заместят със стойностите на всяка 
възможна система, описвана с основните термодинамични 
уравнения, нямаше да става дума за самоорганизация. Но 
специализира-  

127 
нето на уравненията така, че да се задават в тях само 

определени, ограничени от вътрешни зависимости стойнос-
ти, естествено ги прави уравнения на организацията. При 
това става въпрос за уравнения на динамиката и, а не на 
спецификата и в структурно и динамично отношение. Ос-
вен това тези уравнения са валидни не като безусловни за-
кони на природата, а като условни зависимости за даден 
клас системи.  

С такъв апарат може наистина да се изследва напълно 
т. е. без външни ограничения, построената по рационален 
план крайградска къща, но не може да се разбере, че това е 
къща т. е. място за обитаване. Не може да се разбере защо 
изобщо тя съществува, какво е например "прозорец" и защо 
той съществува в къщата. Ще бъде обяснено защо къщата 
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има основа, защо е построена от тухли, а не от вода или –
пясък. Системата е устойчива само при определени стой-
ности на величините, характеризиращи я като физична сис-
тема. Съчетаването на тези стойности така, че да се изпъл-
няват уравненията на метастабилните състояния, е работа 
на технологията. Това съчетание подлежи на разбиране за 
хората, които са я строили. Но такова знание, както изг-
лежда, не може да се получи в термодинамичния анализ.  

Ето как Л. Блюменфелд в “Проблеми на биологичната 
физика" оценява термодинамичния анализ на живота: 
"Строго погледнато, теорията е създадена само за "не твър-
де неравновесни" системи. Тази позиция се оказва много 
полезна при разглеждане на редица явления в живата и не-
живата природа, като при това съответните явления в био-
логичните системи не се отличават с никаква специфика" 
(9, с. 33). Подчертавайки различието между физика и био-
логия, Блюменфелд стига дори до по-голяма категоричност: 
"може да се твърди, че проблемите, възникващи при подре-
деността на биологичните структури, нейното създаване и 
еволюция не лежат в областта на физиката. Термодинами-
чен аспект на биологичната еволюция не съществува, тъй 
като не съществува особена "биологична тирмодинамика"" 
(9, с. 31).   

В същата книга се разглежда приложението на коли-
чествената теория на информацията към биологията – съ-
що така мощен потенциален фалшификатор на тезата за 
самостоятелна качествена теория на организацията: "бол-
шинството трудове с приложение на теорията на информа-
цията в биологията имат тривиален характер – добре извес-
тни факти и положения се превеждат на други езици. За 
биологичните системи, системи с осмислена подреленост, 
определящо става  не  

128 
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количеството, а качеството, ценността на информация-
та. Създаването на формален апарат на теорията на инфор-
мацията, вземащ под внимание такова нейно качество, би 
се оказало важна стъпка напред в развитието на теоретич-
ната биология. Аз не съм напълно уверен в осъществяване-
то на тази стъпка" (9, с. 31).  

Резултатите на Манфред Айген в теорията на самоор-
гапиаацията са забележителни. Той поставя проблема за 
произхода и еволюцията на живота като "проблем за само-
организацияга на макромолекулите" (68). Решаването му 
изисква  свеждане на практически нулевата вероятност от 
случайно възникване на осмислени молекулни структури 
(за една от най-късите биомолекули – цитохром с тя е равна 
на 10)-150 (към величина, която да обяснява реалното същес-
твуване на свръхсложни молекулни организации. Меха-
низмът на това свеждане е, разбира се, отборът. Подобна 
идея развива независимо от Айген и Симон Шнол (65). От-
борът, тълкуван физически и информационно, е процес на 
селективна игра, а неговите критерии са кинетични. В забе-
лежителната книжка "Играта на живота" Айген и Винк-
лер рисуват блестящ игрови сценарий на молекулната ево-
люция. Вероятното разпределение в популацията на раз-
лично построени варианти на макромолекули (като из-
ходното разпределение е равномерно) (5, с. 34). Изменени-
ето на това вероятностно разпределение е основано върху 
диференциално оценяване на всеки вариант. В този отбор 
информацията нараства във времето (както според теорема-
та на Фишер нарастваше приспособеността) . В него са съ-
четани закон и случай, правило и шанс. Еволюцията не е 
нито чиста закономерност, нито чист хазарт. Тя е оптими-
зираща игра, водеща към съвършени за условията резул-
тати (у Шнол има даже термин кинетично съвършенство). 
В този вид идеите на Айген и Шнол плътно се приближават 
към органичен синтез на закон и случай в обяснението на 
самоорганизацията. И в съществена степен те действително 
правят този органичен синтез, но напускайки езика на фи-
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зиката. Как става това?  
Съвършенството на най-приспособените не може да се 

характеризира просто с факта на оцеляване, иначе според 
Айген Дарвиновият принцип щеше да бъде чиста тавтоло-
гия: "оцеляване на тези, които оцеляват" (5, с. 47). Айген 
определя селективната ценност чрез критериите устойчи-
вост и възпроизводимост на конкуриращите се макромоле-
кулни варианти .(3, с. 59). (Тук се съдържа потвърждение 
на извод, получен  

129 
в анализа на теорията на отбора: за схващане на синте-

тичния му смисъл е нужно свързване на популацията с ор-
ганизацията, на статистическата схема с динамичната и 
информационната). Но по този начин възпроизводството се 
предпоставя като условие за играта, т. е. животът се пред-
поставя като условие за теорията на самоорганизацията.  

Чрез този модел Айген обяснява защо например РНК с 
"дететлинова структура" изпълнява транспортната функ-
ция. Отбраната структура трябва да е устойчива и да се 
възпроизвежда. Едноверижните РНК се разрушават чрез 
хидролиза – те са неустойчиви. Двуверижността е условие 
за устойчивост. Но заплитането в двойна спирала предпо-
лага комплементарност. И тъй като позитивното и негатив-
ното копие трябва да притежават в еднаква степен евенту-
ално структурно предимство, само симетрично заплетени 
двуверижни структури като "фиби", “детелини" или “мно-
говенчелистни" форми удовлетворяват функционалните 
изисквания (5, с. 60). Това обяснение е интересно за изс-
ледване типологията на рационалността на такива органи-
зационни модели. То не сумира правилата и шанса (необ 
ходимостта и случайността), а ги претопява в една посто-
янна връзка – смисъл на структурата за селективното пре-
димство или съвършенство, изразяван в думите за да, 
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трябва и т. н. Тук се разсъждава по схемата, по която мо-
лекулните биолози обясняват дължината и броя на кодони-
те. Изхожда се от функционалните изисквания към обясня-
ваната структура. които реално избраната структура при-
тежава. В случая това са възпроизводство (копиране) и ус-
тойчивост. Тези качества не могат да бъдат постигнати по 
начин, алтернативен на реализирания от природата. Всички 
опити за алтернативност при дадените условия на еволю-
ционната игра отпадат като несъстоятелни: отпада вариан-
тът едноверижност – едноверижните РНК се разрушават, 
хидролизирайки, после отпада вариантът асиметрия на за- 
плитането – само симетричните фигури притежават селек-
тивното предимство в еднаква степен и за двете вериги. 
Това обяснение е типично органическо, като предложеното 
от мен за двуспиралната структура на ДНК. То просто въз-
произвежда намереното от природата решение на органи-
зационен проблем, показвайки, че именно това решение е 
съвършено.  

 Айген използва ценностната  функция wi; (същата 
като приспособеността на отделния индивид в популацион-
ната генетика), включваща обаче енергетични и времеви 
параметри, описващи точността на разпознаване и превеж 
дане, скоростта  

130 
на копиране и продължителността на "живот". Тези 

данни, затваряни в скобата на приспособеността, в биоло-
гичните обяснения на реални факти, като структурата на 
РНК, се подреждат като звена на разсъждението. В струк-
турата на това разсъждение няма нито чиста дедукция, нито 
привеждане на случайни еволюционни събития, а едно-
родна верига на разбиране на това защо структурата на 
РНК е именно такава. В цялото разсъждение обаче се 
включват съображения от физично естество – за кинетич-
ните показатели, за термодинамични параметри и т. н. Те-
леологичният език на това обяснение сигурно изразява 
епистемичната му специфика незряло, но принудителното 
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му използване в това цялостно изследване означава, че соб-
ствената понятийна схема, стандарт и тип в биологията са 
обективни, адекватни, рационални. Това е решаващ пункт 
за изпитанието на алтернативните позиции за характера на 
теоретичното знание за живота. И той дава положителен 
резултат за изпитвания тук модел.  

Последователните стъпки в самоорганизацията се 
обосновават чрез ограниченията на предишните стъпки: 
нукленновите киселини не могат сами да се издигнат до 
следващото стъпало, "където са в състояние да използуват 
своите блестящи способности за натрупване на информа-
ция при създаване на ефективно функционираща система за 
собственото си възпроизвеждане. Те не могат да минат без 
помощта на функционално по-дейните белтъци. Такива по-
високо организирани системи трябва да включват и възп-
роизвеждането на самите белтъци, което става по друг 
принцип – циклично, затворени реакционни пътища – хи-
перцикли... За еволюция. т. е. за оптимална приспособеност, 
последователностите (и то всевъзможните) би трябвало да 
се възпроизвеждат по принцип, определен от вътрешно 
присъщите свойства на полинуклеотидната верига ... Въз-
никването на агенетичния код и на апарата за превеждане е 
решаваща стъпка в молекулярната самоорганизация на жи-
вите структури. Само благодарение  на нея е станало въз-
можно еволюционното развитие с практически неограни-
чен информационен капацитет по чисто функционални по-
казатели... Третото стъпало е от хиперцикьла към първич-
ната клетка. Тя е резултат на коопериране между двата 
класа молекули, което повишава информационната им 
мощ.. . Индивидуалните носители на информация, влизащи 
в системата и индивидуално конкуриращи се, са длъжни да 
се обединят в затворен "кооператив". Връзките между нук-
леиновите киселини трябва да се съединят в затворен ци-  
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131 
къл ... Такъв цикъл от реакции проявява свойства, при-

същи само на живи системи" (5,78-86).  
Принципът на хиперцикъла, допълващ според Айген 

приндипа на отбора, радикално се различава от статис-
тико-динамичните принципи: на определен етап на моле-
кулната самоорганизация се синтезира една особена, струк-
тура (хиперцикъл), преодоляваща ограничеността на пре-
дишния етап на развитие. Изследването върху хиперцикъл 
(69) завършва със серия интересни обяснения за най-
ранните стадии на еволюцията. Тези обяснения можем да 
приемем като ново изпитание на динамико-статистическата 
и органичната схема в теорията на организацията. Ето част 
от едно от тях: "Необходими ли са при старта тРНК? .. 
Адаптори без информационна РНК са безсмислени. Късите 
нуклеотидни последователности не могат да функционират 
в качеството на информационна PНК. Декапептидите са 
еквивалентни вече на почти половината от молекулите на 
тРНк. По-нататък, късите олигонуклеотиди могат да бъдат 
нестабилни, тъй като са лишени от третична структура. 
Най-простата симетрична структура. т. е. отделната прим-
ка, стабилизирана с четири или пет двойки бази, изисква 
цели петнадесет нуклеотида" (69, 230-231).  

Тук отново се строи органично обяснение, и отново 
изразено на телеологичен език. Обяснението на реални фак-
ти изисква излизане отвъд динамико-статистическата и 
навлизане в органичната модалност. Това е неизбежно, за-
щото възстановяването на еволюционни събития, съчета-
ващи закон и случай, е невъзможно. От една страна, зако-
ните на физиката ще бъдат твърде "далеч" от реалните съ-
бития, а от друга ние практически не можем да знаем нищо 
за тези събития в тяхната автентичност. Ние знаем само 
техния резултат. И най-добрият начин да обясняваме този 
резултат е да го разбираме като рационално  решение на 
организационен проблем.  

Върху целия този начин на мислене лежи сянката на 
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съмнението. И това е нормално, поне докато не се развие 
отговаряща му теория, или докато се абсорбира напълно от 
съществуващите физични теории?  

 
Логиката на органичното 
Организационната теория е реализация на тип и 

стандарт рационална опитна наука. Собственият тип ор-
ганизация на понятията в биологията може да се нарече 
органична модал-  
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ност, а стандартът може да се нарече условно Дарвинов 

по  аналогия с Галилеевия.  
 Органичната модалност в науката за живота  изра-

зява епистемично "логиката на органичното". Това е спе-
цифичен тип детерминация, снемащ в единство необходи-
мостта и случайността. Как става това снемане?  

Необходимостта е съхранена в два смисъла. 1. Необхо-
димост на термодинамичната тенденция към безпорядък, 
изразена във втория принцип на термодинамиката. Този 
смисъл е свързан с втория. 2. Живата система безусловно се 
стреми към компенсиране на нарастването на ентропията, 
към възпроизвеждане на своя ред. Но реалните живи сис-
теми не се възпроизвеждат с необходимост. Компенсиране-
то на ентропията е проблематично. Това значи, че насоче-
ността им към възпроизводство е необходима, безусловна, 
но резултатите от активността им са проблематични, ус-
ловни. Организацията има да решава непрекъснато пробле-
ма за своето съхранение и експанзия и точно това е съдър-
жанието на нейната органична динамика. Тя може и да не 
успее в "борбата за живот".  Така необходимостта като мо-
далност е снета в органичната модалност. Затова не са въз-
можни чисто дедуктивни обяснения на поведение, функция 
и структура чрез предполагаеми отношения на необходи-
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мост между тях и преживяването.  
Възможността в нейната количествена мяра – вероят-

ността, е съхранена като модалност, характеризираща 
множествата развиващи се организми – като "вероятност за 
преживяване" и в самата организация като вероятност за 
реализация на функциите. Вероятността е снета в органич-
ната модалност, защото нейната априорна величина не оп-
ределя факта на преживяването или репродукцията. Орга-
низмът успява или не успява да преживее и да се репроду-
цира. Възникването на една маловероятна положителна му-
тация се "оценява" от отбора в неговия биологичен смисъл, 
т. е. като определено подобрение в организацията. Вероят-
ностното обяснение на историческия факт в еволюционната 
генетика свежда историята до статистическа динамика на 
разпределения на генни честоти. В действителност всяко 
рационално историческо обяснение реконструира еволю-
ционното събитие като решаване на организационен проб-
лем.  

Проблематичността в организацията означава, първо, 
степен на неопределеност на вероятностите и степен на не-
сигурност на възпроизводството. Тя е негативеи израз на 
органичната модалност. Всичко органично, отрицателно 
погледнато,  
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е проблематично. То е нещо, което "трябва" да се слу-

чи, но не се случва със сигурност. Проблематичността вна-
ся ограничението в експанзията на живота. Всяко състоя-
ние на организацията и всяка органична форма се отклоня-
ват от някаква съвършеност в степента, в  която действие-
то на външните условия неизбежно намалява вероятността 
от преживяване и репродукция.  

Второ, проблематичността означава специфична ак-
тивност на организацията. Всичко, което в последна сметка 
прави организацията, е решаване на проблеми. Всички 
проблеми се интегрират в един общ проблем: възпроиз-
водството и експанзията. Живото състояние е моментна 
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снетост на този проблем. Но той се възобновява неумоли-
мо, със силата на необходимостта на ентропията. Възобно-
вява се и активността на  решаването му. То е съдържание-
то на жизнения процес – той поддържа проблематичността 
на съществуването под някаква критична граница, над коя-
то смъртта е неизбежна. Вписаността на органичното в не-
органичното е очевидна във факта на ограниченост на жи-
вото състояние и неизбежната смъртност на всяка обособе-
на организация.  

Като цяло органичната модалност в науката означава 
снетост на дедуктивните и индуктивните понятийни зави-
симости. Те се претопяват в интегрални зависимости на 
събитията едно от друго винаги спрямо един общ процес – 
възпроизводството. Органичната концепция формулира 
принципи на зависимостта на събитията в органичното 
пространство-време от този общ процес. Тези зависимости 
са фиксирани реално в многобройни връзки между единици 
генетична информация. Тя встъпва като програма, по която 
непрекъснато се строи организацията, не само в смисъл на 
ембриогенеза, но и на компенсация на разрушаващия про-
цес на растене на ентропията.  

Франсоа Жакоб в концепцията си за интегрона разви-
на подобни мисли за логиката на живото. "Всяка жива сис-
тема е резултат от определено равновесие между частите на 
една организация. Взаимозависимостта на тези части озна-
чава, че промяната в един пункт причинява промяна в ця-
лото и рано или късно произвежда нова организация ... Ко-
ето и ниво да се изучава – молекули, клетки, организми или 
популации – перспективата е необходимо исторична и 
принципът на обяснение необходимо е този на успеха" (98. 
р. 300).  

134 
* * * 
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Дарвиновият стандарт в науката за живота изразява 
общата форма на концептуализиране на органичното. Това 
е специфичен начин на правене на опитната наука за орга-
ничното.  

За разлика от Галилеевия стадарт, в който законите 
свързват в постоянни зависимости стойностите на измери-
ми в опита величини, в Дарвиновия стандарт зависимостите 
(които при по-свободно тълкуване може да се нарекат за-
кони) свързват в интеграл с постоянно определение – възп-
роизводство на организация – информационните значения 
на установими в опита единици на организацията.  

Докато Галилеевият стандарт е количествен, Дарвино-
вият стандарт е качествен. Галилеевата наука се строи вър-
ху уравнения и измерителен експеримент. Дарвиновата на-
ука се строи върху качествени матрици и четящ експери-
мент.  

Галилеевата теория цели да обясни как системите се 
променят, запазвайки, количествените зависимости на па-
раметрите си. Дарвиновата теория цели да обясни защо жи-
вите системи са построени и се променят по съвършено 
специфичен начин. В рамките на Галилеевата теория може 
да се предсказва строго, а в рамките на Дарвиновата – не.  

Чрез съвременната наука за живота се възражда в дру-
га форма качествената наука за природата, развивана от 
Аристотел и последователите му и претърпяла неуспех в 
науката за неживата природа. Този неуспех е частичен, до-
колкото физиката не може да мине без качествени описания 
на структури и процеси.  

Дарвиновият стандарт ще остане проблематичен, дока-
то не се създаде обща теория на организацията върху него-
ви основи, което ще го потвърди, или върху основите на 
Галилеевия стандарт, което ще го опровергае.  
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Законите на живота  
Европейската наука, наследила основни идеи от древна 

Гърция и осъществила в XVІІ в. революция в светогледните 
основания – дълбоко преосмисляне, и в самата сграда – по-
нятийна реорганизация на опитното знание за природата, се 
среща с извънредно дълбок проблем при подстъпите си към 
обща теория на живота. Нейната структура е такава, че не 
може да поеме въпросите за текста и значението. При из-
мерването и изчислението според уравнения на движението 
въпросът "Що е организация?" се променя във въпроса 
"Какви са уравненията на динамиката на живата система?" 
Въпросите към тайната на живота се задават така, "както се 
задават въпросите към тайната на атома и Галактиката.  

Класическата механика, електромагнитната теория, 
термодинамиката, статистическата механика, квантовата 
механика, специалната и общата теория на относителността 
са серия от брилянтни понятийни конструкции, поемащи 
върху себе си една разгърната картина на логоса. Начинът, 
по който всички те са построени, е удивително прост. Све-
тът се разлага на величини, които се измерват. Тяхното из-
мерване осигурява основата, върху която се установяват 
пропорциите на световната хармония. А в светлината на 
числата, чиято свързана промяна по удивителен начин въз-
произвежда движенията на материята, въпросът за самите 
качества звучи твърде плахо, неясно и неуверено. Стига се 
до там, че не се знае какви качества се крият зад математи-
ческите символи, с които се описва природата. Фактът, че 
те работят, т. е. вярно описват и предсказват измерителни 
резултати, е достатъчен за разцвета на математичната екс-
периментална наука. От физиката този метод е възприет в 
химията, биологията, психологията и социологията. Въпро-
си от рода на: "Какво е микрообект?", "Какъв е физичният 
смисъл на квантовата статистика?" или "Какво е психика?" 
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все повече се отнасят към сферата на метафизиката.  
136 
Този блестящ научен метод, прониквайки в науката за 

живота, попада в ситуация да представя смисъла като ред с 
определена математическа форма. Но смисълът по идея е 
нещо чисто качествено. Това означава пробив в основите 
на Галилеевата наука. Пробивът е направен както на експе-
риментално, така и на теоретично ниво. Наблюдението над 
живия ред се обективира в текстове, а не в таблици с циф-
ри. Концептуализирането на този ред става не в уравнения, 
а в тълкувателни органични схеми. Учените в по-голямата 
си част се отнасят с недоверие и съмнение към перспекти-
вите този начин на описание и обяснение да се затвърди 
трайно.  

Но друг път, изглежда, няма. Разбира се, живата мате-
рия прекрасно може да се представя в контекста на Галиле-
евата наука, където няма величини и математически връз-
ки, отразяващи понятието живот и обхващащи значенията. 
Удивителният начин, по който са подредени атомите в жи-
вите същества, е достатъчно силно предизвикателство за 
количествената наука. Но задачата за познание на реда и 
смисъла в живота си остава вън от обхвата на тази наука и 
рационалност.  

Въпросът "Каква е дълбоката структура на едно строго 
научно качествено представяне на текстовете и смисъла на 
живото?" движеше цялото това изследване. Везните естест-
вено натежаха към епистемологичен анализ на начина, по 
който могъщата Галилеева наука разлага живото на коли-
чества, възможностите и границите на това разлагане. Беше 
оставен настрана въпросът за теоретичните и чисто матема-
тични проблеми на биофизиката. Свръхзалачите, които си 
поставя теоретичната биофизика, са от характер, който 
изисква много голям прогрес в математичните и експери-
ментални постановки. Всичко това обаче едва ли предпола-
га създаването на нова физика. Граничността на биофизи-
ката, както и на някои чисто биологични дисциплини и на 
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първо място популационната генетика, е епистемологична 
и се състои в определеността на стандарт и типове рацио-
нална наука. Доколкото този стандарт е понятен и може да 
се възстанови в чист вид, възможността за априорно опре-
деляне на границите на неговата валидност е реална. Зак-
лючението, до което стигнах тук е, че тези граници обхва-
щат изследванията на статиката и динамиката на всевъз-
можни образувания в термините на необходими и вероят-
ностни закони и случайни условия.  

Законите на живота са закони на организацията – на 
реда и неговия смисъл. Те се отнасят до пространствено-
времеви зависимости на части в цялостен процес. Описват 
не динамиката  
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на веществото и енергията, а динамиката на информа-

цията. Тези закони не изразяват твърди и определени зави-
симости между компоненти и фази на възпроизвеждащата 
се организация. Те не разчитат на случайността. В сферата 
на случайните за физичния закон условия тези закони на-
мират своето пространство на специфично приложение, 
определяйки измежду многобройните възможни траекто-
рии на взаимодействието именно реда, който възпроизвеж-
да живота.  

Биологичният ред получава израз в науката чрез поня-
тийната организация, определена тук като Дарвинов стан-
дарт и органичен тип рационална опитна наука. Формата, в 
която този стандарт и тип се развиват днес, е твърде неоп-
ределена теоретично. Те се прилагат повсеместно в опитни-
те биологични изследвания. Издигат се емпирични обоб-
щения за основни факти на биологичната организация с 
постоянни зависимости между тях. В молекулната биоло-
гия Централната догма, определяща хода на информацията 
от нуклеиновите киселини към белтъците, има точно такова 
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значение. Централната догма на молекулната биология е 
типичен пример за закономерност, формулирана в Дарви-
нов стандарт и органичен тип понятийна организация. Но 
това е все още опитна закономерност. На теоретично ниво 
не може да става дума за наблюдаеми конкретни обекти 
(ДНК например), а само за идеализации и абстракции – 
"пункт", "област", "момент", "фаза", "експанзия", "ограни-
ченост", "цялостност" и други подобни.  

В тая си все още смътно очертана форма законите на 
живота са не просто биологични. Това са закони на всяка 
жизненост, на всяка форма на живота, на всяка самооргани-
зация. В съществен смисъл това са и закони на човешката 
реалност. Тук обаче трябва да бъдем внимателни. Хората се 
насочват в своя живот от идеален смисъл, за какъвто не 
може да става дума в обективната наука за природния жи-
вот. Това задава измерение, което изисква съвсем друго 
равнище на организация на понятията. Но обществото, взе-
то като възпроизвеждаща се и разширяваща се организация, 
трябва да може да се опише и обясни във формата, очерта-
на от същия стандарт и тип. В съвременната обективна нау-
ка за живота не влизат и като перспектива чисто психични-
те явления. Но много е възможно психичната "страна" да е 
достатъчно фундаментална и необходима съставка на раз-
бирането на еволюцията и особено на възникването на чо-
века.  

Законите на живота едва ли ще обясняват и предсказ-
ват така просто и точно, както това правят поне някои от 
физичните  
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закони. Много е възможно те да играят ролята на 

принципи (както се предлагат в различни варианти на тео-
рии на организацията), които имат по-скоро регулативен, 
отколкото експланаторен и особено предвиждащ потенци-
ал. В определянето на смисъла за възпроизводство на един 
процес или жива форма влизат теоретично неограничен 
брой фактори в самата организация и средата. Тук възниква 
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въпросът за рационалните ограничения на анализа и възп-
роизвеждането на биологичния ред. Разделяйки организа-
цията на разумно обособени равнища и сектори, може да се 
определят класове временно-пространствени събития – 
чрез мащаба на определянето на значението им за възпро-
изводството – които са определими на дадено равнище или 
в даден сектор. Например на равнище клетка мога да се 
абстрахирам от атомите, молекулите и електроните и да 
построя картина на организацията на клетката чрез органе-
лите и техните функции. На ниво организъм могат да се 
определят множествата съподчинени функционално-
морфологични системи, описвани в морфологията и физио-
логията. Такива абстракции реално се правят още от нача-
лото на развитието на биологичната наука и те едва ли ще 
отпаднат. Работата е в това, че не са намерени общите за-
кони, които определят правилата на това обособяване. А 
това биха били именно закони на организацията.  

Вписаността на живото в неживото е друг усложняващ 
фактор. В модуса на своята възможност животът е явление 
по принцип успешно обяснимо чрез законите на физиката. 
Какво ще бъде тогава отношението между физичните и ор-
ганичните закони?  

Законите на живото се разполагат, както стана дума, в 
огромното пространство на неопределеност, оставено от 
статистическите закони на неживото. "Смисълът се вмества 
в логоса", без да го деформира. Термодинамиката на живо-
то е термодинамика на невероятното – в организмите про-
тичат процеси, които заемат нищожно място в огромното 
пространство на възможното. Информационната теория 
показва същата невероятност на специфичното изграждане 
на структурите на живото.  

С други думи, биологичният ред се разполага в сфера-
та на физичния случай като възможност – когато е намере-
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на за пръв път, и запазване на възможността – когато се 
затвърждава. Това твърди и Георг Кастлер, предлагайки 
като принцип за възникване на информация в живото за-
помнянето на случайния избор. Информацията възниква с 
придобиването на  
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смисъл, т. е. с възникването и във верига, осигуряваща 

жизнена функция.  
Категориално изразено, органичната модалност снема 

необходимостта и случайността в техния чист вид.  
Законите на живота значи са носители на тази снета 

като чиста необходимост. Те не са номологични. При тях 
няма повтаряемост с гаранция. И именно това осигурява 
великото разнообразие и историчността на живото. Тези 
закони не говорят за действието на сили за разлика от фи-
зичните. Представата за поле е по-мощна за обхващане на 
феномените на организация. Възможно е построяването на 
такова понятие за поле, в което да се формулират най-
общите принципи на организацията. На "емпирично-
спекулативно" равнище, особено в ембриологията, понятие 
за биологично поле реално се развива. Тук не става дума за 
парапсихологичните представи за полета.  

Получава се, че и от гледна точка на теорията на орга-
низацията парахипотетичните сили като порив, ентелехия, 
радиална енергия, вис виталис, са ненужни. Законите на 
органичния ред не са закони на действието на сили. Живото 
се осъществява на равнище сили от силите, за които говори 
физиката – електромагнитни, слаби, гравитационни. Не е 
необходимо да се измислят нови сили, още повече, че са-
мите определения на полето избягват понятието сила. За-
коните на живота изобразяват постоянните траектории на 
движение на живото.  

 
Органичната модалност  
В класическата философия се съдържат много корела-

ти на органическата модалност. В някои форми тя твърде 
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много напомня телеологията или е направо идентична с 
нея. Разграничаването на органичната модалност от телео-
логията е необходимо, доколкото последната има значения 
и смисъл, излизащи далеч извън сферата на науката, мате-
риалистичната онтология и дори някои форми на витализ-
ма. Излишно е обсъждането на всички тези значения тук. 
Всичко, писано по този въпрос с уважение към науката и 
разума, приемам като валидно. Но за съжаление вариантите 
на интерпретация на онтологията на органичното се коле-
баят между чистата телеология и механизма. Дори сред ав-
торите, защитаващи автономията на органичното, термини-
те и представите за биологичната телеология са достатъчно 
много. Още “телеологическото поведение" на Винер зада-
ваше строг научен смисъл на целта, без да се въвежда ка-
къвто и да е целеви фактор или специална сила.  
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Днес се използват често термините еквифиналност на 

Берталанфи, телеономия на Петендрай, квазителеология на 
Уодингтън, обикновените термини целесъобразност, целе-
насоченост; цялостност. В някои области на биологията е 
много трудно да се описват и концептуализират събитията, 
без да се използват такива термини. Уодингтън нарича 
процеса на насочен онтогенез креод, за да избегне набляга-
нето върху крайното състояние и да подчертае насоченост-
та на процеса (54, с. 22). Често се използва самото понятие 
цел – например у Жакоб. В нашата литература Цонев из-
ползва понятието биологична цел в духа, в който въвеждат 
подобно понятие във физиологията Анохин и Бернщайн. 
Всичко това се отличава коренно от виталистичната линия, 
в която господствуват термини и понятия за нематериални 
сили и фактори: ентелехия, жизнена сила, жизнен порив, 
радиална сила. Но ясното разграничаване на научни поня-
тия за живото от метафизични символи на живота е въпрос 
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на създаване на теория.  
Органичното е модалност като необходимостта, въз-

можността и действителността. Органично зависими са съ-
бития, които могат да се тълкуват в схемата проблем – ре-
шение. Проблемът е напрегната неопределеносr на траекто-
рията на активността или на смисъла и. Проблемът, обек-
тивно, е противоречие в неговата фаза на неразрешеност. 
Но това е противоречие, което се разрешава в активността 
на живото същество за себе си. Точно това опрелеление 
прави процеса в живото активност. Актът в определен 
пункт или област, момент или фаза на организацията озна-
чава синтез на решение – рационална организация с поло-
жителен смисъл за съхранението на живото състояние.  

Обективно решение е абстрактна възможност. Вероят-
ността за значим за възпроизводството процес по законите 
на физиката е пренебрежимо малка. Спонтанното възпро-
изводство е практически невъзможно. В условията на тази 
априорна невероятност на живота той може да възникне 
или да бъде продължаван само във високо специализирана 
верига събития, чиято траектория трябва да се определи 
като решение – чрез отбор в еволюцията или обучение в 
организацията. Решението е момент или фаза от неспон-
танния процес на възпроизводство и експанзия на живота.  

Върху необходимостта е построена дедуктивната ло-
гика. Върху вероятността са правени опити за построяване 
на индуктивната логика. Но вероятността, доколкото е 
строго определима, може да се използва и за дедуктивен 
извод. Върху  
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органичността не може да заключава нито с необходи-

мост; нито с определена вероятност. Решението следва 
проблема като изискване, нужда, трябване – не като необ-
ходимост. Обяснението на намерено в природата решение 
на функционална задача не се основава върху необходи-
мостта, нито върху вероятността. Актът може да настъпи и 
да успее, но може и да не успее, а може и да не настъпи. 
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Смисълът може да възникне, но може и да не възникне.От 
друга страна, решението не е еднозначно определено от 
проблема. Възможни са различни решения на един и същ 
проблем. Решенията на важните за съществуването на жи-
вота на Земята функционални нужди се закрепват от отбора 
и се наследяват в генетичната програма. Те се превръщат в 
изпълнения на алгоритми в живота на отделното същество. 
Но и тези готови програми за решение не са сигурни – ни-
кога изпълнението на генетичната програма не е гаранти-
рано. Всичко това позволява да се разбере невъзможността 
за дедуктивно-вероятностни изводи за събитията в органи-
зацията и нейното развитие. Може би построяването на 
"логика на органичното" е въпрос на бъдещо развитие на 
формалната и категориалната логика.  

Епистемологично органичната модалност означава 
специфика на законите на организацията и нейното разви-
тие, специфика на обясненията на структури, функции и 
актове, специфика на предвиждането. Всички тези научни 
операции възпроизвеждат решения на проблеми. Формула-
та на факта, върху който се строи такова разбиране, може 
да бъде следната:  

В организация S се изисква това и това с такъв и та-
къв смисъл за възпроизводство. Въпросът е: Как се получа-
ва то? Намирането на отговор на въпроса как в органични-
те зависимости е пробив от проблем към решение.  

Не е трудно да се забележи, че съществува интересна 
хомология между логиката на научната динамика и разви-
тие чрез решаване на описателни и обяснителни проблеми 
и логиката на организацията на живота. Тук се крие обяс-
нението на рационалното и разбираемо избягване на схема-
та проблем – решение и въобще на органичната модалност, 
дори с цената на оставането на чисто описателно равнище. 
Логиката на живота на нашата наука е логика на човешка 
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дейност, а логиката на живота, представен в науката, е ло-
гика на обективна реалност. Едното, смесено с другото, во-
ди по правило до хаос и произвол. Този произвол не е неиз-
бежен, както не е ирационално и произволно научното поз-
нание на човешката дейност. В областта на биологията не 
се говори за психичен  
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смисъл, за цели и намерения. Реконструираните съби-

тия се схващат чрез възпроизводство като генерален сми-
съл. Затова значението на проблемността и на органичната 
модалност  в обективната наука за живота е дори по-малко 
изложено на риск от произвол, отколкото това значение в 
науките за човека, в които неизбежно работим с цели, на-
мерения и субективен смисъл, и никой не подлага на съм-
нение такива структури в науките за човека.  

Органичното е тип детерминация между неорганично-
то и човешката смисловост. Вън от органичната детерми-
нация не може да се обясни възникването и структурата на 
човешката органика на смисъла. Получава се ситуация на 
извеждане на съзнанието, целта и смисъла направо, без да е 
разбрана спецификата на логиката на живото, правеща по-
нятни процесите на генезис на това съзнание, цел и смисъл. 
Ако отхвърлим органичните пътища на разбиране на жиз-
нени процеси, последователността изисква да разберем и 
човешката дейност чрез необходимостта и случайността и 
да изхвърлим изобщо смисъла, целите и намеренията от 
всяка наука. Но как тогава можeм да питаме рационално за 
свободата на волята на човешкото действие, за разума и 
избора? Дори такъв последователен механицист като Де-
карт е принуден да въведе душата като божие творение в 
човешката реалност, защото очевидно човек не може да се 
разбере като машина. (Схващането на останалите живи съ-
щества като машини е някак по-приемливо – те не могат да 
ни кажат, че не сме прави).  

Всички събития, които се разбират чрез органични 
концептуални схеми, могат да се “обяснят” по принцип 
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чрез необходимостта и случайността. Достатъчно е да под-
веда живата система под физични закони и да я изразя чрез 
стойности на променливи. Задаването на тези стойности 
при решаването на уравненията е и задаване на реда в жи-
вото. Недостатъчността на това разбиране е в предпоставя-
нето на живота не в закони, а в условия. А това е сериозен 
недостатък, който напълно справедливо може да се оцени 
като фатален за едно правилно обяснение. Но многосмис-
ловостта на “обяснението”   в науката, в която често за 
обяснения се смятат именно такива процедури, позволява 
да се смятат такива операции за обяснения на живи процеси 
и явления.  

Такъв е конкретният смисъл на нередукционизма или 
антиредукционизма, защитаван в проведеното изследване. 
Но не споделям антиредукционизма в смисъл, че живото не 
може да бъде описвано и обяснявано в рамките на физиката 
и химия-  
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та. Защото живото е част от физичната реалност в не 

по-малка степен, отколкото атома или галактиката. Аз дори 
съм против твърдението, че в живите системи динамиката 
протича по закони, неизвестни още на физиката. Склонен 
съм да смятам, че проблемите на теоретичната биофизика 
не са основни проблеми за физиката, а само математични и 
измерителни трудности. Във всеки случай в тази сфера то-
лерантността и стремежът към взаимно разбиране са повече 
от необходими. Те са въпрос на научна етика и във висока 
степен решават мирогледния аспект на проблема за научна-
та интерпретация на жизнения ред. Биофизиката има стра-
тегия, достатъчно внушаваща почит и обоснована, за да си 
позволим да я подценяваме. Но и автономната биология, 
движела развитието на науката за живота и продължаваща 
да го движи и днес, не може да бъде пренебрегвана безвъз-
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мездно. Тя не е така безнадеждно емпирична и феномено-
логична, както това изглежда на някои молекулярни биоло-
зи и физици.  

Естественият отбор е неподозирано дълбоко поня-
тие. Това е възможно най-доброто решение на проблема за 
органичния ред и развитие върху основата на съчетаването 
на закон и случай, правило и шанс. В качествената си фор-
мулировка той дори надхвърля това съчетание и позволява 
разбиране на биологичния ред чрез неразличима сплав от 
необходимост и случайност. Чрез логиката на естествения 
отбор се разбира и прогресът в науката. Естественият отбор 
е в основата на известния механизъм проба – грешка, ха-
рактерен за технологията и особено за активността на ком-
пютрите. В съвременна форма естественият отбор намира 
най-неочаквани формулировки: принцип за запомняне на 
случайния избор, принцип на печелившата стратегия в 
игровите модели на живота, принцип на мегастабилните 
състояния в неравновесната термодинамика. Многото 
формулировки в различни понятийни схеми са израз на ед-
на обща научна логика, стигаща своята граница – логиката 
на съчетаването на закона и случая в обяснението на орга-
низацията.  

Органичната модалност преминава отвъд тези граници, 
рискувайки да се озове в област на неопределеност. Но ако 
тя е невъзможна логически, невъзможна е и рационалност-
та на всяко творчество, доколкото то надхвърля очевидно 
схемата проба – грешка. В частност, невъзможна е диалек-
тиката като съдържателна и синтетична логика – логика не 
на необходимото следване, а на органичното единство на 
случайност и необходимост, анализ и синтез. индукция и 
дедукция, логика и  
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история. Диалектическият извод съдържа синтетич-

ност, която не може да се намери във формалнологичния. 
Той се състои в снемането на определенията едно в друго и 
тяхното конструктивно обединяване.  
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Разбира се, всичко това не решава въпроса за опитно-
научната стойност на този начин на разсъждение. Решение-
то е изцяло в ръцете на теоретиците-биолози и в науката на 
идния ден.  

 
Бъдещото теоретично решение  
Независимо по какви пътища ще поеме теоретичната 

биология (в известен смисъл те са вече поети), сигурно е, че 
научното понятие за живот е въпрос на бъдещето на наука-
та. Може да се оттласне скептицизмът относно непостижи-
мостта на мистерията живот от науката към граничността   
на самата наука. Защото тя очевидно не дава окончателно и 
изчерпаващо знание за живота.  

Тук опитах да очертая един възможен път за теоретич-
ното познание на живота. Безспорно теоретичната биофи-
зика като нахлуване на Галилеевата наука ще постига все 
повече успехи. Сигурно е, че физиците, които се занимават 
с биологични феномени, ще бъдат убедени във физичния 
характер на теорията на живота. Всички други алтернативи 
от тази позиция ще изглеждат в най-добрия случай емпи-
рични предпоставки или спекулативни подстъпи за истинс-
кото обяснение.  

Алтернативата – качествената наука, четенето на текс-
тове и тяхното тълкуване, се развива емпирично и е почти в 
застой теоретично. Абсурдно е обаче да се мисли, че начи-
нът, по който Дарвин и Мендел поставиха основите на тео-
ретичното знание в биологията, ще бъде изоставен или све-
ден до прости изчисления на честоти. Все пак физикализ-
мът като идеология е така дълбоко вкоренен дори у голяма 
част от биолозите, че една нейна борба срещу него без ста-
билна теоретична позиция, само върху основата на фило-
софски и смътни опитни съображения, ще бъде безрезул-
татна. И това не бива да изненадва или разочарова. Може 
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би тази редукционна идеология ще се окаже в крайна смет-
ка и по-жизнена. Във всеки случай тук толерантността е по-
добра от всяка предубеденост. Непримиримостта и стреме-
жът към премахване на която и да е алтернатива на всяка 
цена е проява на ирационалност и неетичност.  

Твърде възможно е тайнството живот да остане да обг-
ръща нашето познание дори след създаването на теория на 
орга-  
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низацията по Дарвиновия стандарт. Дори в най-

съвършените си възможни варианти тя няма да позволи да 
се предсказва поведението на живите същества така, както 
се предсказва движението на планетите. Дори съвършена 
теория на живота не ще позволи да се подведат свободните 
човешки действия под схемата на научното предсказване. 
Самата органична модалност и Дарвиновият стандарт про-
тиворечат на такава перспектива. Разбира се, тази перспек-
тива е очертана още на философско ниво в самата идея за 
"активна зависимост", органична модалност. Никоя качест-
вена теория на организацията не може да обяснява едноз-
начно присъствието на някаква структура, функция или по-
веденчески акт.  

От друга страна, физичното обяснение и в най-
оптимистични варианти на развитие, необходимо ще пред-
поставя цялата информация за пространствената и времева 
организация и само ще описва тази организация като съгла-
суваща се със законите на физиката – закони, които допус-
кат наред с реда и хаоса. Няма да бъде физично обяснено 
защо ДНК, защо клетката, защо организмът и популацията 
съдържат такива и такива атоми в такъв и такъв ред, такива 
и такива органели, органи и системи в такова и такова раз-
пределение на органичните функции.  

Допълването на двата стандарта и различните типове 
организация на рационалната наука в познанието на живота 
навярно изразява несъвършенството на нашата наука. Във 
всеки случай то е по-добро от безапелационното изключва-
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не на една алтернатива за сметка на друга – по-близо до 
религията, отколкото до рационалната наука. Нека нашият 
разум се издигне в своите етични измерения над опиянени-
ето от временни и местни успехи или примамливи, но не-
ясни идеи. Нека всички пътища, които съдържат възмож-
ност за решаване на големите въпроси на познанието на 
този феномен, бъдат проверени строго и критично.  

Въпросът накъде се движим в планетарен мащаб е за-
висим дълбоко от мъдрите отговори на въпросите за същ-
ността на живота. Тези отговори ще посочат мястото ни в 
хармонията на живота и траекторията, която можем да 
следваме без риск от унищожение не само за самите нас, но 
и за живота на тази планета.  

Малката част от възможния път за решаване на свръх-
проблема живот, измината досега, позволява заключението, 
че въпросите за тайнството живот трябва да се задават по 
начин, различен от начииа, по който се задават въпросите 
за тайната на атома или Галактиката.  
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