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РЕЗЮМЕ 
 
Книгата е изследване на мисловната свобода като свобода 

от измисления свят и свобода за различно мислене. Въведен е 
терминът отмисляне (de-cogito) за мисловна активност назад от 
из-мисленото с намерение усилване на менталната свобода. 

Ако отмислим очаквания и спомени и останем в настояще-
то, в ’сега’, то от света изчезва и самото сега – един непривичен 
и чужд за нас начин на мислене. Отстраняването на понятията 
ни потопява в чист немислен свят. Умът е свободен за осъзна-
ване на скрити мисловни нагласи и езикови форми и за нов хо-
ризонт на мислене и говорене.  

Така отваряме ума за чужди изрази и мисловни форми, мо-
жем да разберем другото и да погледнем света с различни очи. 
Така можем да познаем себе си в съотнасяне с други, нашата 
култура в съотнасяне с други, нашата форма на живот в хори-
зонта на планетарния живот. 

Изследването е в съгласие с най-новата нагласа за пре-
мисляне (re-thinking) във философията (XXII Световен 
философски конгрес, 2008). Универсалното се заменя с уникал-
но, абсолютното – с относително. Изследва се в ключови форми 
западното мислене за битие и небитие, за същност и нещо, за 
субект и обект, за субект и предикат. Търси се границата между 
езика и света с нови експериментални техники.  

Това е анализ на мисловни форми, фокусирани в Дeкарто-
вото cogito и античния λογοζ. Изследването е ново по характера 
си и не повтаря познатите аналитични аргументи. 

Увод 
Това изследване е локално и глобално. То се взира в ключо-

ви форми на cogito и λογοζ в сравнение с не-западни форми. 
Намерението е осъзнаване на западния ум и култивиране на 
глобална нагласа. 
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От-мислянето е освобождение на ума чрез осъзнаване вир-
туалността на когитациите. То е фокусиране в когитации, разк-
риване на формата и отношенията им. Свободната нагласа пре-
одолява фиксациите в несъзнати мисловни форми. Държим под 
око включването на думите в живота и не бъркаме виртуално с 
реално. Тази нагласа може да се изрази в няколко прости норми. 

Изчистване от несвободни нагласи: ‘очевидности’, ‘убеж-
дения’, ‘универсалии’. Осъзнаване на спонтанния език и при-
вичните схеми на описание и обяснение. Фиксираните понятия 
и изкази препятстват алтернативните. Относителните понятия и 
изкази могат да бъдат променяни и траснсформирани. 

Осъзнаване на локални форми. Фокусиране в локални ези-
кови и ментални форми, които възпроизвеждат Его, общност, 
култура. Свободната нагласа открива местните форми в съотна-
сяне с чуждите. 

Разкриване локалността на ‘универсалиите’. 
Осъзнаване на отношения. Мислите и изказите са опреде-

лени в отношения. Без отношения не познаваме нито едно поня-
тие, твърдение, теория, културна форма. Привично тези отно-
шения се осъзнават слабо и си говори безотносително. 

Разкриване относителността на ‘абсолютите’. 
Отказ от интерпретации. Интерпретацията оформя мис-

ленето и изказа съгласно нагласата и пред-разбирането. Вник-
ването в ситуация, разговор или текст изисква пренасяне на ума 
в жизнения процес на самата ситуация. 

Избягване на дебати и критики. Дебатите и критиките тру-
пат недоразумения и заблуди. Те гравитират към Его-форми и 
са бариера пред откриването на другата позиция. Може да се 
аргументира неограничено и да се критикува неограничено. Те-
зисите са отворени за ‘доказване’ и ‘опровергаване’ поради не-
определеността им. 

Крос-културна идентификация. Една културна форма се о-
предел-я в контакта си с друга, иначе тя е несъзната и неопреде-
лена. 

Съзнанието за другост на своето спрямо другото го очер-
тава по нов начин. Тогава можем да преоткрием своите изкази, 
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като осъзнаем тяхната форма. Можем да постигнем собстве-
ните си коренни понятия като отнесени към чужди. 

В това изследване се отмислят мислими неща, а не светът. 
Ако тук има епохé, то е въздържане от приемане на мисловно-
то за реално. 
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I. ЕГО, ГЛОБАЛНОСТ И СВОБОДА 
Глава 1. ’Egocogito’ – несвободна идентичност 
1. Всеки ден ние утвърждаваме мисловно, езиково и дея-

телно: „Аз съм“. Това полагане на себе си тук, на Запад, е неот-
делимо от мисленето. Рене Декарт формулира паролата с неиз-
меримо огромния смисъл: „Ego cogito.“ 

Ако се напише: Egocogito, ще имаме термин за неразделна-
та Его-форма на мислещия Аз. 

2. Его-формите са локални. Egoсogito е местна идентич-
ност, а не човешка универсалия. Тя е оформена в индивидуални 
биографии в една западна колективни идентичност. Модерният 
западен човек не осъзнава тази локалност и приема универсали-
ята ‘Еgo cogito’. Така ние сме слепи за различни локални 
идентичности на чужди култури. 

3. Egocogito измества живота. На Запад мисленето е най-
безспорна свръх-ценност, а животът е негова предпоставка. То-
ва е позиция не в живота-и-смъртта, а в културата. Това е живе-
ене във виртуалното като в реално. 

4. Homo Sapiens заменя тялото с артефакт. Всяко същес-
тво на тази Земя живее телесно, ре-синтезирайки се от спонтан-
ния си разпад. Само един вид на тази Земя, Homo Sapiens, оце-
лява посредством мислене и говорене, а не с непосредствена 
телесна активност. Предметите и знаците от лъка и едносричния 
зов до компютъра и Интернет, са мисловни постижения. 

7. „Win or lose!“. Отвъд Атлантика западното Его е разгър-
нато в хиляди модуси на състезание, в които Его експанзира 
срещу други Его. Национална идеология става ‘себе-създаване’, 
‘себе-реализация’, ‘успех’, ‘победа’. Неизбежните полярни Его-
категории тогава са себе-унищожаване, себе-отричане, неуспех, 
загуба, колапс. „There is winners and losers.“ 

8. Его от-странява живота вън от смисъла. Winner-loser 
схемата на съвременното Egocogito оформя всички смисли и 
оставя чистия живот отвъд смисъла. Ето как културата на Ego 
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cogito, отстранявайки спонтанното живеене, превръща смисъла 
в не-свобода. 

Тези изкуствени смисли се налагат върху живота и когато 
те пропадат, пропада живота на Egocogito. Но животът няма ни-
каква нужда от такова о-смисляне.  

5. Еgocogito колапсира. Мисловната сфера се обособява във 
виртуална технология. Хората мислят все по-малко – правилата 
и машините заместват мисленето. Пропастта его–тяло става 
пропаст его–cogito, а това е формула на колапс на цивилизаци-
онната форма egocogito. 

9. Кой живее и умира? Моето ‘себе-създаване’, ‘себе-
реализация’, ‘успех’, ‘победа’? Онова, което съм направил и 
постигнал в живота си: творения, дела, богатство, власт? Или 
моето име, мнения, убеждения, навици, нагласи? 

Живее онова, което е смъртно и в нас умира съществото, 
което е смъртно. 

10. Навици. Ние свързваме мислите по утъпкани пътища – 
лични, групови, национални, културни. Съществена част от 
всички мисловни и поведенчески форми идва от езика, на който 
говорим. В силна степен нашите оригинални мнения и създаде-
ните убеждения са резултат от определени мисловни и речеви 
навици (John Dewey). Те не са нещо свято, а са случайни форми, 
моделирани от навици. В тях няма ’Истина’, ’Добро’, ’Красота’, 
а смисълът им е относителен. Навиците стават лоши, нездра-
вословни и носещи страдание. Всеки навик може да се обърне 
срещу нас в определени обстоятелства. Тогава разбираме, че не 
сме свободни. 

11. Нагласи. Нагласите са като ‘настройки’ на определени 
честоти. Eго мисли, говори и действа избирателно. Уникалният 
ни път е насочен от несъзнати и значи несвободни нагласи. ‘Ек-
зистенциалната ситуация’ на ‘свободен избор’ и носене на ‘от-
говорност’ е сведена до привична ситуация на следване на гото-
ви модели, за които не отговаряме. Това е оковаване на илюзор-
ната свобода във веригите на Его. 

Както клетките ни се разпадат и се строят, защото се разпа-
дат, мислите ни се губят и се подновяват, за да не загубим ори-
ентация, така нагласите и менталните форми потъват в несъзна-
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ваното и се налага да ги осъзнаваме. Най-силно се налага да 
съзнаваме корените на несвободата. 

13. Разграждане на Его в смъртна перспектива. Когато уз-
наем, че скоро си отиваме (а ние и без това скоро си отиваме), 
изпадаме в паника. Защо се оказва, че не сме готови и че знани-
ята нищо не дават за ситуацията? Защото те са из-мислени, при 
това неосъзнати. Те са случайни смисли, оказали се в неприми-
рим конфликт с из-тичането на живота. 

Хората посрещат предизвикателството на смъртта всеки по 
свой начин, по какъвто тя раз-тваря света на Его. Измисленото 
не служи в реалната ситуация на умирането и ние умираме в 
непреодолим шок. Но умирането е приемливо за свободния от-
тегляне в мир, в с-мир-ение с идещото неподвластно, неизгово-
римо, неописуемо и не-с-мислимо. 

Глава 2. НOMO SAPIENS Е ЗЕМЕН ЖИТЕЛ 
21. Западните понятия за човек и животно, култура и при-

рода, мислене и инстинкт и даже за пространство и време, са 
местни форми и няма причина да смятаме, че са универсални. 
Те са етноцентрични и неизбежно ’погрешни’ по начин, по кой-
то чуждите са ’погрешни’ за нас. 

23. Ние сме отделени от останалите форми на живот с 
пропаст. Не можем не само да общуваме с животните и расте-
нията, но дори да издържим на някаква близост с тях в естест-
вена среда. Не осъзнаваме екзистенцията на транс-човешките 
форми (David Abram). 

24. Високото развитие е дълбоко отпадане. Най-развитото 
описание, което е и най-масивно, взето негативно, е и най-
дълбоката заблуда. Там, където са най-големите завоевания, 
трябва да са и най-големите поражения – сферата на изместено-
то от живота egocogito. 

В ‘изкуствения интелект’ се отъждествява живото мислене 
с обработката на информация в неживи системи. Такова недора-
зумение е опасна утопия, подобна на утопията за изкуствен 
живот или съвършено общество. 

25. Глобалната ситуация е мултикултурна и кроскултурна. 
Тя релативизира локалните културни форми и в частност езици-
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те и описанията – никой местен език и местно описание вече не 
може да заяви ‘всеобщност’. Осъзнаването на тази относител-
ност е отваряне към глобален хоризонт. 

26. Глобална философия. Тази формула е използвана в аб-
солютистки контексти на Запад и от диалогични от съвременни 
Дзен-учители (Судзуки, Абе, Хисамацу). Една глобална по ин-
тенция философия е належаща. Тази философия не може да е 
една система, а среща на много локални изследвания с осъзната 
идентичност, съотнесена с другите. Специално подлежи на 
осъзнаване и изследване зависимостта на философските фор-
ми от локалната граматика. 

28. Тук не става дума за деконструкция на Модерността, 
нито за екзотично търсене на Изтока, а за фокусирано изпитва-
не на елементарни мисловни форми, развити на Запад в естест-
вено оглеждане в полярния Далечен изток. Трябва да осъзнава-
ме, че в света няма нито запад, нито изток (Запад е на изток от 
Изтока и Изток е на запад от Запада). Земята няма център на по-
върхността си. В крайна сметка и това, че сме хора, че сме на 
Земята, отново е нещо локално. 

29. Няма привилегировани изкази. Думите, с които се изказ-
ва светът може да не са философски категории или научни по-
нятия. Това могат да бъдат всякакви думи. Никой не може да 
изброи ’специални думи’, които единствено и изключително от-
говарят на това изискване. Няма привилегировани изкази. Има 
по-слаби и по-силни изкази в ситуация, има по-локални и по-
глобални изкази. 

30. Човек има свое място на Земята. На глобуса всеки е 
’себе си’, иначе няма никой. Глобалната ситуация не е без-
идентична, а интер-идентична. Човек е определен като личност, 
в своята общност, в културата си, в човечеството, на Земята. Ти 
винаги си някакъв, дори само като титуляр на банкова сметка. 
Етническата идентичност е нещо специално – тя е цялостен 
колективен живот. Само в нея културите са се развивали в це-
лия спектър на жизнената активност. Всяка точка на Земята е 
еднакво важна. 

31. Местните познания са незаменими. При циклона, сто-
варил се върху Южна и Югоизточна Азия на 16 декември 2004 
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г., 300000 души загиват. Нито една научна институция и нито 
един ясновидец не са предупредили за това цунами. Спасяват се 
обаче хората от племето ’великите андамани’, следвайки своя 
контакт с животни и растения и наблюдавайки водите и ветро-
вете. 

32. Ситуацията е на живот и смърт, като на човек, на когото 
дните са преброени, ако не вземе спешни мерки. Философите 
имат незаменимата отговорност и опит да формулират, обмис-
лят и решават такива въпроси. Това изисква ‘пре-мисляне’ (re-
thinking) на философии в контекста на такава глобално-
критична крос-културна ситуация. 

Глава 3. ЗАПАДНИ РАВНОСМЕТКИ 
Тук се изследват назад в европейската култура улегнали ма-

сивни знаково-мисловни форми като програми за мислене, име-
нувани cogito и λογοζ. Това е ’археологична експедиция’ за раз-
познаване на важни понятия от днес назад към античността в 
сравнение с неевропейски форми от Индия и от Далечния изток. 

Най-новите масивни мисловни нагласи са сциентизма и ху-
манитарната идеология.  

33. Отчуждаване на аналитичната рационалност. За чуж-
деенето на философията от останалата култура и на самата кул-
тура от природата отговорност носи, от една страна, естествено-
научната нагласа и близката до нея аналитична философска 
традиция. Тук доминират категории като ’обективен свят’, ’ем-
пирично познание’ и ’логично следване’. 

Тези формулировки са вариантни, но нагласата в тях е изк-
лючително масивна и силна – тя определя мисленето и действи-
ето в глобалната научна култура. Липсата на съзнание за ло-
калност и относителност в тях е и липса на адекватно съзнание 
за глобалност. Свидетелство за това е дефицитът на определяне 
на ’логиката’, ’науката’ и ’езика’ в тяхната относителност и 
културна граница. Тази заблуда става сциентистка и технок-
ратична идеология и ражда опасни утопии. 

34. Витгенщайн стига до релативна позиция на ‘семействата 
езикови игри’ в Изследванията, но не прониква в относител-
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ността между тях. Той отъждествява ’езикова игра’ и ’форма на 
живот’. 

В аналитичната философия въпросът ‘живот–смърт’ отсъс-
тва и в този смисъл тя е стерилна. 

35. Научните войни. Хуманитарната и сциентистката идео-
логии взаимно се усилват в битките помежду си.  

‘Войните’ между хуманитари и сциентисти с тези от 
културата и науката могат отново да избухнат, защото 
ситуацията не е решена. Всяка философска теза допуска силна 
защита и силна критика по силата на относителността и неопре-
деленостите. 

36. Аналитичното аргументиране. В аналитичния тип ар-
гументация е налице фундаментализъм на логиката и факта. 
То затъва в необозрими мрежи от предпоставки, дефиниции, 
заключения и теории. В крайна сметка то е също толкова запле-
тено и хетерогенно, многогласно и хаотично, както и традици-
онната метафизика. Развити са всевъзможни ‘-изми’ по всички 
теми. Не се превъзмогва хипостазирането на ’същности’ като: 
‘изказване’, ‘тъждество – противоречие’, ‘закон – факт’, ‘описа-
ние – обяснение’. Запазват се без анализ ‘субект – обект’, ‘ем-
пирично – логическо’, ‘знак - значение’ и цял ред подобни 
категориални опозиции. 

В самата теоретична наука се запазва нагласата към 
‘обяснение на всичко’, ‘единното’, ‘абсолюта’ – несъвременни 
мисловни нагласи, съчетани с най-нови теоретични идеи.  

37. Хуманитаристиката е идеологична среда. 
Фиксирани нагласи на хуманитарната философия са: 
1. Всичко е текст. „Всяко познание протича в текстове и е 

тълкуване.“  
2. Смисълът е сърцевината на текста и на света.  
3. Човекът е дух. „Човекът има разум, съзнание за смърт, 

чувства и възприятие, които го правят духовно същество за раз-
лика от всички останали живи същества. Затова човек не е жи-
вотно.“  

Но това ’духовно същество’ диша и се храни, боледува и 
умира като животните, а и проявява агресия и жестокост, несъ-
измерими с тях. Всъщност всички представи за ’дух’ имат коре-
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на си в ’дъха’, ’дишането’, ’живота’ и клонят към описване на 
една непозната форма отвъд смъртта. 

Разрушителните приложения хуманитаристиката са огром-
ни. Въпреки наложилата се представа, научната идеология и 
технология е не по-опасна от социалната идеология и техноло-
гия. Пораженията й са по-рядко припомняни: индоктринации, 
дискриминации, културни сблъсъци, религиозни войни, уто-
пични идеологии и политически практики, тоталитарни режими. 
Всички тези феномени са ’хуманитарни’, доколкото се коренят 
в измислени концепции за ’човека’, ’свободата’, ’справедли-
востта’, ’нацията’. 

39. Отвъд хуманитарния хуманизъм. Трябва ли да спрем в 
това движение до ’езика’, ’текста’ и ’културата’, водени от цен-
ността и идеала на ’хуманизма’? Много по-мъдра със своята от-
говорност и ангажираност със света и истината е онази филосо-
фия, която не е зависима от хуманизма като ‘хуманитарност’, 
както и от ’сциентизма’ като ‘обективна научност’. 

40. ‘Деконструкция’ – Жак Дерида. ‘Deconstruction’ на Жак 
Дерида следва тук след ’случайността на аза и на езика’ на Ри-
чард Рорти в ретро-анализа на етно-центрираната Западна ло-
госна философия. Мото като „Няма нищо извън текста“ веднага 
показва, че тук няма ’деконструкция’ на самия текст, няма 
’деконструкция’ извън херменевтика, а има текстови форми, 
отнасяния и критика. 

44. Трансцендентално–емпирично – ’място’ на ’Différance’. 
Дерида изтъква важността на различието между трансценден-
тално и емпирично във феноменологията на Хусерл. ‘Трансцен-
дентално’, безотносително Аз отсъства от далекоизточните ези-
ци, от индианските езици, от нашите собствени естествени ези-
ци. Разликата, на която толкова се разчита, е имагинерна. 

46. „Нечуваема е разликата между две фонеми, която един-
ствена им позволява да са и да действат като такива“ (Дерида, 
1999, с. 771). 

Фокусът на деконструкцията е „различаването, което не е 
нито дума, нито понятие, ... стратегически най-подходящото да 
мисли най-нередуцируемото на нашата ’епоха’, ако ли не да го 
владее.“ (Цит. пр., с. 772)  
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La différence – обявяване: „наложих в неографизма това, ко-
ето ще нарека временно дума или понятие difference (различа-
ване) и което не е, както ще видим, буквално нито дума, нито 
понятие“ (Цит. пр., с. 769). 

Тук намираме уникално съчетание на отказ от логос и при-
емане на властта на cogito, с ясното характеризиране на мисле-
нето като власт, по подобие на Фуко. Интенцията на де-когито 
е обратна – да освободим из-мислящото мислене с от-мисляне и 
така да го направим възможно най-силно. (Цит. пр., с. 773) 

’Между’ остава вън или несъзнато в différence, а без такова 
определяне не може да се помисли разликата между форми като 
релативност, опразване на форми, свобода от форми и свобода 
за форми. 

47. Лудост, λογοζ и cogito – разумът на съд. Дерида нами-
ра ‘лудостта’ в разгръщането на λογοζ. Трябва да се проникне и 
под пласта на Сократ, за да се види какво е положението. А там 
намираме огромната тема Дионис, Свободния: тракийския Дион, 
Загрей, Сабазий, феномен, който не е гръцки и е пред-писмен, и 
от позиция на гръцката писмена култура разпознаваме ’лудост-
та’ на ’орфическите мистерии’. 

Вън от Западната култура намираме обаче достатъчно сви-
детелства за феномена лудост и схващането на лудостта като 
‘безумие’ или ‘заблуждение’. Изглежда, че лудостта се разпоз-
нава навсякъде като вземане на нереалното за реално и оттук 
живеене в някакъв затворен субективен, невалиден за другите 
свят. 

53. ‘Логос’ е лудост, ако взема нереалното за реално. Това 
ни насочва към разбиране, че в самото хипостазиране на ’за-
падния разум’ като Разума има лудост. 

Ситуацията с ’лудостта на логоса’ прилича на ситуацията с 
’лудостта на соло-ипсо’. Точно такъв тип е идентификацията на 
реалност с ’мое възприятие’, ако се изходи от очевидната пред-
поставка, че нещата са възприемани. Но както солипсизмът не 
може да се следва в естествения живот вън от лудостта, така и 
идентификацията на реалност с език не е състоятелна вън от лу-
достта. 
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55. Липсата ’е там’ в отношение. Когато постмодерните 
писатели установяват липси в класическото мислене, трябва да 
се осъзнава, че това са липси само защото сега се е отворило 
празно място. 

56. Няма ’Запад’ без ’Изток’. Дерида и всички деконструк-
тори на Запада мълчат относно Изтока: будисткия анализ и от-
каз от метафизиката, опразването на категориите, тематизира-
нето на относителността, на езика и границите му. Отсъства или 
е представен отново през западни философи и китайския начин 
на мислене. 

Деконструкцията на Модерността и на Запада, разработвана 
от пост-модерните философи, не е разбрана като достигане до 
диспозиции на Запад спрямо такива на Изток. 

Глава 4. ЗАГАДКИ И ЗАПАДНИ ВЪПРОСИ 
57. „Светът е загадка.“ Светът е неподатлив на обяснява-

не, защото не може да се вземе като предмет или субект пред 
познаващо говорене и опит. Сега съзнаваме и относителност-
та на тази фраза. Неподатливост на обяснение значи заставане 
в позиция на обясняване и непреодолима бариера пред нея. 

58. Западната философия е етническа форма. Говоренето 
и писането са местни – гръцки, немски, френски, и временни – 
антични, средновековни, модерни. Философията, φιλοσοφια ка-
то говорене и писане е по самото си име гръцко начинание. 
(„Was ist das – Philosophie?“, Heidegger 1956). „Думата 
φιλοσοφια ни казва, че философията е нещо, което изначално 
определя съществуването на гръцкото. И не само това – 
φιλοσοφια определя най-дълбоката същностна черта на нашата 
западноевропейска история. 

Това е формулировка на една идентичност и тя е неопреде-
лена, защото е без-относителна – в нея отсъства другото на 
Запада. 

59. Думата φιλοσοφια означава ’любов към мъдростта’. 
Има ли любов към мъдростта или нещо подобно вън от Гърция? 
Налице са И-дзин, Упанишадите, Лао-дзъ, Джуан-дзъ, Буда, 
Патанджали, Нагарджуна, Шанкара – как да твърдим, че те са 
вън от смисъла на ’любов към мъдростта’? 
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За Хайдегер постижението е въпроса: „Що е?”. Сократ пи-
та: „Що е красота?”. Сократ не задава въпрос: „А има ли изобщо 
нещо такова като красотата?“ Неговото безпокойство е безиз-
ходността на питане като „Какво “ и той не приема освобожда-
ване от типа на Хипиевото: „красивото е красивото нещо“ . 
Сократ не намира ‘красивото’ и с това не потвърждава смисъла 
на въпроса си. Тази тревога и мъка на „Какво е...“ е неутешима с 
времето и с философстването. Науките, ’възникнали от филосо-
фията’, от въпроса ’какво е’, не се отнасят до този въпрос, а до 
отнасянето, до описанието във връзка. Аристотел за разлика от 
Платон пита и за единичното, и за всеобщото.  

62. Индоевропейска форма на метафизиката. Философия-
та като рационално питане и изследване за субстанциите е ет-
нически феномен, артефакт от антична Гърция и от древна Ин-
дия, създаден и на двете места към VI в пр. Хр. Тя изцяло изра-
зява местния (местните) езици с техните граматики.  

Темата на метафизиките е все същата: абсолютния субект, 
на който се приписват, в който се намират, всевъзможните пре-
дикати. Всичко това става в рамките на индоевропейското ези-
ково семейство с неговата граматика, коренът на която са фор-
мите ’субект–обект’ и ’субект–предикатив’, свързани с модус на 
копула. Затова коренният въпрос на тези философии е абсолют-
ният субект и неговото битие. Това е ουσια или Брахма. 

63. Любомъдрието – гръцка културна форма. Гръцката ду-
ма ’философия’ и философското поведение, описано така живо-
писно в Платоновите диалози, изразява не толкова изследване, а 
езикова игра, игра на питане и отговаряне. В тези диалози чес-
то дебатът се разтваря в свободен разговор („Пир“) или зат-
варя в неразрешим въпрос („Големият Хипий“). Подобни дебати 
в изобилие намираме и в Индия. 

73. В рамките на е–не е, битие–небитие не е проблем да 
измислим предпоставки, от които при подходящи дефиниции да 
обосновем каквото и да е. 

Битието е, небитието не е. 
Животът е битие, а смъртта е небитие. 
Следователно животът е, смъртта не е. 
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От този силогизъм едва ли можем да получим спокойствие 
относно живеенето и умирането. 

’Обосноваването’ с думи и понятия е логосна илюзия. Ние 
‘обосноваваме’ елементарни феномени като цветовете с честоти 
на вълни. Когато физиката твърди: „Светлината е електромаг-
нитно лъчение, а цветовете са различни дължини на електро-
магнитните вълни.“, това решаващо е не е получено от света, а 
измислено от мисленето. 

’Шифт’ на ‘обосноваването’. Сменяме местата на основа-
ние и обосновавано, на теорията на светлината като вълни и фе-
номените на цветовете. Сега цветовете обосновават честотите. 
Наистина теорията на цветовете като честоти е обоснована във 
феномените на цветовете. Тези феномени я потвърждават и се 
обясняват от нея. Но и в това обръщане, в този шифт ’обоснова-
ване’ се изгубва: обосноваване може да има само между компо-
ненти от една система, а образите и числата на вълновите чес-
тоти не са в една система. 

75. Инфлация на метафизики. Философските схеми (или 
’системи’) са непроверими и затова неограничено многообраз-
ни. Те са съвсем хлабаво свързани една с друга. Това е явна раз-
лика спрямо емпиричните научни теории, които се надграждат 
или сменят една с друга. Тази разлика се дължи на загубата на 
опита, който дава живот на науките и отказът от който лишава 
от живот метафизиките. 

77. Не е възможно априори – преди или независимо от опи-
та или с чист ум без тяло да се умопостигне, да се проумее све-
тът. В това отношение философията е корумпирана от езика и 
в нея е неотделима истина от заблуда. 

Глава 5. ОСЪЗНАВАНЕ НА НЕСЪЗНАТИ ФОРМИ 
80. Несъзнато ’лоши’ въпроси. Въпросите относно опреде-

ления, аргументи, доказателства без позоваване на извънезико-
ви феномени, имат само концептуално значение. Те не се отна-
сят до определени неща в пространството и времето. Това важи 
и за аналитичната философия. 

Когато питаме: „Има ли съдба, или всичко е случайност?“, 
няма надежда да получим ясен отговор с позоваване на света. 
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Същото е и когато питаме: „Има ли психика, или всичко е фи-
зиология?” 

Безсмислени въпроси са въпросите относно ’качествата’, 
’свойствата’, ’атрибутите’, ’субстанциите’, ’всеобщностите’, 
’необходимостите’, ’абсолютните’, ’битието’ и ’небитието’, ако 
се задават вън от чисто теоретичната схема, към самия свят.  

82. Несъзнаване на условността на въпросите. Когато сме 
обзети от въпроса, потопени в него, зависими от него, той за нас 
е ’безусловен’. Само дистанцирането на ума от въпроса ни пра-
ви свободни да осъзнаем неговата условност, което е решаващо 
за адекватното му задаване и отговор. Даже въпросите „Има ли 
на тази маса лист бяла хартия?“ или „Нов ли е снегът?“ са отно-
сителни – те са лишени от смисъл в някои култури. 

84. Има ли истински неразрешими въпроси? Могат ли голе-
мите въпроси да станат смислени по подобие на малките? 

85. Този свят е ’такъв’ само в съотнасяне с друг. Загадките 
’на света’ не са разрешими от тук. Няма начин да се експери-
ментира с ’формата на света’, със ’света като цяло’. Светът би 
бил определим като този свят, ако имаше налице друг свят за 
съотнасяне. Но няма как да сме в два свята и да ги сравняваме. 

86. ‘Дълбочина’? Философията винаги се е смятала за пре-
делно дълбоко познание. Но какво значи ’философска дълбочи-
на’ или ’дълбочина на познанието’? 

Експеримент. В следния ред положения, подредени по об-
щност – кои са по-дълбоки: общите или единичните?  

1. Битието съществува – небитието не съществува. 
1. 1. Животът е битие – смъртта е небитие. 
1. 1. 1. Всичко живо изчезва със смъртта си. 
1. 1. 1. 1. Аз ще изчезна със смъртта си. 
На този въпрос не може да се отговори. А това значи, че ни-

то общото, нито единичното носи еднозначно ’дълбочина’. Това 
за философията значи, че тя може да се окаже не най-дълбоко, а 
най-повърхностно знание. 

88. Декогитация. Философският разум не може да се ани-
хилира с просто немислене, защото немисленето не е адекватна 
позиция в един мисловен свят. Но философстващият ум може 
да се подготви за чистене с подходящо философстване. Това е 
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от-мислящо философстване, чиято задача е да извади на бял 
свят нагласи, навици, систематични грешки и недоразумения, с 
които се произвежда безполезно натрупване на думи. 

Глава 6. МЕНТАЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ 
91. Де-когито и критика. Критиката протича на ниво текст, 

а декогитацията – в областите на взаимно проникване на мисле-
не–език–свят. Преди всичко това е отделяне на понятие-дума от 
образ, на възприятие от квалия. 

Отмислянето не е критика. Критиките са изчерпан фило-
софски проект. Всички критики в тезисната философия и спе-
циално европейската метафизика са безпроблемни, защото 
всички тези в нея са проблематични. Те подлежат на деконст-
рукция, защото са конструирани. Те могат да се разтворят или 
просто да се игнорират. 

92. По-висока позиция е скепсисът. „Скептическата способ-
ност (δύναμιζ) е онази, която противопоставя по всякакъв начин 
явлението (ϕαινόμενον) на мислимото (νοούμενον) (феномен 
на ноумен); оттук, вследствие равносилността (ισοσθενεια) в 
противоположни неща и думи ние достигаме първо до въздър-
жане от съждение (έποχή), а после до невъзмутимост 
(άταραξία). Явление ние наричаме ’сетивното’ (αίσθετά) и за-
това му противопоставяме ’мислимото’ (νοητά).“ (Секст Емпи-
рик, Пиронови положения, I, [4] 8–9) „И въздържането от съж-
дение се нарича така, защото ние удържаме своето мислене 
(διανοια), за да не утвърждаваме и отричаме нищо вследствие 
равносилността на изследваното.“ (Цит. пр., I, [22] 196) Тук е 
развита цяла теория на скепсиса в десет стари и пет нови тропи 
(пътища, разсъждения).  

Например: „самото така наречено доказателство може да 
бъде или очевидно за нас, или неочевидно; ако то е неочевидно, 
то ние няма да го приемем с убеждение; ако то е очевидно за 
нас, то тъй като именно изследваме представите , видими от 
живите същества, ще се наложи да изследваме и него, дали е 
правилно, доколкото е за нас очевидно“ (Цит. пр., I, [14] 60). 

93. Така или иначе, изглежда, че ’лошите проблеми’ са сво-
еобразни езикови възли. Те се образуват от смесване на думи и 
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неща, на значения, които се срещат и преплитат неосъзнавано и 
вън от контрол. Умът се стреми да разплете въпросните възли, 
но по-често ги заплита, като се заблуждава, че решава реални 
проблеми. Разбира се, езиковите проблеми могат да са смисле-
ни, когато знаем, че са езикови и ги решаваме като семантични, 
т. е. когато търсим и установяваме значения. 

Думите не са първични, а когато се връзват за нови неща, те 
’влекат’ и други думи. ’Едно’ влече ’две’. ’По-малко’ влече ’по-
голямо’, ’случайност’ влече ’необходимост’, ’дума’ влече ’зна-
чение’. Значенията са като полета около думите и те привличат 
съседни думи по силата на полярности.  

Когато в света не намираме противоположното, ние си го 
представяме, измисляме. Мислим ’съвършено’ от ’несъвърше-
но’. Но това подвежда да вземаме нереалното за реално.  

95. ‘Словесно–сетивно’. Моментът на говоренето за чисто 
сетивна форма е граничен, защото се фокусираме в не-езикова 
реалност. Сенсибилията не е езикова реалия и в този смисъл тя 
не се изказва, а се означава. Червеното не е ’червено’, а е нещо 
пред-езиково. Тази сенсибилия или qualia не е сводима до нищо. 
За нея не може да се пита ’защо’, нито ’какво е?’. 

96. Отвъд ’сетивно–езиково. ’Сетивното’ е ’сетивно’ като 
категория в противовес на ’езиково’. Емпиризмът като филосо-
фия е смислен като контрапункт на рационализма. В действи-
телност усещанията и понятията се обединяват и смесват не-
различимо в нашия мозък и ум. Виждането е невидимо и чува-
нето – нечуваемо. 

’Опитът’ вън от отношение с ’разума’, не е регистрация на 
наблюдения и формулиране на факти, а е живеене без намесата 
на виртуалното. 

Това е реалността без артефакти, без измислена информа-
ция. Столът престава да е ’стол’, ръката престава да е ’ръка’. 
„Какво е?“ изчезва като нечист въпрос. 

99. Относителност на ‘изречението’. Езикът не отразява 
света. ’Изреченията’ не са просто ’истинни’ или ’неистинни’ 
(Логико-философски трактат) – те са съобщения между учас-
тници в общуване, ‘езикови игри’(Философски изследвания). Но 
’езикови игри’ и ’форми на живот’ не са едно и също нещо. 
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Усвояването на лингвистичната относителност е нещо, 
което Витгенщайн не предприема. Витгенщайн не изследва 
формите ’S–O’ и „S–е–P“ . Усвояването на специалната и обща 
относителност на културите, езиците и онтологиите не е задача, 
която съвременните философи са поставяли в истинския ╒ ма-
щаб. 

100. Безотносителност на живеенето. Това, че определе-
ни тези за първични наличности се ’доказват’, е оптическа илю-
зия от логиката и математиката. Не е възможно да се доказва, 
че нещо е живот, че нещо е ум, че нещо е усещане или мисъл. 
Без тези пред-научни реалии, които сме самите ние (не транс-
ценденталните Аз-ове), няма наука и няма научни доказателст-
ва. 

101. Светът е оформен реално и виртуално. Ето една прос-
та предпоставка, взета от опита. Светът е оформен от форми, а 
те са определени (ограничени) в пространство-време. Формите 
са реални и виртуални. 

Реални са онези форми, които живеят в хоризонта на чо-
вешката форма. Те са живи форми или възприети от нас нежи-
ви форми в света. Всички реални форми в нашия свят са човеш-
ки. Светът има човешка форма. Човешката форма е също вре-
менна и местна всред другите живи форми. Всяка жива форма 
се ражда, живее и умира, като светува свой свят. Другите живи 
форми са налице в човешкия свят като разпознаваеми форми на 
живот през оптиката на човешката форма. 

Виртуални са онези форми, които не живеят свой живот. 
Те са локални, моментни, създадени от хората. Това са артефак-
ти. Не се раждат и не умират. Виртуалното не създава свят, не 
светува, доколкото не се ражда, не живее и не умира. Не можеш 
да се родиш и да умреш във ’виртуален свят’. 

Виртуалните форми пронизват реалните и границата между 
виртуално и реално е често невидима. Все пак подходящ експе-
римент може да разкрие и отдели реално от виртуално. Реално-
то е налице същото навсякъде и винаги, където и когато живеят 
хора. Виртуалното е местно и е различно за различни цивилиза-
ции, култури, народи, племена. 
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102. Три нива на формите. Виртуалните форми (знаците), 
са различно дистанцирани от сетивния поток: светова форма–
конкретно понятие–абстрактно понятие. 

’Река’ е дума за светова форма и тя не оформя реката, а я 
полага в класа на реките – големи потоци вода, вливащи се в 
морета. ’Стол’ е дума за артефакт. Без своето понятие (пред-
назначение) столът не е стол. Хора от чужда култура може и да 
не го разпознаят като нещо за сядане. ’Съвест’ е дума от друг 
порядък, както и ’материя’. Тези думи оформят мисловен пласт 
на света, обекти за който не се намират пряко в сетивно възпри-
емаемия свят. 

103. Археология и антропология на форми. ’Археологията’ 
не е ’деконструкция’. Тя трябва не да развенчава и опровергава 
класически начини на мислене, а да ги извади от безсъзнател-
ната област и да види каква е формата им. Тогава ще се разбе-
ре тяхната релативност, без да се заменят сляпо едни конструк-
ции с други. Антропологията сравнява локални форми и уста-
новява техни граници. 

Така анализът е диахронен – ’археология’ или синхронен – 
’културна антропология’ – разкриване на артефакти и живи 
форми във времеви пластове. 

106. Ментално освобождаване – нагласи и операции. ’De-
cogito, или мисловна свобода’ е формулировка на пре-
нагласата, която може да се развие по отношение на говорене-
то и мисленето със създаваните от тях идентичности. 

Пренагласата има модуси като: - от-мисляне, от-казване, от-
викване, от-учване. 

Отстраняване на думи. Когато отстраним ’Бог’ от „Бог 
съществува“ и го заменим с друг абсолютен субект, например 
’Субстанция’, смисълът е запазен. Тогава ’Бог’ не е категория, а 
име в такава категория от ’абсолютни субекти’. 

Рокада. Размяна на местата на думи в израз и съответно на 
граматични функции. Такава промяна открива зависимости на 
смислите от елементарни словесни редове. Тя води до осъзна-
ване на несъзнавани форми. Размяната на местата на субекта и 
обекта откроява обратимостта или необратимостта на ’субект–
обект’.  
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Шифт (shift). Шифтът позволява да се изпита езиковата 
форма чрез преобръщане. Установява се дали тя е практически 
неизбежна и инвариантна. Така може да се установи условност 
на категория, например ’необходимост’, ако я ’шифт-нем’ в 
’случайност’.  

Редукция. Понятията заемат място и го правят недостъпно 
за други понятия. С това те създават илюзия за единственост и 
‘същност’, като препречват пътя на алтернативно разбиране и за 
по-силно проникване (’Бръсначът на Окам’ отстранява излиш-
ните същности). 

Деконструкция. Ако изразите са сглобки по граматични 
програми, предназначени да описват и обясняват, тяхното раз-
глобяване показва как те са с-глобени и как работят. 

Разтваряне. ‘Субстанции’, ‘същности’ и ‘неща’ могат да се 
’размекнат’ и ’разтворят’ във фон и в контакти помежду си, с 
което се разпознават като виртуални. Може да се опише един и 
същ сетивен феномен със или без определено ’нещо’ в него. 

Крайна форма на разтваряне е виждането на текст на ро-
ден език като редици от фигури или чуването на реч на роден 
език като поток от звуци. 

Релативизация. Разпознават се отношения и се проследяват 
връзки между понятия. Показват се пътищата на определяне на 
едно понятие и се показват мрежите, в които то се разтваря. Там 
то губи привидната си смислова самостоятелност. Едно поня-
тие, оставено без въпросните отнасяния, се изпразва от опреде-
леност. 

Дестилация. Отделя се усещане (преживяване) от понятие, 
дума, категория, опозиция. Когато отмислим понятие, остава 
възприятие или гола купчина усещания. 

Тези техники не са Метод и все пак те съвсем не са по-
слаби от ’Метода’. 
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II. ’КОГИТО’, УМ, МИСЛЕНЕ 
Глава 7. CОGITO – АРХЕОЛОГИЯ 
108. Сферата на чистите феномени – Хусерл: В Идеята за 

феноменология (1907) намираме: 
1. Трансцендентна реалност вън от съзнанието, която изу-

чават естествените науки. 
2. Иманентна реалност на психичните феномени. 
3. Трансцендентална реалност на чистите феномени. 
Съответствие на феномените на някакви външни обекти. 

’Основният гносеологически проблем’ за това съответствие. 
Абсолютна наука, която трябва да се създаде: Трансцен-

денталната феноменология – постоянно търсената  и пре-
намираната Наука на науките. 

109. Трансцендентално и иманентно. Аз забравям, че „Аз 
възприемам чашата”, и в това си състояние чашата е абсолютен 
феномен. А кой е Аз, който забравя? Ако това е Трансцендента-
лен Аз, получаваме: „Аз осъзнавам иманентен аз, възприемащ 
чашата”. Вторият акт обаче не се отличава от първия 

Ако феноменологичната нагласа беше абсолютна, то тя би 
била безотносителна към психологичната, но тогава как транс-
ценденталният Аз се отнася към емпиричния? 

110. Интенционалност (Intentionalität). Ето как Брентано 
определя интенционалността: Всеки психически феномен се ха-
рактеризира с онова, което схоластите от средните векове нари-
чат интенционална (или понякога ментална) ин-екзистенция на 
обект и което ние бихме нарекли, макар и не съвсем ясно, рефе-
ренция (Beziehung) към съдържание, насочеността (Richtung) 
към обект (което в нашия контекст не трябва да се разбира като 
нещо реално) или иманент-обектно качество (immanente 
Gegenständlichkeit).  

Ако се приеме съзнаването на обект и съзнанието за съзна-
ване на обект като първична и вторична интенция и интенцио-
нален акт, как ще се стигне оттук до чистия феномен? Парадок-
сално е, но трябва да се отмисли интенцията и тогава остава 
’феноменът’, т. е. обектът. 
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А не всяка когитация има обект. Има чувства, емоции, же-
лания и преживявания без обекти. От друга страна, физичните 
обекти съвсем не са без-относителни едни към други. 

111. Rein Denken – Хегел. Не може просто да ‘мисля чисто’ в 
смисъл на липса на мисловно съдържание. Ако изчистя ума си 
от съдържание, тогава вече не мисля. А какво да мислим за ’ми-
съл, която мисли себе си’. С какво е пълна тази мисъл? Това во-
ди до отмисляне на ‘чистото мислене’. 

112. Ego cogito – Декарт. „Следователно това аз, т. е. душа-
та, благодарение на което аз съм това, което съм, е напълно раз-
лична от тялото и даже по-лесно познаваема от него и дори то 
да не съществува, тя съвсем не ще престане да бъде това, което 
е.“  

Тук ‘аз’ се отъждествява с ‘душата, която е напълно раз-
лична от тялото’. Така Декарт се връща в лоното на среднове-
ковната метафизика. Не е налице в опита душа без тяло. ‘Душа’ 
без тяло е безотносителна и неопределена. Така се отмисля суб-
станциалния дуализъм на ‘душа – тяло’.  

113. Cogito – λογοζ. Коренът на ’мисленето’ е λογοζ. С тази 
обикновена дума: ’дума’ Хераклит, Платон и Аристотел окачес-
твяват формата, реда в говоренето, писането, мисленето и са-
мия свят.  

Cogito става scientia, както λογοζ става έπιστήμη. Просто 
мислим понятия и и записваме науки. Всички науки се обосно-
вават от философията. 

И двете основополагащи начала са лишени от съзнание за 
относителност на всичко казано и милено. 

Мисленето-слово като начало препраща от Декарт към Ав-
густин, а оттам към Евангелието на Йоан (Христовото слово) и 
към Битие на Мойсей. Така че коренът прониква по-дълбоко от 
гръцката античност, в еврейската Тора. 

115. Крос-културна съпоставка. Ибн Сина, Авицена (980–
1037), експериментира с реещ се в небето човек със завързани 
очи. „Той размишлява и се пита дали неговото съществуване е 
доказано. Без капка съмнение би заявил, че съществува“ 
(Philippe, 1975: 1–9, курсивът мой). 

http://bg.wikipedia.org/wiki/980
http://bg.wikipedia.org/wiki/1037
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Авицена разсъждава отвъд Аза, за разлика от Декарт. Но и 
той утвърждава несъмненост на съществуването за мисленето. 
Следователно ego не е необходим полюс на cogito, но cogito е 
необходимо за доказване на битието. Да не забравяме, че Ави-
цена е повлиян от Аристотел. 

116. „Si fallor, sum“ – Августин. Cogito e във висока степен 
наследено от езика на схоластиката, смислово и логично извеж-
дано от Платон и от Аристотел – ’Философа’.  

Логосната нагласа утвърждава съществуването чрез мисъл-
та-и-словото. Но и преди да кажа или помисля каквото и да е, 
аз гледам, дишам, усещам тялото си. Същата нагласа утвържда-
ва субекта поради съществуване на предиката. Предикатът оба-
че не имплицира съществуване, а отнесеност към субекта – пре-
дикатът-и-субектът може да са несъществуващи: например 
’крилат кон’, и пак да е вярно, че щом има крила, той е, поне 
като мисл╒м.  

Това са парадокси, произлизащи от Аристотеловото отна-
сяне на съществуващото към субект-предикатната форма и суб-
станциализирането на субекта. Що се отнася до екзистенциал-
ния въпрос за моето съществуване, той е най-чисто решен пре-
ди езика и преди питането – в пред-предикативната и пред-
езикова наличност на живеенето. Това е решение напълно из-
вън cogito и logos. 

117. Умът – Аристотел. Аристотел след Анаксагор приема в 
душата νουζ като независима субстанция, инстанция. Този нус 
е мисленето, мисловната способност. Излиза, че античният 
Анаксагоров ум (нус) е пра-образ на християнското и модерно-
то cogito (в немската философия: дух, разум). 

118. Липсата на чисти идеи в реалния свят кара Платон да 
ги отнася към друг, идеален свят. Какъв е статусът на идеалния 
свят? Описанието на ’идеалната държава’ обхваща десетки хи-
ляди изречения, които се отнасят към една измислена, реално 
представима, нагледна държава. Няма мисловно, ако не се из-
мисли. Няма нищо мисловно, докато не се създаде, т. е. из-
мисли. 

Както умът вижда (мозъкът обработва образи), така умът 
мисли (мозъкът обработва понятия). В този свят няма мислещи 
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духове без тяло и виждащи тела без дух. В този свят няма абст-
рактна мисъл, независима от каквито и да са образи. Не можем 
да мислим нищо, което е невъзможно да се представи като фе-
номен. Не можем да дишаме мисловен въздух, да ядем мислов-
на храна и да живеем измислен живот. 

120. Не мислене – Патанджали. Вместо ’мисля – съществу-
вам’ са възможни и утвърждавани други и даже противополож-
ни положения. Крос-културен аналог e chitta във ведическата 
тридиция. В индийската йога – практика и философия, умът 
(читта) се освобождава, изчиства (самадхи), когато престане 
да мисли. 

Вместо ’Аз’ намираме три ’неща’: ’citta’ – ум, vrtti – моди-
фикации на ума и поведението и след това ’drastuh’, виждач, 
прозрител, в ’svarūpa’, собствена форма. Така че ’Аз’ се оказва 
не универсална категория. Мисленето е флуктуация, модифика-
ция, вълнение, нечистота, несвобода. 

Cogito изчиства ego до чисто мислене, а citta постига чисто-
та на ’drastuh’ с не-мислене. 

121. Отмисляне на структурата ’Еgo cogito’. Нека про-
дължим със съмнението по-дълбоко и да видим дали сме на 
твърда почва. Не сме, защото остава съмнението: Не из-мисляме 
ли формата аз–мисля по инерция на езиковата форма? Защото 
къде е тук Аз и къде отделно мисля? Не е ли мълчаливата реч: 
„Je pеnse“, „Ego cogito“ тази, която има предвид Декарт? За да 
сме сигурни, че тук сме на чисто, трябва да отмислим и мълча-
ливата френска или латинска фраза и да потърсим безусловната 
абсолютна и значи нефренска и нелатинска мисъл. И щом тя е 
зависима от местен език, следва да я от-кажем. Тогава отпада 
структурата ’Аз–мисля’. 

Оставено самò, cogito се разтваря в неопределеност, защото 
е неотличимо от нищо друго. 

Защо там, където има мислене, трябва да има мислещ (аз)? 
Защо, където има процес, трябва да има нещо, което го извърш-
ва? Кое вали дъжда? Всяка определеност се разтваря в безотно-
сителния субект. Медитацията има продължение и тя подлага на 
съмнение „Аз мисля“, доколкото не мога да намеря никакъв Аз 
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в мислите, отделим от тях, както не мога да отделя чуващия от 
чуването, нали?  

122. Еgo cogito – граматика. „Ego cogito“ като изречение е 
синтез на субект и предикатив, подлог и сказуемо, съществи-
телно и глагол.  

Редукция. Да съпоставим разгърнатото „Аз мисля мисъл“ и 
редуцираното „Мисля“ . Различават ли се тези две мисли? Тук 
се вижда, че ‘трансценденталната аперцепция ’Аз мисля’ (Фих-
те), няма само-дадеността, която ╒ се приписва. Реално ние 
мислим, после мислим, че мислим, и после мислим, че мислим, 
че мислим, докато потънем в неопределеност. Къде е тук ’тран-
сценденталния Аз’? 

Граматична форма. Да не би цялата ситуация с ’мисленето 
на мисленето’ да е граматически капан? Защото мълчаливото 
„Аз мисля“, без да го казваме наум, се разтваря напълно – то е 
просто ’чист ум’, който безотносително вече не е и ум. 

В многовековното класическо мислене по тази централна 
метафизическа тема структурата субект–обект в преливането 
на мислене и език остава непромислена. „Аз мисля“ предпоста-
вя на структурата ’субект–предикат’ неделимо от предпоставя-
нето на ’субект–обект’ – две основни структури на индоевро-
пейските граматики, но не и на ’езика изобщо’.  

123. Кой мисли в Ego cogito? „Аз-мисля“ е ’нещо мислещо’ 
(Декарт). Дали мисли Аз, или някакъв безличен ум? В първия 
случай става въпрос за западна категория, защото ’Аз’ в смисъ-
ла на субстанциална личност, субект или трансцендентално Его 
не е характерна форма в незападните култури. Във втория слу-
чай това би било някаква универсална форма или безформие, но 
тогава дали е ’Аз’? 

Дали наистина има Аз, който мисли? Кое е Аз, което мис-
ли? Рене Декарт? Без съмнение не, защото тогава това би била 
мисъл лична, свързана с биография, а и дори името на този чо-
век да беше друго, той пак можеше да мисли същото. Дали това 
е знаещият езика, на който се казва фразата? А дали пишещият 
е онзи, който се сеща, че не може да те няма, а да се съмняваш? 

Разтваряне. Ако се опитаме да дестилираме чист феномен 
тук, не намираме нищо определено. Вън от мисълта-фраза не 
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може да се отдели мислещ и мислено. Взето безотносително, 
мисленето се разтваря в неопределеност. 

Неопределеност. Взет начисто, без подлежащите на съмне-
ние и вече от-мислени мисли, процесът на когитация изчезва, 
защото какво мислене може да има, ако няма нищо за мислене? 
Ако мислите са съмнителни, то и тяхното мислене е съмнител-
но. Ако мислите се съзнават като съмнителни, това съзнание е 
именно съмнение. Но какво съмнение е съмнението без мисли-
те, в които се съмняваме?  

Едно чисто и неговорещо мислене не е определимо като 
’мислене’. Така cogito не само че е несъмнено, но и изчезва, 
разтваря се в неопределеност.  

125. Варианти на Ego–cogito–esse.  
„Мисля следователно съществувам“; „Мисля, следователно 

не съществувам“; „Не мисля, следователно съществувам“; „Не 
мисля, следователно не съществувам“. 

От четири възможни твърдения на пряко заключаване от 
мислене към съществуване нито едно не е вярно с необходи-
мост и нито едно не е невярно с необходимост. Тяхното отна-
сяне към други предпоставки (скрити, подразбиращи се), ги 
променя коренно и ги вмъква в съвсем различни философски 
традиции и системи, където те придобиват относителна истин-
ност или неистинност в зависимост от опита и съответните пос-
тулати в тези системи. 

Същото ще се получи и с обърнатите твърдения: 
„Съществувам, следователно мисля“, „Съществувам, следо-

вателно не мисля“, „Не съществувам, следователно мисля“ и 
„Не съществувам, следователно не мисля”. 

Деконструкция. Щом мисля Аз като съ-членено с мислене-
то, значи може да бъде и от-членено.  

Мисленето и съществуването могат да не са константни, а 
да са течения и ’съществуване-несъществуване’ да имплицира 
’мислене-немислене’.  

Така че брилянтната фраза, станала парола на Новоевро-
пейската философия, съвсем не е ’очевидна истина’, както и 
всяка друга фраза. 
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126. Декарт отмисля немисловното. Отмисляното в карте-
зианските медитации е свят, явления, неща, събития – немис-
ловното. А съмнението е мисловно и като мисловно не може да 
се отнася до немисловни явления. Медитацията изисква фоку-
сиране върху израза и процеса като различни, което не намира-
ме у Декарт – смесват се език и реалност. В крайна сметка 
вместо радикално от-мисляне Декарт субстанциализира мис-
ленето. Получило се е точно обратно на медитацията – безк-
райно мислене. 

Декарт (и след него Хусерл) в хода на своето радикално 
съмнение ’отказва’ на феноменалния свят истинско съществу-
ване. Той извършва своеобразно разтваряне на сетивния свят на 
тялото, а оставя мисленето и Аза. Това е веднага отбелязано от 
неговите критици.  

Не можеш да се усъмниш не в мисленето, а именно в тялото 
и света. Не можеш да отмислиш нещо, което не е мисловно. 

129. Мислим в потока на телесното живеене. Наивна е 
нагласата, че мисленето е нещо отделно от възприятието, предс-
тавата, въображението. Мисленето е аспект от живеенето с по-
нятия, представи, възприятия, думи, от процеса на тяхното 
следване в поток. Отделянето на мисленето става чрез езика ка-
то ментална реч. Но това е условно, защото се мисли и с образи. 
Когато се подреждат образи думи в поток на проумяване, каз-
ваме, че мислим. Да отделяме ’мисленето’ наред с ’битието’ и 
още повече като ’битието’, е чисто спекулиране, извършвано от 
метафизиката на християнския Запад. 

Глава 8. ’УМ’ 
130. Можем и без ’менталното’ – Рорти. Забележителен е 

опитът за снемане на mind–body дихотомията на Ричард Рорти 
във Философията и огледалото на природата (Рорти, 1998, с. 
83–103). Експериментът с ‘антиподинянинте’, които не намират 
в себе си ‘психика’, показва, че във важен смисъл тази дилема е 
измислена.  

Отмислящият извод е, че неезикови не се удостоверяват 
езиково. Изказванията за реалиите не са свидетелства. Реалиите 
като живот, психика, интелект не подлежат на доказване. До-
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казват се само твърдения във формални системи, свидетелству-
ва се само с опит. 

131. Феномените нямат граматика. 
„Боли ме зъб. Имам зъбобол“. Тази вариантност на изказа 

говори за феноменална неразделност на разделените зъб и бол-
ка. Тук преди езика не можем да намерим болка отделно от бо-
лящото. Невъзможно е обаче да кажем смислено: „Боли ме тво-
ят зъб.“ Тази невъзможност означава нещо за ’аза’ или за ’моето 
тяло’. 

Зъбът е само в едно тяло, което именно боли. Дали едното е 
наистина само нещо, а другото – процес? Можем да забравим 
Аза, но зъбоболът ще остане. Остава тялото, ‘в което има зъбо-
бол’, като изпитван зъбобол. Зъбоболът е преживяване, а не съ-
общение от друг. Отпада нуждата от ’субективно’ и ’Аз’, както 
и от разлика между зъб и болка. Ето че феноменът зъбобол няма 
формата: „Мен–ме–боли–зъб“.  

132. Умът (νουζ) при Аристотел. „Душата необходимо 
трябва да бъде или тези предмети, или техните форми; обаче 
самите предмети тя не може да бъде: нали в душата се намира 
не камъкът, а неговата форма. По такъв начин душата е като ръ-
ка: както ръката е оръдие на оръдията, така и умът е форма на 
формите, а усещането – форма на усещаното.“ (За душата, III 8, 
431b25) 

133. ‘Чист ум’ в будизма. Китайският чан-майстор Хуан-бо 
(?–850) определя чистия ум (心, hsin) отрицателно: „Всички бу-
ди и живи същества не са нищо друго освен нечий ум. От само-
то безначално време този Ум никога не възниква и не се уни-
щожава. Той не е син и не е жълт. Той няма нито вид, нито 
форма”. 

134. Умът няма форма. Менталният живот може да се на-
рече просто ’mind’ и свободно от определение като ’интелект’, 
’разсъдък’, ’разум’. Оставен без мисъл, умът няма форма: онова 
живеене на ума, в което няма ’мислене’, в известен смисъл гр. 
νουζ, или санскр. chitta, но и кит. 心. Отвъд имената въпросни-
ят немислещ ’ум’ не е нещо, не е ’субект’ в логически или гра-
матически смисъл. Той не е и ’ум’, взет безусловно и безотно-
сително. 
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135. Чистият ум е ум без мисъл. Той няма обект. За външ-
ния възприемател умът е онова ’в човека’, което не се възприе-
ма, когато той възприема тялото. 

137. Насочването е телесно-пространствено. Интенцио-
налността на ума не е в посока вътрешно–външно. Умът не мо-
же да е насочен ’навън’, към предмет, защото той не е ’вътре’, 
не е пространствен. Насочено навън е само тялото, сетивото. 
Когато умът съзерцава облак в небето, той не е насочен навън, а 
е идентичен със заостреното внимание, в което се открива об-
лака. 

138. ‘Интенционалността’ е граматическа. „В представата 
(Vorstellung) нещо е представено, в съждението нещо се утвър-
ждава или отрича, в желанието нещо е желано и т. н.“ (Брента-
но). Формулировката е тавтологична: „в желанието нещо е же-
лано“, „Аз желая желаното“. 

Насочеността към обект не е задължителна. Често си 
представяме нещо неясно, утвърждаваме нещо неопределено, не 
знаем какво искаме и т. н. Ако мислим ясно формата ноезис–
ноема и кажем, че ние имаме представа само доколкото си 
представяме нещо, и ни боли само доколкото ни боли нещо, то-
гава по какво се различава актът на представяне от предста-
вяното нещо или актът на боленето от нещото, което боли? 
Защото зъбоболът е процес и едновременно нещо – болящ зъб. 
Ако няма феноменална разлика, тогава разликата е въпрос на 
понятия и думи, или на граматична форма. 

Болката не е структурирана на ум – тяло. ‘Mind – body’ e 
дескрипция.  

141. ‘Преживяване’ е празно понятие. Ако всичко е само 
преживяване, тогава какво значи ’преживяване’? Ако няма ре-
алност извън преживяването, то е неопределено и понятието за 
него е невъзможно. Ние сме в капана на безотносителността. 
Съизмерима с тази безотносителна дума е думата ’свят’ – и тя е 
безотносителна. Нека тогава засега отъждествим смело прежи-
вяване и свят, ние ’светуваме’, т. е. налице е ’светуване’. 

Ако остава само едно ’преживяване’, защо не преживяваме 
преживяванията на другите? Вие не можете да видите моите 
цветове в моя ум (‘privileged access’). Моят отговор е: Както не 
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виждам цветовете в твоя ум, така и не изтласквам твоята кръв с 
моето сърце. Пропастта между менталностите не значи транс-
цендентален Аз, а индивидуалност. 

‘Душа’ е условно понятие за преживяване, както и самото 
понятие ’преживяване’. И няма ’душевно’ и ’телесно’, освен в 
думите. 

143. Виждам цвят. Къде е виждането и къде е цветът? На-
мирам само цвят ’пред себе си’ и в друг план ’другият стои със 
своите очи пред цвят’. Отново същата пропаст: цветът е ’в мен’, 
а ’в другия’ виждаме процеса на виждане като лъчи–око–
зрителен нерв–мозък. Значи в потока на светуването е оформе-
но виждане на цвят; и в плана на виждано тяло – процес на ин-
формационна обработка. Пропастта изчезва. Ако след мозъка 
виждах цвета на другия, нямаше да съм индивид. Ако виждах 
света през очите на другия, нямаше да има отделни индивиди. 

144. Няма диспозиция: ‘ум–свят’, няма взаимоположение, 
няма различаване. ‘Ум’ не е отделно от ‘свят’, но не е и заедно. 

146. Има ’форма’ на нашия живот. Реалията е непосредст-
вено изпитвана и живяна.  

Работата е там, че тази форма, изказвана ефективно по раз-
лични начини в естествения език, не е нито ’субект–обект’, нито 
каквато и да е друга структура. Нека я наречем ’форма на живо-
та’. Разбира се, тук няма някаква реална форма-на-живот, а това 
е само израз, който заменя фиксираните структури ‘ум–тяло’ и 
‘ум–свят’. Когато гледам розата, дименсията роза–око–мозък 
изчезва. Остава розата като жизнен процес – ‘форма на живота’. 

Глава 9. ПРОУМЯВАНЕ (COMPREHENDING) И МИС-
ЛЕНЕ 

149. Проумяването е чист умствен акт. Проумяването е 
акт независим от езика. Познанието на реалното в потока на 
света-живот не е и не може да бъде доказвано. То не бива да-
же да се оформя в понятия, за да не се включва в теории. Какво 
се доказва и обосновава? 

150. Проумяване значи да схванеш нещо с ума си, без да си 
служиш непременно с име. Да вникнеш в него като светова 
форма, Подреждаме по този начин безредието чрез форма. 
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151. Въпросът ‘как’ може да измести въпросите ‘какво’ и 
‘защо’.’Как’ се отнася до логическата-езиковата-световата фор-
ма, а ‘какво’ – до обектите-субстанции. 

152. ‘Нещо’ се свива, фокусира, вижда се формата му.  
Шахматистът не свързва понятия, а проумява позицията на 

дъската и определя следващия ход, отделяйки го от много въз-
можни. Той редуцира невероятността на хода от огромно число 
до нула. Това не е мислене с понятия, а мислене с позиции и 
стъпки, които ги променят, с оглед защита от мат и даване на 
мат.  

154. Същото важи и за карането на ски, и за шофирането, и 
за всяко друго телесно умение. Така научаването е съкращава-
не (организиране), запомняне, автоматизиране. Това може да 
се изкаже като проумяване. Научаването е овладяване от ума. 

155. ’Мислeнето като такава’ е фикция. Свидетелство за то-
ва са дефинициите на ‘мислене’. Всички те съдържат симетрия 
и взаимозависимост: ‘ум–мислене, разсъдък–разсъждение, раз-
ум–разбиране’, способност–изпълнение. Разликата между ума 
като нещо и мисленето като неговото движение е също толкова 
граматическа, както между зъба и зъбобола. Мисленето убягва 
като всяко друго нещо, чиято ‘същност’ се търси.  

И все пак мисленето е така ясно и очевидно за всеки, както 
е виждането и чуването. И също като виждането и чуването 
мисленето в неговата чистота е неопределимо отвън, а само e 
познато отвътре, в разпознаването на собственото мислене. Все-
ки знае какво е мисленето по собствен опит. Не знае само онзи, 
който не мисли. Мислите ли, че на него може да му се обясни?  

156. „Мисленето е жизнен процес. 
161. Мисловното деление не намира определено деление в 

света. Светът може да се раздели произволно. Няма основно 
или очевидно деление. Светът се разделя различно в различни 
култури. Най-старото голямо деление навярно е китайската 
двойка ’ин’  и ян  . Деленията са културно смислени, но ако 
искаме да ги прокараме съвсем ясно, възникват нерешими 
трудности. 

’Менталното’ и ’телесното’ са осмислени в необозримо ши-
рок контекст в културите със субектен език. Психичната болест 
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хем е ментална, хем е болест на цялото тяло. И все пак тялото 
боледува ’психогенно’. Не може да се каже, че ум и тяло са две, 
но не може да се каже също, че са и едно. Каква метафизика 
може да опише такова отношение? Менталните функции – вни-
мание, памет, интелект, се възстановяват и развиват с възстано-
вяване и развиване на тялото. Няма ментална енергия вън от те-
лесната, няма ментален жизнен процес в човека вън от телесен 
жизнен процес. 

Мисленето в ’чисти понятия’, ’чисти деления’, примерно у 
Кант, Фихте, Шелинг, Хегел, Хусерл, Хайдегер, е многопосочно 
измисляне. Пътищата на тези мислители не са един път – едно 
последователно мислене не може да ги съчетае. Налага се да 
изберем един от тези пътища. Кой път – няма кой да каже. 

164. Рационално мислене без понятие. Понятия се ползват 
само в мисленето-с-реч или писменост, само в мисленето-с-
думи. 

Танцуването, катеренето, карането на ски, играенето на шах 
и много други дейности и игри, които не се детерминират пълно 
от правилата, а постоянно изискват синтез на решение, се уп-
равляват мисловно без понятия. Спонтанните дейности не се 
нуждаят от понятийно мислене и в тези сфери мисленето е сво-
бодно да се фокусира в напрегнати точки и да създава форми. 
Не са възможни понятия за уникалните рационални ходове в 
една рационална дейност. 

Понякога тъкмо затова, че няма понятие как нещо да се 
направи и какво да се направи, се постъпва рационално, т. е. 
синтезира се определен акт. 

Следователно рационалното мислене не е мислене с поня-
тия, а динамично проумяване на ситуации. 

165. Мислите не се ‘извеждат’, а синтезират. Новите 
мисли не се получават чрез логическо следване, нито се получа-
ват от сетивни възприятия.  

От едни и същи предпоставки и от едни и същи перцепции 
различни хора стигат до различни мисли. До различни мисли 
стига и един и същ човек от едни и същи предпоставки и възп-
риятия в различни моменти. 
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166. От какво са направени мислите? Каква е тяхната субс-
танция, техният материал? Това са промени на ума, на съзнани-
ето. Това са образи, форми, съотнасяне или реч в ума. Но те не 
са неща в света. 

Мислите се свързват непредвидимо, но следват формата 
на знаците или на квалиите. По един начин се мисли с една 
граматика и по друг – с друга граматика. По един начин се мис-
ли с картини, по друг – с шахматни фигури. ‘Формите на мис-
лене’ приличат на ‘езиковите игри’ на Витгенщайн. 

168. Мисленето ’строи’ или ’рисува’. Както римата в пое-
зията и ритъмът в музиката, така и мислите в тяхната верижност 
и архитектоника водят до други мисли. Неусетно в измислянето 
се намесват думите и понятията пред сетивността и света. 

169. Мисленето не създава знание без сетивност. Не мо-
жем да измислим какво има в хладилника, преди да сме го отво-
рили. Не можем да узнаем с мисловни и словесни напъни откъ-
де сме дошли на света и къде ще отидем, какво е животът и 
смъртта и т. н. 

170. ‘Априори’ е относително. Граматичните форми са от-
носително пред-опитни, но все пак са създадени, за да изказват 
опит. 

171. Няма как да измислим какъв е светът. Нищо за света 
не е известно на мисленето без перцепция. Това е така, защото 
възприятието не е без-мислено, и мисленето не е свръх-
перцептивно. 

Глава 10. МИСЛЕНЕ ВЪВ ФОРМАТА НА ЖИВОТА 
172.  ‘Ego cogito’ – светови процес. Мисловният поток има 

формата на Его, Ego cogito, но не трансцендентално, а на емпи-
рично его – човешки индивид в определена култура.  

Спонтанните мисловни вълни са Его-вълни. Те текат и без 
контрола на съзнанието. Следват емоционални състояния. Пре-
ливат от обект на обект, от тема на тема. 

173. Мисловна ентропия. Мисленето изплува от ментален 
хаос от мисли и потъва в него. Това е така за всеки жизнен про-
цес – животът се изтръгва от хаос и се потапя в хаос. 
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Удобно е да се смята по схемата ‘напрежение–ток’ или ‘по-
тенциал–поток’, че двигател на мисловния процес е ’психичен 
потенциал’, напрежението на проблема, емоционалното напре-
жение. Мисълта за ’двигател’ на ’движимото’ е граматично 
оформена в схемата ‘субект–предикат(ив)’, ‘подлог–сказуемо’. 

174. De-ego-cogito. Свобода е да се пуска и спира мисловен 
поток. Това означава избягване на при-страстие, убеждение, 
борба, критика. В този смисъл това е мислене на чист ум и с то-
ва мощно, познаващо мислене, което проумява нещата, а не ги 
затрупва с предразсъдъчни положения. Да мислиш без Его зна-
чи да мислиш с чист ум и тогава света се проумява по-ясно и 
чисто. 

Де-его-визацията разкрива Его-темите – повтарящи се мис-
ловни мотиви, трайни невронни мрежи. Тогава могат да се 
предприемат адекватни действия, а не привични реакции. Ако 
освободим мисленето от патоса на мисловния поток, тогава го-
леми масиви мислене ще отпаднат. 

175. Там, където мисленето се е хипостазирало като Cogito, 
като централна концепция, в която чистото мислене е субстан-
цията, същността, определението на човека и на науката, е не-
обходимо De-cogito. 

В нагласата ’de-cogito’, понятията се мислят като относи-
телни, случайни и локални, вместо като абсолютни, необходи-
ми и всеобщи. 

176. Разтваряне на мисленето. Розата се преживява истин-
ски при de-cogito. Аз виждам розата, аз мириша розата и в това 
не различавам и не бива да различавам розата в себе си, розата 
за шипката и розата за Аза. 

Разтварянето на всички определения и накрая на самата ду-
ма ’роза’ ни връща розата. Ето как когитацията става де-
когитация, а чистото мислене се разтваря. В какво? В самия 
свят. 

177. ‘Дълбочината’ е метафора. Кое е по-дълбоко? Всеоб-
щото или единичното? Универсалното или уникалното? Въп-
росната ’дълбочина’ може да се открие на повърхността и е 
подреждане на наличното, на определеността. 
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179. Мисленето не отразява независим свят. В привичната 
западна нагласа езикът е израз на мисълта и двете вървят за-
едно. Мисленето отразява света, а езикът – мисленето. Тогава 
светът се мисли като обективен, независим свят пред нас. 

180. Мисленето следва ре-синтеза на живота. Планиране-
то на действие е мислено визиране на варианти на действие при 
варианти на обстоятелства. 

181. Писменото мислене маскира живота. Писаните думи 
създават смесване на реално и виртуално.  

Писмеността е създание само на малко народи. Почти всяка 
древна писменост е била използвана за държавни и стопански 
статистики, сметки и разпореждания, тя е изразявала социален 
ред. На друг етап се стига до регистрация на систематични зна-
ния и до фабрикуване на понятия. Светът се регистрира като 
нещо подобно на социалния ред: ‘акт на създаване’ ‘бог-
властелин’, ‘закони’, ‘закони на Природата’. 

183. Дори ’Време’ e измислено. Ние представяме времевите 
понятия като съотнесени с ’обективното време’. Говорим и 
мислим за някакви ’пет минути’, ’десет дни’, ’една година’ така, 
както говорим за ’пет ябълки’, ’десет метра’, ’едно завъртане на 
Земята около Слънцето’. Това се осъзнава в крос-културно съ-
поставяне (Уорф). Но в действителност ние никога не намираме 
в света десет дни заедно или една година време пред нас. 

Нашите естествени времеви понятия, думи и изрази са ко-
муникативни и ситуативни. 

184. Мисленето е рационално не защото е задвижено от 
разум, а защото контролира интенционално подредбата на неща 
и процеси, на действия, средства и цели чрез комуникация. 

186. Редът и ’разумът’ се свеждат до формата на ре-
синтез на живота. Редът при това е ограничен, локален и бре-
менен с неопределеност веднага щом напусне изкуствено опре-
деления контекст на използване. 

Нещо е подредено само с оглед на местен ресинтез на жива 
форма и редът е относителен спрямо формата. Редът е условен 
спрямо ситуацията, уникален. Неопределеността се ’локализи-
ра’ веднага щом започнем да определяме. 
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187. Природните форми не са определени ’неща’. Даже 
природното нещо е неопределено, например планината или ре-
ката. Защото има малки възвишения и малки потоци вода, които 
май не са планини и реки. Къде е границата между хълм и пла-
нина, между поток и река? 

Неопределеността на света е и неопределеност на езика 
спрямо света (Куайн: ‘неопределеност на референта’. Думите 
‘планина’ и ‘река’, ‘стъргалка’ и ‘мелачка’ стават неопределени. 
Налице е размит спектър на референции. 

188. Мисленето се хаотизира, както се и подрежда. Когато 
рационалното мислене отслабва, то се разпада в спонтанно а-
рационално мислене. 

189. Мисленето отпада в областта на усвоеното. Мисле-
нето спонтанно се разтоварва от напрежения. Когато едно поня-
тие е напълно овладяно, то се прилага безсъзнателно. Така от-
падат активните понятия в ума на специалиста и в математика-
та, и в логиката, и в науката. 

190. Нагласата оформя ‘премълчани предпоставки’, ‘пред-
разсъдъци’. Всяко доказване започва с пред-разсъдъчни пред-
поставки. Вродените идеи, дедуктивният метод, същностите и 
всички останали принципи на Новото време. 

191. ’Основанието’ е когито-фикция. ’Cogito’ се обособява 
в западната култура като самостойно занимание независимо от 
действието. Мисленето се ’издърпва’ от жизнения социален 
процес и се обособява в търсене на ’истината’. Тогава се появя-
ва темата за основанието. Не е случайно, че в зората на Новото 
време време се узаконява в логиката Лайбницовият принцип на 
достатъчното основание. Огромният поток на западното поз-
нание е зареден с този проект. Той е напълно актуален и в нау-
ките. 

193. Няма правилен Метод. Най-добрият ’метод’ – не-метод 
(кит.у-уей 无 ), изглежда, е следването на ’спонтанна линия’ 
(道) на минимално действие с максимална точност. Това значи 
минимален разход енергия, минимум ентропия. 

196. Понятията спонтанно се вземат за същности. Всяко 
наше изказване е неизбежно определяне. Мисленето идентифи-
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цира определености и е склонно към спонтанното им хипоста-
зиране като същности. 

197. Човек мисли в човешка форма, а не във формата на 
един независим свят. Човек мисли света в човешка форма, как-
то го и възприема. Възприятие, представа, въображение и мис-
лене имат една и съща форма. 

198. Можем да измисляме неща от форми в реалния свят. 
’Мисленето’ е жив процес на ума, дистанциран от телесния 
жизнен процес. То стига далеч на крилете на въображението. 
Без съмнение можем да мислим неща, които ги няма в света, но 
винаги със светова форма. 

200. Мисленето е жизнено, когато създава смисъл. А сми-
съл се постига с постигането на формата на живота в процеса на 
ресинтез на тази форма. Да разбера значи да проумея нещо в 
човешкия му жизнен смисъл. А жизнен смисъл е самото прежи-
вяване, по отношение на израза.  

202. Светът покрит с местно описание. Описаният свят 
има интерпретативен статус в общия живот на хората. Така све-
тът има формата на ’култура’. Но херменевтиката и хуманита-
рите като цяло се заблуждават, че светът е интерпретация и кул-
тура. 

Глава 11. ПОНЯТИЕ 
209. Понятието е създание, артефакт. Понятията не съ-

ществуват като идеални обективни форми, нито живеят собст-
вен живот. Те са знакови инструменти, които представят фено-
менални форми. С понятието определяме и с това ’обхващаме’ 
неопределено много обекти. 

210. Понятията не са дистинктивно отделени в отделен 
‘вид’, както са отделени например сетивните модалности. 
Традиционно те се поставят след представите, като рационални 
фори на познание. 

211. Мисленето обмисля опита и подрежда възприятията, с 
което ги интерпретира в схеми. Но мисленето не може да заме-
ни възприятието. Не можем да измислим съдържанието на 
опита.  



De-cogito. Отмисляне на измисления свят                                       
 

41 

Нефокусираната снимка не може да се оправи на компютъ-
ра. Неопределеният опит не може да се компенсира от мислене-
то, а се превръща в конструкция. 

212. Понятията са имена на групи форми. Тук заменяме 
Аристотеловото разбиране за дефиниция като подвеждане на 
вид под род. Групите форми са от друг тип – от типа на Вит-
генщайновите ’семейства’. 

Феноменална недетерминираност на понятията. Къде е 
границата между ’маса’ и ’не-маса’? Няма такава граница, ако 
ние не я определим и с това поставим. Няма в самия свят вещ в 
себе си, същност, която е ’маса като такава’, защото можем да 
използваме като маса доста неща, при това неопределимо какви. 

Коя чаша е на масата? Мислената или видяната? В изрече-
нието не се определя това. В изречението няма разлика между 
понятие и възприятие. Затова не се съзнава тази разлика, не се 
държи сметка, че тя съществува и още по-малко къде е тя. 

Концептуална неопределеност. Няма твърда определеност 
на болест или на здраве. Няма твърда определеност на норма и 
патология. Няма твърда определеност на видов геном. Няма 
твърда определеност на живо спрямо неживо. 

Понятието ’човек’ е име на всички човешки същества, като 
това ’всички’ не е определено. Нито един обект в света не отго-
варя на определението ’човекът’, ’човешката същност’. Геноти-
пите на които и да са два индивида не съвпадат. 

213. ’Чисти феномени’, ’чисти перцепции’, както и ’чисто 
мислене’ няма, но има разлика между видяно и мислено. 

216. Понятийните мрежи са програми за описване на 
опит. Системите от понятия се прилагат като софтуер, като 
програма за интерпретиране на сетивен опит. 

Понятията и техните мрежи са определени и фиксирани, а 
реалността е неопределена и тече и така понятията и доказа-
телствата стават невалидни. 

217. Понятията не са нужни вън от описване и обясняване. 
Утвърденото понятие без алтернатива става паразитно. Пара-
зитното понятие пречи за създаването на адекватно понятие и 
тежи на мисленето. То е като нефункционален рудимент в живо 
тяло, който не работи, но изисква поддръжка. 



                                                                             Сергей Герджиков 
 

42 

219. Самата дума ’понятие’ означава ’изясняване’. Но ясно-
тата е преди понятието, в сетивното възприемане. Там яснотата 
е много особена – тя е загадъчна. Защо няма червен цвят, когато 
прилепът приема същата вълна? Сега, ако питаме пряко: „Защо 
има червен цвят?“, задаваме глупав въпрос. „Ами защото така!“ 
е единственият възможен отговор. 

221. Понятието не гарантира рационалност. Знаенето на 
граматика не създава знаене на езика. Познаването на правилата 
на играта шах не значи умение да се играе. 

223. Понятията са относителни. Емпиричните понятия са 
отнесени към сетивния свят. И все пак те са условни и взаимно 
зависими в концептуални схеми. 

224. Понятията са вариативни. Едно и също ’нещо’, ло-
кална светова форма, може да се изкаже в различни мрежи от 
понятия. Когато една светова форма е схваната силно, тя е изка-
зуема в много различни понятия и закономерности. Така става в 
Закона за всемирното привличане. Неговите формулировки са 
много (Файнман).  

231. Мрежите от категории са относителни. Едно и също 
нещо, една и съща ситуация може да се опише с различни кате-
гории, с различни категориални схеми и системи. Факт е, че 
системите на категориите на Аристотел, Кант и Хегел са съвсем 
различни, макар че и трите претендират за абсолютни. 

Експеримент. Мисленето на феномени с ’възможност–
действителност’ може да се замени с мисленето за ’причина–
условия–действие’ или ’случайност–необходимост–
действителност’, а числово – с ’вероятност от 0 до 100%’. 

232. Невинаги общите понятия са по-дълбоки. Науката е 
изобличавала често философските категории като повърхност-
ни. 

Айнщайн установява относителността на пространство-
времевите понятия от инерциалната система. Това противоречи 
на Кантовите понятия за пространството и времето като ’апри-
орни форми на сетивност’.  

Кантовите категории ’делимост–неделимост’ (’прекъсна-
тост–непрекъснатост’), споделяни като очевидни от европейс-
ките философи, в квантовата механика се оказват лишени от 
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смисъл – в квантовите структури и взаимодействия няма нито 
делимост, нито неделимост. 

Същото се отнася до класическото понятие ’причинност’. 
То губи смисъла си като ’категория’ и особено като ’априорна 
категория’, след като не е валидно в квантовите взаимодейст-
вия. В тази област пропадат и други централни категории на ев-
ропейската метафизика чак до ’битие–небитие’: квантовите 
обекти не съществуват вън от акта на установяване (измерване). 
Но в този акт те вече не са микрообекти, а макроелементи от 
експериментални аранжименти – точки на плака, звуци на бро-
яч, линии в уилсънова камера или на дисплей в ядрен ускори-
тел. 

За квантовите обекти не може да се каже нито че съществу-
ват, нито че не съществуват.  

Ето как философските понятия (категории), вместо да са по-
дълбоки, се оказват по-повърхностни. 

233. Най-общите понятия са най-локални. Има още един 
парадокс на философските понятия. Вместо да са универсални, 
те са локални.  

Категориите са уникални за определена култура. Категори-
ите на китайското мислене и език са коренно различни от наг-
лед универсални категории като необходимост–случайност, 
възможност–действителност, съществуване–несъществуване, 
битие–небитие. Това показва, че категориите са артефакти, 
имена и понятия. 

Категориите се смятат за нещо саморазбиращо се, очевидно 
и затова универсално, общочовешко. Това е оптическа илюзия 
от неосъзнаване на относителност. 

III. СПЕКУЛАТИВНО МИСЛЕНЕ 
Глава 12. МИСЛЕНЕ БЕЗ СВЯТ 
В спекулативното понятие липсва полагане в жизнен процес 

на телесното същество човек. А човек има само света, който 
живее. В този смисъл спекулативното мислене е мислене без 
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свят. Обособяването на ’мисленето’ като ’спекулативно мисле-
не’ отделя мисленето-с-език от мисленето с образ, от живата 
поредица представи, от въображението. 

236. Относителност на ’в себе си’ и ’за себе си’. Двойката 
’in sich’ – ’für sich’ е истински ген на Хегеловата спекулация. 
Тези моменти са коренна форма на всяко Хегелово разгръщане 
на ’чисти мисли’, на определения на ’чистите понятия’, на кате-
гориите. За Хегел това мислене е абсолютно и то дава Абсо-
лютната истина и Абсолютната Наука. Това е дълбока грешка. 
В действителност открай докрай понятията на Хегел са отно-
сителни. 

Относителността е извор на диалектиката. Нещото у Хегел 
е ‘в себе си’, ‘за себе си’, ‘за другото’, ‘за нас’. Без ’в себе си’ 
нещата не могат да се мислят ’за нас’. 

Спекулативните понятия не могат без феноменален 
‘наглед’. И най-абстрактните понятия като ‘в’ и ’за’ са с прост-
ранствена нагледност. В по-висока степен нагледът е наличен за 
по-конкретните понятия във Феноменология и Логика. 

237. Хегеловото ’необходимо ставане на понятията’ е слу-
чайно. Хегел постановява, че ходът на мислите и определенията 
му е необходим и това е решаваща интенция за абсолютното 
разкриване на съзнанието. Да видим как необходимо се стигна 
до ’истината’ и ’същността’ в . Необходимо значи липса на друг 
истинен вариант.  

Експеримент. Във Феноменология на духа, I част, увод, Хе-
гел разработва диалектично опита на съзнанието на предмет. 
Тук се появяват понятията ‘истина’ и ‘същност’: „по такъв на-
чин тогава това е битието на това ‘в себе си’ за съзнанието, 
истинното, което обаче ще рече, че то е същността или 
предметът на съзнанието” (Хегел 1966, с. 84). Защо вместо ’ис-
тината’ и ’същността’ не илюзията и явлението? В същата ре-
лативизираща логика не може ли със същата ’необходимост’ да 
кажем: „по такъв начин тогава това е битието на това ‘в себе си’ 
за съзнанието, илюзорното, което обаче ще рече, че то е 
явлението или предметът на съзнанието“. Така отново е логич-
но. Следователно не става въпрос за необходимост, а за създа-
ване, за конструиране на понятия. 
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241. Спекулативното се самопровъзгласява за най-
истинното, за сърцевината на науката, но му липсва независи-
мото изпитание. Това е характерно и за съвременното мислене, 
и то в сферата на най-проникващата физична теория (виртуални 
частици и струнна теория). Преди Хегел това прави и Декарт. 
„Има наука и не-наука. Философията още не е наука, аз тепърва 
ще я създам”. Следователно нещо друго е наука. Например нау-
ка е геометрията. Но как науката е вече станала, без да е налице 
понятието за наука и самата Наука, която тепърва философията 
трябва да даде на света? Как философът знае, че науката е исти-
ната, преди да има каквато и да е наука? 

243. „Спекулативното е безсмислено“ – Лок. Спекулатив-
ното има негативен смисъл, изказан от британския емпиризъм и 
аналитичната философия и оставен без сериозно внимание от 
немските и френските философи. 

246. Игнорирането на метафизиката явно не е достатъчно в 
среда, в която метафизиката се приема. Ние ще слизаме по 
стълбата на мисленето в обратна на спекулативното посока, фо-
кусирани в метафизиката, единствено която има ’абсолютната 
форма на мисленето’ (Хегел). Време е да опитаме, мислейки 
свободно, да се движим през пластовете на метафизиката надо-
лу, където стълбата може би има край.  

247. Днес се налага глобален поглед към европейското спе-
кулативно мислене и конструиране. Новото, което още трябва 
да се изследва относно понятията във философията, е тяхната 
културна антропология или локална форма и нейното място в 
глобалното многообразие и единство от мисловни форми. 

248. Спекулативното мислене е локално, етническо. Факт е, 
че спекулативното мислене не е глобално – то не се развива във 
всички развити цивилизации. Това е свидетелство, че то също 
така не е универсално. Спекулативното е етнически специфично, 
свързано тясно с мисловността на индоевропейските култури. 

Тези традиции са развити в рамките на индоевропейското 
езиково семейство. Този факт е вън от вниманието на нашата 
философия. 
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Глава 13. СПЕКУЛАТИВНИ ПОНЯТИЯ 
250. ’Спекулативно’ и ’опитно’ са априори неопределими. 

Можем ли ясно да разграничим определение, което съответства 
на света и такова, което не съответства? Априори не, защото 
поначало определенията са езикови, а феномените – неезикови. 
Много е възможно една дума да няма референт в пространство-
времето, но това подлежи на проверка. 

„Електронът има траектория“. „Електронът няма траекто-
рия“ е истинска дилема в квантовата механика. Тъй като ’елект-
рон’ е теоретично понятие, а не феномен, и двете са мислени 
като възможно верни (Айнщайн и Хайзенберг). Координати мо-
гат да се получат, когато не се търси импулс (допълнителност, 
Бор), но има ли в мекросвета координати и импулси? Какви ар-
гументи ще решат спора между реализъм и феноменализъм? А 
това свидетелства за спекулативен пласт в теоретичната физика, 
който е терен за философска спекулация. 

251. ’Възможен опит’ е спекулативно понятие. Категории-
те нямат валидност извън ’възможен опит’ (Кант). Но Кант не 
си е представял, че сферата на опита е неопределена за катего-
риите – в него те са както валидни, така и невалидни в различни 
ситуации, т. е. условни. 

253. Изпитване на спекулативни понятия. За всяко спеку-
лативно положение може да се провери дали има референт в 
света или по-точно, вън от системата положения. Достатъчно е 
да отстраним теоретичната дефиниция на едно спекулативно 
понятие и да проверим дали то има отношение към нещо опре-
делено в пространство-времето. Ако не се намери такова, тогава 
понятието е спекулативно и не може да се осмисли в света. 

254. Етимологията няма познавателна стойност. Спеку-
лативните философи предприемат търсене на ’автентични’ зна-
чения на думите, които използват. Хайдегер търси произхода на 
важните същности и понятия в старо-гръцкия език, като ги на-
товарва с ’автентичен смисъл’, напр. αληθεια, нескритост трябва 
да се чете като ’истина’ („За същността на истината“ , 1993, с. 
37). Но тази неопределеност не може да се редуцира с помощта 
на етимологията. Още по-малко, ако философът използва раз-
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личен от оригиналния превод, фокусиран във философския сми-
съл, какъвто е според автора.  

Историята на думата и понятието е неизбродима, налице са 
различни и съвсем не подредени линейно значения, които не са 
определяни с оглед проникване в дълбочината на света. Думите 
са създавани в естествения жизнен процес, далеч от философия-
та. Философията ги взема от естествения език, като ги променя 
и интерпретира. 

255. Обезсмисляне на Кантовите антиномии. Краен ли е 
светът в пространството и времето, или е безкраен? Как да ре-
шим? Априори са доказуеми и двете (Кант). Има нещо, което 
Кант не е можел да предвиди. Това е разширяването на хори-
зонта на ’възможния опит’ отвъд обикновените феномени и 
обикновените абстракции за крайно и безкрайно, деление и не-
делимост. Затова неговите формулировки на антиномиите са 
обикновени класически абстракции. Те се оказват неадекватни 
както в астрофизиката, така и в атомната физика. 

256. Спекулативен жизнен смисъл. Ако правиш нещо пора-
ди спекулативна, мислена цел, като ’истина’, ’красота’, ’добро’, 
’възвишено’, ’съвършено’, а не за сетивно удоволствие, то и 
постигането на целта е спекулативно, мисловно. 

257. Понятие е относително спрямо феномен. Понятията 
се намесват във феномените. ’Понятийното’ като недистинк-
тивно някак се намесва в ’феноменалното’ и всички опити да се 
говори ‘чисто емпирично’. Това е лесно обяснимо в светлината 
на относителността. Емпирично е спрегнато с теоретично, фе-
номен – с понятие и само тогава двете имат смисъл. Чистото 
понятие не е вече понятие, а чистият феномен е неопределим 
като феномен. 

258. Редукция на теоретични понятия (термини). Научни-
те понятия често съдържат елементи, които не съответстват 
пряко на наблюдения. Такива понятия са положителният и от-
рицателният заряд в електромагнитната теория. Те като двойка 
са спекулативни и само референцията им във феномените на 
’привличане’ (приближаване) и ’отблъскване’ (отдалечаване) ги 
вкоренява в света. Строго погледнато, и привличане, и отблъск-
ване не са дадени в света. ’Частица’ също е спекулативно поня-
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тие, защото никога не наблюдаваме движението на единични 
частици със заряд. Реални референти на тези понятия са елект-
ромагнитни феномени, попадения на лъчения върху плаки или 
звуци от гайгерови броячи. 

260. Езиковите трансформации редуцират определеност-
та. Езикът не е безкрайно гъвкав и не търпи произволни ком-
бинации. Той отслабва в сериите трансформации на части на 
речта. 

Правилни изречения като: „Битуващото битие битийства 
битно“; „Нищуващото нищо нищува нищостно“, не могат да се 
отнесат разчленено към елементи на реалността. Тези изкази не 
изказват свят, макар че могат спокойно да имат видимост на 
смисленост и смисъл в онтологични схеми.  

Субстантивирането на предиката във формата на субект се 
избягва в нашия естествен език. Никой не казва извън изкуствен 
контекст: „Битието на червенината е феномен“, нито даже: 
„Червенината на ябълката е силна“, защото тези изрази обърк-
ват и препятстват живота на езиковата общност. Хората пра-
вилно казват: „Вижда се червено“ и „Ябълката е червена“.  

Трансформациите на частите на речта извън естествения 
език са неизбежни във всяка понятийна система и все пак те са 
радикални актове, които деформират опита. 

261. Ентропия на спекулативния дискурс. Създаването на 
спекулативно понятие е за сметка на загуба на определеност в 
света. ’Необходимост’ губи реалната повторимост. 

В спекулативния процес се наслагват и позиционират поня-
тие след понятие, значение след значение, твърдение след твър-
дение, без логическа необходимост. Неопределеността се усил-
ва експоненциално, с всяко добавено разсъждение. Значенията 
се умножават, спектърът на многозначността се разширява, не-
определеността спрямо света расте. 

262. Наивен континентален предразсъдък е, че науката е 
система от понятия. Хегел даже определя истината като ’научна 
система’. Това идва още от Платон и елеатите, а в Новото време 
– от геометричната нагласа на Декарт. По-нов предразсъдък е, 
че има ’откритост’ на същностни истини, на очевидности, сво-
бодни от относителността на езика и възприятието. На това раз-
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читат мислители като Хусерл и Хайдегер. Това е все едно да 
построиш аксиоматика с произволен брой аксиоми и без нито 
една дефиниция. 

263. Науките не провъзгласяват необходими и всеобщи ис-
тини. Погрешно се приемат Галилеевите и Нютоновите форму-
лировки на ’природни закони’ със статус на всеобщи и необхо-
дими истини. Галилей и Нютон не твърдят нищо относно Все-
общото и Необходимото. Те постулират общи по форма поло-
жения, с които се обясняват факти и наблюдения. Въпросните 
постулати съвсем не са необходими, всеобщи и вечни и това се 
потвърждава постоянно от смяната им в науката. 

За сметка на това емпиричните понятия се приемат за ’низ-
ши’ и неизползваеми от философията. Хусерл даже използ-
ва’епохè’ точно в този смисъл – отстраняване на естествено-
научните твърдения за обекти вън от съзнанието и разчитайки 
на чист трансцендентален ’опит’. 

264. ’Обосноваването на науките’ е континентална евро-
пейска утопия. Без колебание философи от Германия се заемат 
с обосноваване и поставяне на научни релси на основни нефи-
лософски науки: физика: Кант, Хегел; биология: Шопенхауер, 
Шелинг, Хегел; социология: Фихте, Хегел, Шютц, Бурдийо; 
психология: Вундт, Кант, Шопенхауер, Фихте, Шелинг, Хегел, 
Дилтай, Хусерл; логика: Лайбниц, Кант, Шопенхауер, Шелинг, 
Хегел, Хусерл; граматология: Дерида. Всеки от посочените фи-
лософи пък строи съвсем нова основна наука: Критика на разу-
ма – Кант, Наукоучение – Фихте, Философия на природата – 
Шелинг, Феноменология на духа и Логика – Хегел, Феноменоло-
гична психология и Трансцендентална феноменология – Хусерл, 
Фундаментална онтология и мимоходом ред нови философски 
обосновани нови науки. 

265. ’Човешкото битие’ не е определимо спекулативно. 
Дали запазен терен за спекулативната философия, разработван 
мислено, остава ’човешкото битие’, ’смъртта’, ’онтологичната 
ситуация’, ’културата’ без отнасяне към науките относно тези 
теми? В екзистенциалната философия е вложен наистина чо-
вешки патос: „Ние сме захвърлени в света“; „Ние сме битие, ко-
ето се пита“; „Ние сме битие-към-смъртта“ (Хайдегер). Какво да 
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кажем за обратните мотиви: „Ние сме приютени в света“; „Ние 
сме битие, което отговаря“; „Ние сме живот“? И единият, и дру-
гият патос са неуместни. ’Онтологичната ситуация’ е акт на 
решение. Отвъд решението е, че живеем и умираме. 

Човешкото битие и небитие, взети категориално, са неопре-
делени спрямо човека и неговия живот. Човек хем е, хем си 
отива, а когато умре, хем не е, хем остава. Но така, че нито е, 
нито не е, и в единия, и в другия случай. Човек толкова е и не е, 
колкото в синия цвят има бяло и черно.  

Ситуацията е неопределена понятийно. Онтологията като 
решение не променя ситуацията. 

Глава 14. МИСЛЕНЕТО НЕ РАЗКРИВА    НЕИЗВЕСТ-
НОТО 

266. „Was hеißt Denken“ – Хайдегер. Ето каква е постановка-
та. Какво значи да мислим? Човекът е разумно, мислещо същес-
тво, но не може да мисли, макар и да иска. 

Философите са мислители. Те се наричат така, защото мис-
ленето става основно във философията. Всичко това няма нищо 
общо с науката. „Произходът на същността на битието на съ-
ществуващото не е помислен... Затова ние питаме: какво значи 
да мислим?“ („Was hеißt Denken?“) 

Как да мислим тази уникална и така характерна за Хайдегер 
мисловна верига, която започва и завършва с един и същ въп-
рос? Преходите между понятията – гръцки съществителни – са 
без алтернатива и без обяснение. 

268. „Всичко е...“. „Всичко е битие“; „Всичко е дух“; 
„Всичко е материя“, „Всичко е енергия”, „Всичко е струни” – 
принципите с формата: „всичко е“ , са безотносителни, но тога-
ва те са неопределени. Когато няма нищо освен битие, освен 
дух, освен материя, то не може да се определи като ’битие, дух, 
материя’, безотносително към нещо друго, не-битие, не-дух, не-
материя. Ако няма нищо освен енергия или суперструна, то ня-
ма нищо определено. Ако „всичко е във всичко“, то нищо не е 
никъде, а ако „всичко е едно“, то няма и едно. Няма надежда 
някак да имаме опит за ’всичко’, за ’всяко’, за ‘едно’. В дейст-
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вителност за нас няма никакъв смисъл и изначална ценност пос-
тигането на ’всичкото’ или ‘едното’. 

270. ’Очевидностите’ са изречения. Недоразумението е в 
това, че се приемат очевидни положения, безсъмнени пропози-
ции, които се смятат за отразяващи реалността. Но ние никога 
не ’оче-виждаме’ изречения и положения. 

274. Когато използваме спекулативни понятия с неясни ре-
ференти в самия сетивен свят, се оказва, че сме неизбежно не-
точни, неопределени и лесно опровержими. Нещата се изплъз-
ват от всеобщите понятия. Те са неизмеримо по-сложни, не-
подредени и ’неправилни’. 

275. Полярната съотнесеност и извор на диалектиката. 
„Понятията преминават в своята противоположност“. Но ние не 
намираме понятия, които да се движат. Просто едно опреде-
ление се осъществява заедно с друго. Актът на о-предел-янето 
очертава предел и с него две страни. А определя не-А, анти-А. 
Това взаимно ограничаване и поляризиране прави възможна оп-
ределеността, при това като наше решение. 

276. Противоположните определения са неадекватни в 
едно и също отношение. Вселената успява да бъде и крайна, и 
безкрайна, и нито крайна, нито безкрайна, чрез това, че нейната 
’крайност’ е затвореността на кривото ╒ пространство, а ’безк-
райността’ ╒ е отсъствието на край в тази затвореност. 

278. „Същността е скрита“ е подвеждащо твърдение. Ако 
знаем за нещо, че е скрито, значи то е тук, в пространството и 
времето, и значи е откриваемо. Скритостта е изцяло релативна и 
се отнася до нещо налично в опита. ’Скритостта’ от опита е 
празна откъм смисъл и реалност. 

Има скрити причини и те са откриваеми. ’Причина’ е удо-
бен конструкт за навързани във времето събития, а не някаква 
същност. Има смисъл да говорим само за причини, които са в 
света. Това, което правят реалистите в ядрената физика, е неа-
декватно. Нищо не може да се скрие зад света. 

Невидимото, което не може да стане видимо, е мисловно. 
’Невидимото’ става нещо, когато се види, а преди това е само 
предполагаемо. А когато се види, то вече не е ’невидимо’ и не е 
’вътрешно’ спрямо някакво ’явление’ – то е пространствено и 
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самò е определимо като явление. ’Енергия’ е добър пример за 
това. Всички взаимодействия са обмен на енергия и се приема, 
че енергията в света е константа. Ако кажем сега, че енергията е 
същност, как е определима тя независимо от формите на взаи-
модействие? Такова определение е празно. 

280. Безотносителното е празно. Съотносителните поня-
тия, невкоренени в света, са празни откъм свят, но безотноси-
телното, оставено без партньори, е празно откъм определеност. 

281. „Всичко се свежда до Едно“. Това е елементарно изис-
кване на ума. Монизмът е предел на обобщаването. Монизмът е 
тенденция на езика, то е предел на езиковото определяне. Логи-
ката подрежда понятията и твърденията в йерархия. На върха 
има Едно. Затова „Светът има Начало“ . Но в света няма специ-
ално число, даже няма числа изобщо. 

Целта на някои физици-теоретици – ‘единната теория’ или 
’теорията за всичко’ е монистична утопия. Въпросната Обеди-
нена теория, засега изоставена като суперструнна теория, ще 
среща контрафакти и ще се ревизира, ще се заменя и ще изчез-
не. Единното е утопия, защото нашият свят е ограничен, посто-
янно потопен в хаос. Той е променлив, неопределен, неправи-
лен, случаен и фрагментарен. Той е светови поток и постоянно 
се случват нови непредвидени неща. 

В света твърдението за Единното няма никаква гаранция и 
не може да се потвърди, защото няма нищо в света, което да ос-
тава тъждествено. Ако кажем, че Единното – това е Бог, какво 
узнаваме с това за Единното и за Бога? Какво пречи Бог да е 
множествен? Ако кажем, че Единното – това е Природата, какво 
повече казваме от наличната множественост на възприемания 
свят? Ако кажем, че Единното – това е Трансценденталния Аз, 
къде е това Единно, когато спя? И как този Аз си върши работа-
та като Абсолют, щом се ражда, пита и умира? Каквото и Един-
но да измислим, като Абсолют то е празно. 

282. До какво се свежда ’Едно’-то? Ако многото се свежда 
до едно, до какво се свежда Едното? Отмислянето на две и 
мисленето на единствено едно води до немислимост на едното 
и от лишаването му от ’едно-вост’. Наистина, ако има само 
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едно, как ще разберем, че е именно едно, щом нямаме други 
числа? 

283. Казва ли нещо нищото? Ако се отказваме от Едното, 
как стои въпроса с нищото? „Нищото съществува.“ ; „Нищото 
не съществува.“ – кое да изберем? Дали можем да погледнем 
отстрани и да проверим има ли го? „Намери място, където те 
няма!“ Всяко нещо има нищо в основата си. Но тогава Бог или 
Нищото е субстанцията? 

Мартин Хайдегер, в „Що е метафизика“ задава въпроса та-
ка:. „как стоят нещата с нищото?“ (Хайдегер, 1993, с.12). „Ние 
предполагаме: нищото е по-първичното от ’не’-то и от отрица-
нието“ (пак там). „Страхът открива нищото.“ (Цит. пр., с. 17). 
Хайдегер показва нещо ново: ’битийната настроеност’. „Това 
изцяло отблъскващо насочване към изплъзващото в цялост, кое-
то като такова именно в страха обгръща битието ни, е същност-
та на нищото – онищостяването. Онищостяването не може да се 
сравнява с унищожаване и отрицание. Самото нищо онищостя-
ва“ (Цит. пр., с. 19). Тази така силно изразена настроеност не е 
познаване на нещо за ‘нищото’, защото то е допуснато като 
безотносително, а определено относително. 

285. Негативна онтология като онтология на виртуално-
то. Ето моя аналог на ’нищото’. Всички ’неща’ са виртуални, 
условни, не-отделни, не-неща, отвъд битие и небитие, отвъд би-
тие-и-небитие (будистката śunyata). Безформието е в основата 
на формите, както водата на океана в основата на вълните. Тази 
позиция, изразена обаче като онтология, също се изражда в не-
състоятелност. 

286. Всичко, което може да се каже за реален свят, може да 
се каже на естествен език. Този език е най-добре адаптиран и 
най-богат, защото той десетки хиляди години прави точно това. 
Всеки изкуствен език може да породи манипулация. 

Глава 15. ОТНОСИТЕЛНОСТ НА ОБЩОТО 
Поради коренната разлика между думи и феномени, думите 

отнесени към същности, правят същностите чужди на феноме-
ните и сякаш скрити някак в ядрото им. Общото е първата 
обикновена категория, която се превръща в същност. Тя е кул-
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турно относителна. Писмените знаци в китайския не могат да се 
трансформират и да изразяват експлицитно общото в понятие, 
но това става с образи. 

287. Относителност на еднакво–различно. Еднаквостта и 
различието се разпознават само относително – за отделни опре-
деления, например цвета. 

288. Експеримент с ’бяло–черно’. На екрана на монитора 
черното е черно само на фона на бялото и цветното. То е липса 
на лъч или осветен фрагмент от монитора. При това думите 
’черно’ и ’бяло’ не са огледални на феномените, не са от същия 
порядък. 

289. Експеримент с обект. ’Витоша’ не е нито обща, нито 
единична. Нейната ’същност’ не е нито обща, нито единична. 
По същия начин ’човек’ не е всеобщо и не е единично. Това се 
потвърждава от факта, че геномите на индивидите от един вид 
не съвпадат при два индивида. 

290. ’Общото’ като субект и предикат (свойство). Общо-
то, елементарно разбрано, е еднаквото в различните много не-
ща. За Платон то е именно субектът, на него принадлежат ка-
чествата. За Аристотел пък то е предикат по отношение на су-
бект. 

Примитивно може да се мисли, както отбелязва Витген-
щайн в Синята книга, че субектът някак има предиката, подоб-
но на част или сърцевина. Оттук определението, че предикатът 
е ’свой-ство’.  

Нека обърнем предикат и субект (рокада). Както ябълката 
е кръгла, така и овалът може да е ябълков – с характерната за 
ябълка форма. Кое от кое е част? Кое на кое е присъщо? Кое е 
’общо’: кръглото или ябълката? 

291. Общото в крайна сметка е само приблизително и све-
тът ни изненадва. Във всяко общо намираме граница и разли-
чие, във всяко различие намираме граница и еднаквост. 

Общото не е общо между самите неща, а между речевите и 
практическите конвенции и в крайна сметка в споделения от 
хората живян свят. 
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293. ’Общото’ пести енергия. Множество, неопределено 
количество, неограничен брой обекти и събития могат да се на-
зоват и обозрат с една дума. 

294. Общото е случайно. ’Общото’ е случайно, а не необхо-
димо. На първо място това е случайността на местния език. На 
второ място това е случайността на типа ’логика’: Аристоте-
лова предикатна логика, стоическа съждителна логика, съвре-
менни логики, ведическа логика Няя, будистка логика – това са 
различни логики и различни форми на ’общо’. 

На трето място това е случайността на принципа на кате-
горизиране. Аристотеловата система почива на един принцип, 
тази на Кант – на друг, тази на Хегел – на трети. В трите систе-
ми ’общото’ е различна категория. Витгенщайновите ’семейст-
ва’ са ’общи’, без да покриват еднакви определения. Подобни на 
тях са биологичните таксономии. 

На четвърто място това е случайността на категорията: 
подборът на множество от качества или неща, които се подвеж-
дат под общо понятие. 

Доколкото общото е случайно, цялото словесно-
категориално познание е случайно. Познанието в една култура 
се различава от познанието в друга култура, дори да се разпоз-
наят едни и същи обекти. 

295. Общото е артефакт. Общите форми са в крайна 
сметка телеологично определени ритми и форми на човешкия 
живот в неговия ресинтез от хаос. 

296. Общото е погрешно. Няма начин да не бъдем опровер-
гани от света в което и да е общо твърдение, стига то да не е 
аналитично или проста тавтология.  

„Всичко е материя“. Опровержение: „Мисълта не е мате-
рия.“  

„Всички хора са смъртни“. Опровержение: „При умирането 
не настъпва смърт, а само преобразуване на живота.“  

297. Нереалност на ’общо’ и ’единично’. Номинализмът от-
рича реалността на общото. Ако обаче общото не е реално, и 
единичното е нереално. 

298. Обобщаването е синтетично индуктивно движение на 
из-мисляне. 
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Движението в обратна посока е движение към сенсибилията 
и е ’отмисляне’. 

300. ’Всеобщото’ e хипостаза. За да имаме всеобщо, трябва 
да намерим определение, необходимо присъщо на всичко. 

303. ‘Абсолют’ е празна дума. ’Абсолют’ е категория без 
референт в света. Думата ’абсолютен’ – пълен, всеобхватен, 
безкраен, като философска категория е център и цел на метафи-
зиката. Нейният партньор е ’относителен’. Но с този партньор 
тя се дискредитира, защото става ’не-абсолютен’, относителен 
спрямо ’относителен’. 

305. Липса на абсолютни качества. Абсолютни качества 
няма, т. е. няма атрибути. Например ако имаше само син цвят, 
никога не би ни хрумнало, че това е цвят и че са възможни и 
други цветове, затова този е ’син’. 

306. Липса на относителни качества. Но и относителните 
качества не са присъщи на нещото качества, защото те се разт-
варят в относителността си. Качества като ’стар’, ’баща, 
’нисък’, ’висок 177 см’ са само съотносителни определения, 
’двуместни предикати’, отделното относително качество е не-
мислимо и неопределимо само по себе си. 

Глава 16. ’НЕЩО’ 
308. „Няма ум без неща и неща без ум“ (Доген). Самото 

разграничаване на ’ум’ и ’нещо’ е условно. Нещото е зависимо 
от дефиницията или мястото си в жизнен процес в местна кул-
тура. 

310. Разтваряне на ’нещото’. Нещо като ’ябълка’ не е без-
спорна светова форма, а е събирателно. Това е нефиксирано се-
мейство видове плодове. Нещо става форма, когато се включи в 
жизнен процес – възприятие, представа, мислене, действие за 
(ре) синтез на живата форма. Всяко едно (единично) може да се 
отмисли за сметка на друго или да се разтвори в други. 

312. Крос-културна съпоставка. Нещата са и процеси, про-
цесите са и неща. В езика Хопи „’светкавица, вълна, пламък, ме-
теор, кълбо дим, пулсация’ са глаголи... в Нутка, език от о-в 
Ванкувър, всички думи ни изглеждат като глаголи... имаме мо-
нистичен възглед за природата, който ни дава само един клас 
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думи за всички видове явления. ’Става къща’ или ’къщее’ е на-
чинът да се каже ’къща’, точно както ’става пламък’ или ’гори’“ 
(Whorf, 1956, 215–216). 

314. Името определя кое е нещото. Нещото може да е нещо 
пространствено, нещо времево, нещо пространство-времево, 
нещо извън пространството и времето – виртуално като ’ин-
формация’ или ’любов’. Решаващият акт в синтеза на нещото е 
именуването. 

В езика настъпва разчленяването на света на неща и съби-
тия, на действия и процеси, на аз и на предмет и т. н. Появяват 
се категориалните деления, синтаксиса, граматиката. 

315. Зависимост от предназначението. ’Маса’, ’крака’, 
’чекмедже’, ’телбод’, ’скоби’, ’вази’ са не неща сами по себе си, 
не ’вещи’ в смисъла на Хайдегер, а предмети с предназначение, 
които се откриват в контекста на тяхното използване, а вън от 
него са безсмислени агрегати без същност.  

317. ’Нещото’ изисква обяснение, причина и оттук се обо-
собяват специфични причинни вериги. Без ’нещо’ или ’събитие’ 
няма причинна верига и няма нужда от обяснение. 

319. ‘Прозорец’ е практическо, интелектуално и езиково 
постижение. ’Прозорецът’ е нещо неизвестно за култура, в коя-
то прозорци не се правят и не се използват. 

Глава 17. АРХЕОЛОГИЯ НА ’БИТИЕ’ – ФРАГМЕНТИ 
‘Битие–небитие’ е западна тема. Тя се припокрива с теми от 

Изтока – санскр. бхāва (битие, същност, природа),’śunyata’ 
(празнота); кит. 有йоу (съществува, има), 无 у (не съществува, 
няма),. 存在 shēng cún (съществувам, съществуване), 道Дао 
(път), 心hsin (ум), в плана на дълбочинното осмисляне на света, 
в който се помества направлението Запад–Изток. 

Нашият въпрос е: доколко въпросите за битие и небитие са 
зависими от езика, несъзнаващи езика, увлечени от езика и заб-
лудени от езика? Нека разгледаме ретроспективно, съгласно 
‘археологическата’ ни техника, фрагменти от възлови текстове. 

322. „Съществува ли външният свят?“ Дори когато сме в 
състояние да докажем нереалността на външния свят, ние не 
преставаме да живеем така, както живеят убедените в неговата 



                                                                             Сергей Герджиков 
 

58 

реалност. Това говори за естествено от-казване на доказаното с 
думи. Това игнориране на ‘доказателствата относно външния 
свят’ води към обезсмисляне на въпроса на фундаментално ни-
во и поместването му единствено в езикови контексти. ‘Външен 
свят’ очевидно е относително спрямо ‘вътрешен свят’, но раз-
лики има в това, къде се прокарва границата и как. ‘Съществу-
ване’, поместено в езика, вече е отвъд гаранциите на сетивното. 

323. „Съществуват ли Пегасите?“. Нещо в езика е вече 
налице, щом казвам някому нещо за нещо. А когато казвам, че 
то съществува или че не съществува, се подразбира, че има та-
кова нещо поне като тема. И това няма пряко нищо общо с усе-
щанията или възприятията. Просто ’темата’ или ’обектът’ е на-
лице. И тази тема или ’обект’ не е неизбежно съществуване в 
пространство-време, Битие или Небитие. Вън от езика и мисле-
нето няма друга сфера, в която да намираме съществуване, ос-
вен квалия, сенсибилия, усещане, преживяване. 

324. Какво казва копулата? Дори да не съществува сега и 
тук, тревата може да има зелен цвят. Дори Пегас, който не съ-
ществува никъде и никога, си има характеристики – той напри-
мер е ’крилат кон’. 

Това, дали нещо е или не е в света на хората преди думите и 
за всички хора, няма нищо общо с копулата ’е’, с нейното при-
съствие или отсъствие от езиците. Въпросното наличие не се 
удостоверява в езика, а в живота. 

Така ’е’ не носи екзистенциален смисъл в твърденията за 
приписване на качества. 

326. Умберто Еко споменава „модерното възражение, че за-
падната метафизика – с нейната фикс-идея за битието – се раж-
да само в рамките на един дискурс, основан върху синтактични-
те структури на индоевропейските езици, т.е. върху език, който 
предвижда за всяко съждение структурата субект–копула–
предикат... Но опитът на битието е заложен в първото проплак-
ване на новороденото“ (Цит. пр., с. 33–34). Този опит обаче от-
вежда отвъд ‘битие’ и ’небитие’. 

328. „Съществува онова, за което говорим“. Според Куайн 
несъгласието между двама души, един от които твърди, че има 
нещо, което другият твърди, че не съществува, почива върху 
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онтологични предпоставки. Те се коренят в парадоксалността на 
негативното утвърждаване, че „нещо не съществува“ (Quine, 
1952). 

Нямаме никакви гаранции за съществуване освен изразите, 
свързаните думи. Съществуването, попаднало в езика, вече не 
може да се утвърждава извънезиково. 

330. Неопределеност на съществуването без език. Но ’ръ-
ката’ не е нещо обособено. Чисто условно е да се отдели ’ръка-
та’ като ’нещо’, като ’част на тялото’. Няма ’ръка’ в самия свят 
– има наше отделяне на ’ръка’ от тялото. Ръката ми не същест-
вува: тя не е нещо отделно. И все пак ето я тук. Но тогава се из-
правяме пред първата трудност: съществуването е по неясен на-
чин относително. 

331. ’Битие на съществуващото’. Мартин Хайдегер пре-
вежда гръцкия израз to on, сегашното деятелно причастие ’съ-
ществуващ’), като начало на разбирането на битието. Схоласти-
ката обособява ’ens’, битие. Хайдегер в статията си „Was ist das 
– Philosophie?“ (1966). Ставаме неми свидетели на съкровения 
разговор между Хайдегер и ’гърците’, които си разменят еди-
нични думи и кратки изрази с дълбоко вникване. 

332. Отделянето на ’битие’ от ’съществуващо’ е лишено от 
референт. Казваме: „Човекът умря.“ и с това твърдим, че същес-
твувалият човек вече не е. Битието му е изгубено и е вече неби-
тие. Но с това никак не отделяме битие от съществуване, защото 
точно в същия смисъл казваме: „Той вече не съществува”. 

332. ’Феноменът битие’ в Битие и време (1927). Ето как 
Хайдегер процедира с понятието феномен: ϕαινόμενον се из-
вежда от глагола ϕαινεσυαι, който означава: показва се; ето 
защо ϕαινόμενον ще рече: това, което се показва, показващото 
се, видното. „Ето защо, неочаквано заключава философът, като 
значение на израза ’феномен’ трябва твърдо да остава: Самò-по-
себе-си-показващото-се, видното.“. (Хайдегер, 2005, § 7, с. 29) 
Хайдегер не посочва пример за такова използване на думата 
ϕαινόμενον. Но как така ’само по себе си’, щом: „Съществува 
дори възможността, биващото да се показва като такова, какво-
то то само по себе си не е“ (Пак там). 
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333. Dasein. Ето как се появява Dasein: „науките, като отна-
сяния на човека, имат начина на битие на това биващо (човек). 
Това биващо ние предаваме терминологически като Dasein [бъ-
денето-ето-на – б. пр.]... 

Бъденето-ето-на е едно общо, което не само се среща из-
между друго биващо. То по-скоро се отличава онтически с това, 
че в неговото битие това биващо го касае [го засяга, го е грижа, 
го е еня за, geht um – б. пр.] самото това битие... Онтичната от-
личителност на Бъденето-ето-на е заложена в това, че то е онто-
логично“ (Цит. пр., с. 18–19). 

Всяко живо същество го касае неговото съществуване, за-
това референта на Dasein се разширява отвъд смисъла, в който 
Хайдегер го въвежда. 

335. Езиков анализ на битието на Хайдегер. Като проница-
телен мислител Хайдегер стига до важния езиков анализ на ’би-
тието ’: „Глагол, инфинитив, субстантив, са сред онези, които 
първи са разпознати в началото на Западната граматика и които 
са днес все още разглеждани като фундаментални форми на ду-
мите и на граматиката. Следователно нашето изследване същ-
ността на субстантива и глагола ни води към въпроса за същ-
ността на езика.“ (Heidegger, 1959, p. 55–56)  

’Западна граматика’, ‘субстантива и глагола’ се отнася за 
’същността на езика’ – отъждествяване без надникване в чужди 
езикови форми. Фатална грешка: в много езици (начело с ки-
тайския) липсват тези форми. Както Хегел, Хайдегер също е вън 
от съзнаване относителността на немската (европейската, индо-
европейската) граматика. 

‘Е’ обаче е трето лице на спомагателния глагол ’съм’, кое-
то значи, че ’битието’ е пред наблюдател и значи не е абсолют-
но. ’Съм’ изглежда по-естествено от ‘е’като битие в смисъла 
на’Dasein’, ’битие в света’. Но ’съм’, използвано от Декарт, е по 
същия начин проблематично, както ‘е’. „Аз съм“ , е също така 
релативно спрямо другите лица и не позволява изказ на абсо-
лютно битие: където има субект и предикатив, не може да има 
безотносително битие. 

336. Хегеловото ’чисто битие’. „Битието е неопределеното 
непосредствено; то е свободно от определеността спрямо същ-
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ността, както още и от всяка определеност, която то може да 
получи вътре в самото себе си. Това битие без рефлексия е би-
тието, каквото е то непосредствено само в самото него. 

Битието, или неопределеното непосредствено, е в действи-
телност нищо и нито повече, нито по-малко от нищо...” (Наука-
та Логика).  

Нека да разгледаме това елементарно и сякаш перфектно 
начало на ’Науката Логика’. Въпросното непосредствено е по-
ток на света и с това не е ’чисто битие’, а по-скоро ’битие-
небитие’. А в ’чистото битие’ няма нито чистота, иначе нямаше 
да има нищо, нито битие, иначе нямаше да е начало. Така че на-
чалото ’чисто битие’ не е необходимо.  

Необходимо ли ’нищо’ е отрицанието на ’чисто битие’? 
Ако е така, друго решение е невъзможно. Да проверим дали е 
възможно друго решение. 

Възможните варианти са: А. ’чисто битие–чисто небитие’. 
Б. ’чисто битие–налично битие’. Не виждам защо нито един от 
двата варианта да не е толкова необходим, колкото и ’чисто би-
тие–нищо’. 

’Битие’ може да се диференцира като опит за умствено със-
тояние, например на ’чисто битие’ би съответствало чисто от 
интенция ментално състояние, на ’налично битие’ – възприятие.  

’Битие–нищо–ставане’. Варианти: А. ’Битие–нищо–
ставане’. Б. ’Битие–нищо–снемане’. В. ’Битие–небитие–
преминаване’. Г. ’Битие–небитие–анихилация’. И четирите фи-
гури са еднакво възможни и смислени.  

Следователно системата, в която се утвърждава само А, е 
случайна. 

339. Кант: ’Битие’ не е предикат. Положението: бог е все-
могъщ, съдържа две понятия, които имат обектите си: бог и 
всемогъщество; думичката: е, не съставлява допълнителен пре-
дикат, а е само това, което поставя предиката в отношение към 
субекта. 

Каквото и колкото и да съдържа значи понятието ни за да-
ден предмет, все пак ние трябва да излезем извън него, за да 
придадем на предмета съществуването.“ (Критика на чистия 
разум, с. 581–582) 



                                                                             Сергей Герджиков 
 

62 

Тези ясни положения са пренебрегнати от Хегел.  
340. Анализ на ’е’ – Аристотел: Метафизика. Откъде тръг-

ва европейската метафизика в централното понятие ’битие’? Да 
чуем Аристотел: „Има такава наука, която разглежда битието 
като битие и присъщото му само-по-себе си... с необходимост 
и елементите ще се отнасят към битието не като съпътстващо, 
а като битие.“ (Метафизика, IV 1, 1002b21–35) Това ’битие 
като битие’ е последен, непредицируем субект. Но непредици-
руемият субект остава безотносителен и така неопределен. 

Все пак: „няма никаква разлика [дали ще кажем] „здравият 
човек е“ или „човекът е здрав“ , „ходещият (или режещият) чо-
век е“ или „човекът ходи“ (съответно „човекът реже“), а така е и 
в останалите случаи.“ (цит. пр., V 6, 1017а 25–30) Това опровер-
гава Хайдегеровото тълкуване на ’битие’ у Аристотел. 

341. Парменидовото битие-мисъл. Стигаме до гена на ев-
ропейската онтология – Пармеидовото битие-мисъл. Битието 
като неизменно (Парменид) няма светови референт, както и ’не-
битието’. Няма начин да получим като референт пред мислене-
то ’битието на съществуващото’.  

Аристотел. За възникването и унищожението: „Изхождай-
ки от такива доводи, те, не обръщайки внимание на [показания-
та на] сетивата, пренебрегвайки ги и предполагайки, че трябва 
да се следва [само] разума, са обявили Вселената за единна, не-
подвижна, а някои и безкрайна... В разсъжденията това видимо 
излиза стройно, но на дело подобни възгледи са близки до безу-
мие.“ (О возникновении и уничтожении, А 8, 325а13–18) 

Тук следва да надникнем в незападен индоевропейски кон-
цепт относно ‘битие’. Иначе няма да узнаем дали темата ’би-
тие–небитие’ така, както я проследихме, е западна културна 
форма, индоевропейска езикова форма, или пък е глобална. А 
това значи идентифициране на Запада на фона на други култу-
ри, единствено спрямо които той е определим като Запад. 

342. Крос-културно наблюдение: Брахман в Брахма-сутра. 
В Индия ведическите школи са разглеждали и спорили за 
’бхāва’ (битие). Шанкара Ачаря, най-големият индийски фило-
соф-метафизик, започва коментара на Брахма-сутра така: „От 
установения факт, че обектът и субектът, които съставляват съ-
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държанието на понятията ’вие’ и ’ние’ съответно, и са по при-
рода толкова различни, колкото светлината и мракът, не могат 
да бъдат логически идентични, следва, че и техните атрибути не 
биха могли да бъдат идентични.  

Атман, Аз, е субстанция, различна от тялото, не-Аз. И тук, в 
Индия, намираме субстанция, атрибут, Аз, тяло – покритие 
между индийски и гръцки форми. Родството на индоевропейски 
езици трябва да е в корена на обяснението. 

Между индийските и китайските форми обаче има разрив – 
в Китай не се говори за субстанции и атрибути – в езика няма 
субстантиви, категориално отнесени към атрибутиви. 

343. В ’Catuşkоţi’ – ‘четиривърхата формула’, се 
формулират по уникален начин съществуване и несъществува-
не.  

„Всичко съществува“.  
„Нищо не съществува“.  
„Всичко съществува-и-не съществува“.  
„Нищо не съществува-и-не-съществува“. Последното 

твърдение не е известно на западната философия. Не е извест-
но и на философията преди Сидхарта Гаутама. 

Новото във философията изобщо тук е, че и четирите се 
отхвърлят, и това не е логически акт. Тяхната невалидност зна-
чи невалидността на типа определеност чрез абсолютни катего-
рии, невалидността на определянето на света като би-
тие/небитие. 

345. Субект–предикат под въпрос: Движението е парадок-
сално. Решението на Нагарджуна е, че няма движение, защото и 
в ходещия няма ходене, т. е. ходещият не се променя, остава хо-
дещ. ’Движещото се движи’, ’ходещият ходи’ е просто син-
таксис, а не феномен, който намираме в света. Налице е неоп-
ределеност на света спрямо езика или обратно.  

Така Нагарджуна манипулира като догматичните филосо-
фи, но в обратна посока. Практически той прави решаващата 
крачка, за разлика от конвенционалните философи: той демонс-
трира неспособността на строгия логичен език. 

347. Неиндоевропейско мислене на битие/небитие. Битие–
небитие–не-небитие (Джуандзъ) (IV в. пр. Хр.). Има начало. 
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Има още не започване на началото. Има още не започване на 
започване на началото. Има битие. Има небитие. Има още не 
започване на небитието. Има още не започване на още не започ-
ването на небитието. Има битие и небитие. Но между това би-
тие и небитие аз не знам наистина кое е битието и кое е небити-
ето (Chuang Tzu, 1964, p. 38, по превода на B. Watson). 

Различните преводи и китайският оригинал показват, че 
съществуване и битие са неразличими – не от автора, а от езика. 
Релативизира се: битие–небитие–не-небитие. Такава тройка в 
западната мисъл не е тематизирана. Ако не-битието или нищото 
е съществуващо, тогава как то е различимо от битие? Какво 
значи ‘не-не-битие, как може да се помисли? Джуан дзъ е пока-
зал, че опозицията битие–небитие, която поддържа ’битие’, е 
привидна и отрицанието, приложено за втори път, показва 
нейната празнота. Каква е семантиката на не-не? А на не-не-
не? Няма такава, а това показва, че и безотносителното ’битие’ 
няма семантика. 

348. Китайски език: битие (съществуване). В китайския 
официален език (мандарин) има глагол-частица-свръзка, 是, ко-
ято се чете ’shì, шъ’ и се превежда като ’е’, ’има’. 是 не е грама-
тически определено: не е нито съществително, нито глагол, ни-
то частица. От този знак не могат да се правят трансформации, 
годни за спекулативно размишление във формите, развити в Ев-
ропа и Индия. Вижда се, че в китайския отсъстват ‘фундамен-
тални категории’ относно битие/небитие и Хайдегеровата ‘същ-
ност на езика’. 

У Джуан-дзъ се появи отхвърлянето на битие–небитие. 
В резюме: Категорията ’битие’ не е разграничена от ’съ-

ществуване’ в археологията на мисленето на Запад и Изток. Ка-
тегориите ’битие’ и ’съществуване’ не съвпадат между гръцки и 
санскрит. Категориите ’битие’ и ’съществуване’ отсъстват в ки-
тайския, но присъстват смислите на съществуващото и иманото, 
действителното, живото. В будистката мисъл битие/небитие се 
оказват само граматични. В китайската мисъл се открива неоп-
ределеността на битието. 

Това говори, че няма споделено ’Битие’ между Запад и Из-
ток, а има семейство от смисли, мисли и знаци за един и същ 
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свят, които могат да се споделят между Запада и Изтока и по 
този начин са общочовешки. От тези смисли не може да се съз-
даде универсална философия на ’битие’. 

Глава 18. АНАЛИЗ НА ’БИТИЕ’ 
’Е’ е трето лице, което реферира, че ’битието’ е пред наб-

людател и значи не може да е абсолютно. ‘Е’ е съотнесено със 
‘съм’ и взето без ‘съм’, е неопределено. 

349. Експеримент с модуси на ‘е’, ’съм’. 
Спомагателният глагол ‘съм’ се използва в нашите езици 

във всевъзможни модуси за израз на възприятие, представа, съ-
новидение и т. н. „Това дърво е тук. Дървото е зелено.“ „Аз съм 
на Земята, но си представям, че съм на Луната.“ „Майка ми е 
там и ми се усмихва – сънувам я.“ „Спомням си баща ми пред 
къщата.“ „Пегаси няма.“  В тези изкази на ‘когитации’ ’e’ няма 
особено значение. Във всеки от тези случая някакво съдържание 
минава през ума ми. Нещо съзнавам. 

350. Светът остава. Мога да изпразня съзнанието си и да-
же да забравя за съществуването му. И да изчезне и онзи, който 
забравя.  

Образ става друг образ. Форма става друга форма. ’А’ става 
’не-А’. Няма ’вечна форма’ или ’битие’, но няма и ‘течение’, 
взето безотносително. 

351. ‘E’ не значи съществуване – Йесперсен. „За съвремен-
ното усещане във всеки случай е в такива изречения не означава 
’съществува’ и когато философите използват изречения като 
„Бог е“ , това се усеща като неестествено прехвърляне от нор-
малната употреба на e като копула.“ (Jespersen, 133) 

352. Некатегориалност на S–V–O – Сапир. „В китайското 
изречение: „Човек–убивам–патица“, което може да се разгледа 
като практически еквивалент на: „Човекът убива патицата“ ... 
трите конкретни понятия – двата обекта и действието – са пряко 
изразени с по една едносрична дума, която е в същото време ра-
дикален елемент; двете релационни понятия – ’субект’ и ’обект’ 
– са изразени единствено чрез мястото на конкретните думи 
преди и след думата за действие. И това е всичко.“ (Sapir, 1921, 
ch. 5, 13.).  
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353. ’Съществуването’ без определеност е празно. ’Същес-
твува’, ’е’, без ’къде’ и ’кога’, без време и пространство, без по-
сочване за проверка, се превръща в безотносителна категория. 
Но като безотносителна категория то е напълно лишено от оп-
ределеност. 

Анализ на ’ставане’. Ставането е процес на поява на нещо 
(’налично битие’) в света и неговото изчезване (снемане, прес-
таване).  

Няма начин битие да се появи от небитие, нито пък да из-
чезне в небитие. Няма възможност битието да стане небитие, 
защото тогава няма битие. Няма начин небитието да стане битие 
– нищо не става от нищо.  

В момента на появата и изчезването статусът на нещото е 
неопределен. То не е битие, не е небитие, не е следователно и 
синтез между двете. Налице е неопределеност.  

Будистката ’аника’, течението на света, или китайското 
’Дао’ не са синтез на битие и небитие. Течението на света не е 
изчезване или поява, а промяна, която е промяна тъкмо с неоп-
ределеността си. Впрочем и ‘чисто битие’ без друго е 
неопределено. 

Схемата ’битие–небитие–ставане’ (Хегел) е адекватна за ка-
тегоризиране на естествения език, поне на нашите езици. Но 
погледнато отблизо, се променя комплексът форма-понятие-
име. А този комплекс може да се промени както с промяна на 
възприятието, така и на понятието, и на името.  

Проверка. Трансформации на водата. Водата като прозрач-
на течност (с липса на вкус и жизненоважни свойства), тя из-
чезва като пара и става при разтапяне на лед. Така говори възп-
риятието ни. 

Ако определим водата като химичното съединение H2O 
(име), тя не става пара, нито лед. Това, което прави водата (теч-
ната H2O) пара или лед, е топлината или ’кинетичната енергия 
на молекулите’. Нейната промяна пред очите ни превръща во-
дата в пара или лед. На ниво химична реакция H2O обаче се 
променя. Водата се разлага на кислород и водород. Тогава оста-
ват постоянни атомите на водорода и кислорода, а се променят 
електронните връзки. Разпада се молекулата на водата. Водата 
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наистина изчезва. При ядрена реакция се синтезира хелий от 
два водородни атома. В този процес постоянни остават прото-
ните и електроните, безотносителни към химичните елементи. 
На още по-дълбоко ниво, при анихилацията, атомът на водорода 
се превръща във фотони. Веществото става енергия.  

Всички тези транс-формации могат да се разгледат като 
комбинации на квантови обекти, които остават постоянни. 
Множеството квантови обекти обаче могат да се вземат като 
състояния на супер-струни. Т. е. можем да изберем такава пози-
ция, че да разтворим всички тези ставания и изчезвания в ня-
какво фундаментално ‘петенциално битие’, което обаче няма 
как да е налично.  

Всички тези транс-формации могат да се разгледат като не-
уловима промяна на нещо фиктивно, което само номинално е 
’супер-струна’. Т. е. можем да изберем такава позиция, че да 
разпознаем всички тези ставания и изчезвания като небитие. 
(Разбира се, това ’небитие’ не е никога ’Нищо’. 

357. Квантовите обекти не съществуват, не не-
съществуват, не стават. В квантовата механика няма ’битие’ 
на квантовите обекти вън от макро-измерването. Наблюдават се 
макроефекти като точки на плака, разпределени като сноп час-
тици или сноп вълни. Самите микро-обекти са с определена ве-
роятност – Хайзенберг, или е разполагане на един обект (вълна) 
в различни места – Шрьодингер. Това е немислимо, защото 
надхвърля възприемаемото, назовимото и понятното. Във взаи-
модействие с уредите на макрониво това не са микро-обекти. 

В ’микросвета’ няма битие, но няма и небитие. И естестве-
но няма какво да се съедини в битие-небитие е да осцилира 
между битие и небитие като ставане. 

358. Парадокс на сингулярността. Опитите да се правят 
сценарии на Вселената са спекулативни, а доколкото са матема-
тически коректни, в тях се приемат сингулярности като Големия 
взрив, представяни чрез стойности 0 или ∞ на някои величини. 
В сингулярното събитие ’Big Bang’ някак си ’възникват’ самите 
физични закони. В сингулярното събитие ‘възникване на вид’ се 
появява жива форма, която още я няма, но вече я има.  
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Светът, ако се мисли като пределния хоризонт, достижим в 
нашия живот, не може да ’възниква някъде някога’ в нашия 
смисъл на думата. Защото той не е ’нещо в пространството и 
времето’, а оформя пространство-времево. 

В сингулярностите науката говори парадоксално и теоре-
тично неубедително. Защо? Защото учените не съзнават несъс-
тоятелността на безотносителното: ’започва’ и ’свършва’. Кога-
то се теоретизира, че ’започва’ или ’възниква’, ’завършва’ или 
’изчезва’ Вселена или Черна дупка, и в двата случая е налице 
неконсистентно описание. Законът за запазване на енергията би 
трябвало да не важи за възникването на Вселената, но той тряб-
ва да важи без определяне на място и момент, иначе не би бил 
състоятелен.  

Тази граничност прави ситуацията немислима. Възникване 
на време – изчезване на време, възникване на пространство – 
изчезване на пространство, възникване на физически закони – 
изчезване на физически закони, възникване на Вселена – колап-
сиране на Вселена – са изрази, с които не изразяваме нищо. 

Физиката се отнася твърде толерантно към подобни празни 
изрази, а това е свидетелство за дълбоко вкоренен предразсъдък 
относно ‘абсолютното’. 

359. ’Празнотата’ в Будизма (śunyata) и в Дао (kun) е от-
въд битие–небитие. Празнотата нито стои тук, нито става, нито 
изчезва. Тя е само релативен аспект на нещата, липса на субс-
танциалност, същност и неподвижна битност. Нерелативен ас-
пект на нещата просто не се открива, нещото може да се разтво-
ри напълно в своите отнасяния. Даже сетивните форми се разт-
варят помежду си и в човешката форма и е лесно отмислянето 
им, когато отмислим човешката форма. 

361. Определеност има като момент от живот. В нещата 
има определеност, когато ги съотнасяме или съпоставяме. На-
лице е нерелативен остатък – времето например, след което жи-
вото става неживо и се лишава от самостоятелност. В неопреде-
лен фон ние определяме, за да възприемем, мислим, назовем, 
действаме – живи актове. 
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Глава 19. МЕТАФИЗИЧНА ИДЕОЛОГИЯ 
362. Замяна на реалността с идея. Метафизика не значи 

необходимо метафизична идеология. Идеологията, грубо каза-
но, е систематична заблуда и лъжа, кореняща се в относителна 
истина, която се представя за абсолютна. Нито едно описание 
на света не е привилегировано.  

Утопии са проектите за ’Щастие’, ’Справедливост’, ’Исти-
на’, ’Битие’. Те се налагат всред различни човешки общности и 
индивиди като ’мисия’, ’борба’ и ’кауза’ и вменяват дълг, по-
голям от живота. Идеологията е обърната теория, която, 
вместо да се подложи на изпитание в реалността, се опитва 
да променя реалността според своята мярка (kritishe Teorie – 
Адорно, Хоркхаймер). Измислените общества като ’идеалната 
държава’ на Платон, ’островът’ на Кампанела, ’фалангите’ на 
Фурие, ’комунизмът’ на Маркс и Ленин са тоталитарни, защо-
то в тях всички хора са въвлечени в реализация на Идея. 

Днес в Източна Европа още е налице начин на мислене, 
който е поразен от идеологията на една утопична метафизика 
на свободата и историята, създадена от Маркс, Енгелс, Ленин 
и последователите им. 

Идеологията на cogito е следствие от абсолютизиране на 
мисленето. Мисленето обаче не е повече от това, което е – то не 
създава свят, живот, щастие. То не е субстанция или Бог, то е 
човешка проява и акт, акт и проява на ограниченото същество 
човек и навярно не изключително негово достояние.  

363. ’Запад’ като ’Световна култура’ закрива хоризонта 
към ’не-Запад’ и с това към само-определяне на Запада. Евро-
поцентризмът, Западоцентризмът, в който ’свят’ се отъждествя-
ва със ’Запад’, е бил и е съпътстван от същия тип не-западен ет-
ноцентризъм. Китай се е нарекъл ’tien sya’, ’под-небе’, свят, 
’chun guo’, централна страна. Античните гърци са разделяли хо-
рата на ’елини’ и ’варвари’. Немците са се смятали за ’избран 
народ’ и т. н. Тези идеологии са били постоянно опровергаване 
в историята. Така ще стане и със западоцентризма въпреки гос-
подството на науката и западната икономика в света. Защото в 
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този тип центризъм липсва глобална перспектива и собствено 
осъзнаване като цяло, гранично спрямо не-Запад. 

Есенциалното мислене е среда за развитие на идеен нацио-
нализъм. В някои периоди на разрастване на националистични и 
нацистки настроения в Германия философи като Хегел, Ницше 
и Хайдегер приписват на своя народ и култура специална све-
товноисторическа роля като наследник на гръцката култура, 
свобода и философия. 

364. ’Cogito’ като същност отделя човека от останалия 
жив свят. Спекулативното обособяване на ’мисленето’ откъсва 
човека от останалия свят и ни ослепява спрямо глобалния жи-
вот. ’Мисленето’ създава един духовен свят, който отделя чове-
ка от природата и го прави някак ’по-висш’. Самото понятие 
’висш’ тук е неуместно, защото как да сравним ’природа’ и 
’дух’ ценностно? Тук проблясва фалша на идеализма.  

Извисяването на ’човека’ спрямо ’животното’ е изключи-
телно дълбока ’очевидност’, която изгражда стена между нас и 
останалите живи форми. И метафизиката има вина за засилване-
то и фиксирането на това отделяне.  

368. ‘Очевидностите’ подвеждат. „Пустотата не е жизне-
на среда. Там не може да се живее. Няма човек и няма място за 
човек в пустотата.“ Но вместо това ’очевидно положение’ може 
да застане с равна сила: „В пустотата вече не сме хора и сме от-
въд живот и смърт. Затова можем спокойно да пребиваваме 
там.“  

Това са две противоположни по смисъл положения, които 
’обосновават’ съвсем различни нагласи, идеологии и култури. 

370. Есенциалното мислене на Запад се корени в нагласата 
’логос’. ’Логос’ е нагласата да виждаме в езика образ на света и 
да виждаме в света всеобхватен ред. В подредения космос същ-
ностите са на местата си и определят кое какво е. Не остава 
място за промяна и неизказуемост. Не остава респект към неиз-
вестното. 

378. Светогледът е крепост, но и затвор за Его. Очите ос-
тават на мястото си, когато сваляме очилата. Светът остава тук, 
когато сменяме възгледите си. Личността, както и общността, 
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има възгледи, които отстояват Его, подобно на интересите, кои-
то се пазят от идеологиите. 

Светогледите са конгломерати от мнения, тектонични пло-
чи, които плават върху океан от нагласи. Няма напълно цялос-
тен възглед – дори цялата наука не е цялостна. Има отделни 
струпвания от съгласувани или несъгласувани визии на фраг-
менти от света, в който живеем. Тези струпвания или семейства 
от визии могат да спадат към различни ’философии’ и ’теории’. 

379. Аргументите не са изследвания. Когато защитавам те-
за, си служа с аргументи. Те се подбират. Така те фалшифици-
рат съзнателното в относителността си разглеждане. Вън от 
дебат вместо аргументиране ние изследваме реалността, за да 
се ориентираме. 

Всяка теза може да се защити в дадена нагласа и местно 
описание, ползвайки аргументи и факти. Различни тези могат да 
работят успешно в едни и същи условия и най-успешно в спе-
цифичните условия, в които са създадени. Не е забранено, а е 
благоприятно в жизнената ситуация да се използват специфич-
ни описания, а не универсално задължителни. В такъв случай за 
спорове няма място. 

Това важи с пълна сила и за тезите в рамките на аналитич-
ната философия, която изрично се идентифицира с аргументи-
рането. 

380. Разсъждението и затваря други пътища. То на всяка 
крачка е въпрос на избор на решение и може да продължи в раз-
лични посоки. То е зависимо от невидимите нагласи, премълча-
ните и казаните предпоставки, предразбираните значения и така 
плава в неопределеност. Забравяме въпроса: Защо се предпочи-
та едно решение и се изоставят другите възможни? Защо се из-
тъкват едни факти и се премълчават други? 

381. Само живеният свят е решаващ ’аргумент’. Различ-
ните тези и аргументи показват различна стойност, само защото 
представят един и същ свят, в който се изпитват. Силните ‘ар-
гументи’ идват от света. Наблюдението с телескоп, извършено 
от Галилей, решава хилядолетни спекулативни спорове за не-
бесните тела.  

Наблюдението опразва спекулативното разсъждение. 
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В този смисъл светът ’съди’ относно възгледите, без да из-
казва ‘мнение’. 

382. Свобода от идеологии. Идеологическа и мисловна сво-
бода значи постоянно осъзнаване на относителностите. Не се 
приема относителната истина за абсолютна, не се приема замя-
на на изследването с аргументиране. И релативизмът може да 
бъде идеология, когато просто се мисли, че ’всичко е относи-
телно’. Свободен е онзи, който не е сляпо фиксиран в описание, 
теория на местен език. 

IV. ОТМИСЛЯНЕ  
Глава 20. СВОБОДНА МИСЛОВНА НАГЛАСА 
381. Умствена свобода. Промислянето на различни мис-

ловни и езикови форми и пътища е осъзнаване на собствените 
пътища и свободно отнасяне към тях. Обикновено не осъзнава-
ме огромната маса от мисловни форми, от които сме зависими и 
които действат като ’втора природа’. 

Тяхното осъзнаване, отмисляне, отстраняване, забравяне е 
условие за промяна и приемане на най-добрите за дадени усло-
вия мисловни и поведенчески форми.  

В този смисъл отмислянето е свобода.  
384. Отваряне на его- и енто-центричната нагласа. Всяка 

нагласа е по форма его-цетрирана и eтно-центрирана, но има 
разлика между затворена и отворена нагласа и тя е въпрос на 
степен. Освобождаването преди всичко е осъзнаване на егоцен-
тричната и етноцентричната нагласа и отваряне към глобален 
хоризонт. 

De-cogito е отхвърляне на нагласата на неразличаване на 
език и свят (на думи, понятия и същности), неприемане на ло-
калното като глобално, неприемане на относителното като аб-
солютно, неприемане на случайното като необходимо.  

Тук свобода е нагласата за мислене в неограничен хоризонт, 
отвъд овладяното, ограничено и неосъзнато мислене. Най-
различни форми на мислене са налице навсякъде по света и ос-
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мислят човешки форми на живот. Ние се изправяме пред нови 
ситуации, изпитваме различни мисловни форми, а истински но-
вото провокира ново мислене.  

Освобождаването на нагласата е независимост на ума спря-
мо мисловните форми. De-cogito е условие за re-cogito без гра-
витацията на метафизика, теория, убеждение, с ясно проумяване 
на форми в пространство-времето на ре-синтеза на живота. Его 
се редуцира до динамична личност. Из-живяват се егоцентри-
зъм, ментални тежести, фиксации, блокиращи навици на мисле-
не, негативни емоционални вълни и борба с други Его. 

385. Ego-decogito-recogito. Re-cogito се проецира в смяна на 
мисловни навици – от зависимост, несъзнателна идентификация 
и мисловна фиксация към независимост, съзнателна идентифи-
кация и свобода за мислене. 

Свободното мислене е осъзнато в своите форми. То не фик-
сира категории, понятия и решения за всяка ситуация. То създа-
ва нови пътища тук и сега, за да усили максимално живота. То 
определя идентичност в съотнасяне с другите. 

Мисловните ни навици на най-ниско ниво са ‘несъзнавана 
метафизика’. Вълните на мислене следва да се уталожат, за да 
се освободи чист ум, ясно и дълбоко схващащ ситуацията. То-
гава идва re-cogito за равносметка, отстраняване на грешки, за-
пазване на находки и ново мислене. 

Когато помним смъртността си и съзнаваме, че можем да 
умрем още на този ден, нямаме време да повтаряме безотговор-
ни, слаби и разрушаващи действия. 

386. Отвореният човек с образован ум познава своята кул-
тура и съзнава нейната етническа природа и глобална относи-
телност. 

Ние, хората, сме само малка част от необозримото многооб-
разие на живи форми на Земята и живеем благодарение на тези 
форми. Всички заедно живеем благодарение на високоспеци-
фичните и крехки за поддържане планетни условия – въздух, 
вода, земя, флора, фауна. 

Живите форми не са създадени заради нас, планетата не е 
построена заради нас. Ние можем да унищожим много, но не 
можем да възстановим унищоженото. 
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387. Несвободната абсолютистка нагласа поражда насилие. 
Следването на слятата с ума ни ’абсолютна истина’ води до 
постоянни опити да я налагаме на другите. Ставаме ментори за 
устройване на живота на другите и опасни във властна позиция. 

388. Животът е единствената неотменна ценност. Вся-
какви метафизически експерименти върху живота се оказват 
празни игри пред лицето на смъртта. Всичко може да се постави 
под въпрос освен животът. 

389. Хоризонтът на живота надхвърля прагматичната 
ситуация. Прагматичните ситуации са организирани от цел, ан-
гажирани са с артефакти и не са спонтанен живот. Налага се да 
вършим рационални неща, които очевидно отслабват нашия 
живот. Хоризонтът на живота надхвърля всяка прагматична си-
туация. Нашите практични рационални решения не могат да но-
сят отговорност за живота и са потенциално опасни за нас. Ако 
пазарът, технологиите, науките, изкуствата и океанът от тексто-
ве, създадени до днес, ни откъсват от другите форми на живота, 
затварят ни в бетонни клетки пред букви и цифри, съсипват 
здравето и рушат планетата ни, правят ни потребители, роботи 
и марионетки на силните на деня, тази цивилизация не ни тряб-
ва такава.  

Идентичността е двусмислена като постижения и пораже-
ния. Където са постиженията, там са и пораженията – те са 
просто обратната страна на монетата. Трябва да се очистим и 
отворим, да отмислим решително формите, които отслабват 
живота ни: Западът като глобален, мисленето като действител-
ност, езикът като свят, човекът като господар на планетата, жи-
вотът като битие и смъртта като небитие.  

По логиката на двете страни на монетата най-дълбоки наши 
заблуди са най-дълбоките наши истини: ’Абсолютните’, ’необ-
ходими’, ’универсални’ истини и проекти на Запада, които са в 
действителност относителни, случайни, етноцентрични. Запа-
дът не може да понесе отговорността за човечеството и не може 
да го изведе към жизнено бъдеще, а и не е работа на една местна 
цивилизация да направи това. 

Това е смисълът на de-cogito, то е насочено към re-cogito, но 
не просто като замяна на едно описание и програма с други, а 
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като постоянното внимание за относителността – за грешки-
те, заблудите, концептуалните зависимости, идеологиите и аро-
гантния западен етноцентризъм.  

392. Виртуална зависимост. Огромното разширяване на 
виртуалния хоризонт така обратната страна на огромно свиване 
на телесния  живот. Това не може да продължи благополучно 
без промяна. 

394. Осъзнаване на Западното несъзнавано. Огромна сфера 
от нашия живот живее без осъзнаване и това е съвсем нормално. 
Не е възможно, не е нужно и е нездраво да се съзнава постоянно 
всичко.  

Нашите понятия са резултат от хиляди години развитие. 
Много интелектуалци ги деконструираха през 80-те и 90-те го-
дини, сочейки релативизма като изход. Пост-модерното движе-
ние не осъзна пълно и не разпозна в съпоставяне с други култу-
ри пластовете на Западното несъзнавано и не определи грани-
ците и формите му. Самият проект беше повече литература, от-
колкото философия, и се противопостави идеологично на друга 
идеология – на сциентизма.  

399. Отмисля се само измисленото. На отмисляне подлежи, 
създаденото в мисълта. Всяко из-мислено може да се от-мисли. 
Когато то се отмисли, остава сетивната перцепция. Не можем да 
градим и разграждаме реалния свят като ’място, в което’ се 
раждаме, живеем и умираме. Светът надхвърля свободния из-
бор, както е разбиран на Запад. Не можем да изберем дали да се 
родим, не можем да изберем да не умрем, не можем да бъдем 
не-човешко същество.  

400. От-мислянето е поставяне в отношение. Това, което 
тук наричам ’декогитация’, е различно от немисленето, скепси-
са и критиката, както и от релативизма. De-cogito не е просто 
интелектуална позиция. Това е нагласа и позиция на чист инте-
лект, чисто сетиво и чист живот. Това е свобода във и от из-
мисления свят.  

401. Съзнание и култура за оптиката на човешката фор-
ма. Този свят ни надхвърля, неговите стихии са необозримо 
мощни. Нашето тяло, самите ние, сме и част от него, и оптика, 
през която той се оформя в потока на нашия човешки живот. 
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Наивно е да допускаме, че ’мисленето ни е безкрайно’, че ‘въз-
можностите ни са неограничени’, че ’Разумът ще победи’, че 
’нещата ще се наредят от само себе си’. 

Мисленето ни е човешко по форма, то е като менталните 
потоци на всяко същество съобразно с неговата форма. Нашата 
оптика е неотстранима и невъзможна за транс-цендиране в този 
свят, затова светът в крайна сметка е загадъчен, а това го прави 
удивителен и прекрасен, а не чужд и ужасен. Светът е чужд и 
ужасен и ние сме ’захвърлени в него’ за нагласата, която търси 
и не намира Абсолютни същности и вечни опори на съществу-
ването.  

Утопия е да познаем с ограничен ум и тяло неограничените 
и необятни светове. Фантазия е да допуснем, че говорим и дейс-
тваме от името на Бог и можем да манипулираме света и живо-
та. Заблуда на научната идеология е да смятаме, че една теория 
на електромагнитните вълни обяснява цветовете, които вижда-
ме, или че биологията ще ни направи безсмъртни, или че техно-
логията ще направи вечен двигател, или че социални мислители 
ще построят съвършеното общество. 

Глава 21. ТЕХНИКИ НА ОТМИСЛЯНЕ 
402. Грешка, отстраняване, опровержение. Отмисляне е 

вече елементарното разпознаване на грешна мисъл и нейното 
отстраняване. Грешката може да е логическа неправилност, 
опитна погрешност, безсмисленост, неадекватност.  

Форма на опровержението в съвременната логика е Modus 
tolens: 

Ако р, то q. 
q e погрешно. 
Следователно р е погрешно. 
Или: [(p→q). ~p] → ~q 
403. ‘Философски доказателства’. Ако аксиомите и дефи-

нициите са свободни, тогава е свободно и доказаното – то е 
пред-определено в тях. От подходящи предпоставки може да се 
изведе буквално всичко, което може да се каже. Затова като 
чисто извеждане философското доказателство няма 
стойност. 
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Философското разсъждение като цяло е под въпрос поради 
дрейфа на значенията на термините. Един и същ термин по си-
лата на неопределеността си спрямо света се използва в различ-
но значение в различни фази на дискурса. Но дори една промяна 
в значението може да промени изцяло линията на разсъждение. 

Това води към скепсис относно философското доказателст-
во и философския дискурс като цяло. 

409. От-учване. За да научиш нещо ново, трябва да отстра-
ниш старото, което заема същото място. За да се научиш да пра-
виш нещо сложно по правилния начин, трябва да се отучиш от 
неправилния.  

410. От-казване. От-казването тук е термин за декогитация 
на из-казването. Нашите изказвания имат смътно съзната или 
неосъзната форма, която не издържа проверка в опита. 

411. ’Медитация’ – осъзнаване на несъзнатото. Всички 
форми на де-когитация изискват в някаква степен и форма осъз-
наване на неосъзнато, т. е. фокусирана мета-когитация. Тя е 
по идея и практика близка до медитацията, в която чист ум 
следи дистанцирано менталния поток. 

412. Изследователски операции в това изследване.  
Разпознаване на ключови фрагменти на когитиране в За-

падната и Източната мисъл. Тези ключови фрагменти са нови 
постижения или решителни промени във формулировки, пози-
ции и нагласи. 

Чисти форми на изказ в историята на мисленето. Тук не 
се тълкуват текстове, а се наблюдават отблизо най-кратките 
възможни изкази на ново или повратно мислене. Тези изкази се 
изпитват като мисли и езикови форми в мисловно-езикови екс-
перименти. Анализираните форми се оглеждат и се търсят чис-
тите форми, в които се приемат нови решения в историята на 
мисленето.  

Опровергаване на описания и обяснения главно поради пос-
тулиране на виртуални понятия и твърдения, получени от чиста 
граматика, която остава несъзнавана в нейната относителност, 
локалност и не-отражателност спрямо света.  

Разтваряне на привидно твърди форми, когато те са вирту-
ални и имат чисто знаков характер.  
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Редукция на излишните ментални и езикови форми, чиято 
функция може да се поеме от други.  

Най-силни в този ред са по-сложните операции на: 
Релативизация: Разкриват се определенията на понятие или 

израз в отношения с други понятия или изрази. Показва се как 
стъпка по стъпка понятието се разтваря в мрежа от понятия и 
губи привидната си смислова самостоятелност. Показва се и как 
едно понятие, оставено без въпросните отнасяния, се изпразва.  

Дестилация: Отделя се неотделената перцепция (преживя-
ване) от понятието, думата, категорията, опозицията.  

Археология: наблюдаване на налични в културните пластове 
на Запада и на други култури езикови артефакти. 

Културна антропология: съ-поставяне на аналогични фор-
ми в различни големи култури.  

Археологията и антропологията се допълват. 
417. Където има деконструкция, е имало конструкция. Къ-

дето има де-конструкция, може да има ре-конструкция. Деконс-
трукцията е познание на конструкцията. Само деконструкцията 
показва конструкцията, конструирана без наше знание.  

418. Разтваряне в неопределеност. Разтварят се ключови 
понятия, идеи, убеждения, възгледи. Дори сетивните форми мо-
гат да се разтворят. Всичко неотнесено виси в пространството. 

419. Регресия. Отмислянето е подобно на разтваряне на се-
димент. 

Започва се с най-повърхностното в една мисъл и се стига до 
корена, ’понятието’. Откриват се напрегнатите места, където 
мисълта се задвижва и се създава понятие. Тези места са ключо-
ви за Его, народ, култура, цивилизация. Мисловните ‘гени’ се 
разкриват и четат. 

Няма нещо измислено, което да не може да се отмисли: 
– категориите спрямо света;  
– местните категории спрямо чуждите и спрямо света;  
– абстрактните понятия спрямо реалността;  
– понятийните форми като граматични вариантни форми; 
– мисловната зависимост. ’Лоша’ като зависимост е всяка 

мисловна зависимост, а най-вече неосъзнатата. 



De-cogito. Отмисляне на измисления свят                                       
 

79 

421. Отмислянето и отказването е развитие на метода или 
мисловния експеримент на ре-конструкцията, наченат на Запад 
от британските емпиристи и развит от Кант под въпроса: „Как е 
възможно?“ 

422. Чрез прецизно ре-когито се стига до границата, на коя-
то езикът свършва и започва перцепцията. 

424. Мислене без език. Ако съм отстранил езика, мога ли да 
мисля и как ще мисля? 

Където можем да кажем нещо, можем и да го мислим. А 
можем ли да го мислим, без да го казваме? 

Можем да отмислим езиковото мислене за сетивни обекти 
чрез отстраняване на знаковата система, но това не значи, че 
сме престанали да мислим. Все още мислим чрез съотнасяне на 
усещания, възприятия, представи. Това е проумяване. 

Глава 22. РАЗТВАРЯНЕ НА ПОНЯТИЙНИ ФОРМИ 
425. Осъзнаване формата на въпросите/отговорите. Фор-

мата на въпроса се създава от нагласата, мисловната ситуация и 
локалната местна форма на комуникация. Формата на въпроса 
определя формата на отговора. „Какъв всъщност е той?“ пред-
полага есенциално определяне на вече предпоставената нечия 
същност. Другите форми на отговор са елиминирани. Смяната 
на перспективата се изказва с различен по форма въпрос: „Дали 
той в такива ситуации постъпва така?“. 

426. Смяната на нагласата задава нов хоризонт на осмисля-
не. „Има ли свойства на формите, които могат да се трансфор-
мират в останалите множества свойства?“ Има ли елементарни 
формални свойства? Това илюстрира смяната на перспектива-
та от класическа към некласическа наука за ’микросвета’, в ко-
ято изчезва смисъла на ’делимостта’. По този начин въпросът: 
„Делима ли е материята до безкрайност?“, отпада. С това се от-
мислят когитациите за ’пространствена непрекъсната материя’ 
и ’неделими атоми’. 

427. Илюзия за ’автентичен смисъл’. ’Дълбочината’ в тъл-
куването на понятията към ’изначална автентичност’ е оптична 
илюзия. Тя представя наличната дълбочина с дъно като скрита 
дълбочина ’без дъно’, предмет на ’разкриване’. 
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428. Пример за отмисляне на понятие: ’интенция’. Вместо 
’интенция’, или ’насочване на съзнанието към обект’, можем да 
говорим за ’фокусиране’, или ’очертаване на обект’, без да се 
разграничава съзнание и обект. Налице е фокусиране, а не на-
сочване на съзнанието. 

429. ’Noesis’ и ’noema’ – субект–обектна езикова форма. За 
самия съзнаващ не се разкрива структурата ’съзнание–
насоченост–предмет’. Как да отделим noesis и noema, освен чрез 
самите понятия? Това е езикова фигура на разказното изречение 
в индоевропейските езици. 

431. От-мисляне на ’нещо’. ‘Нещо’ е понятие, пространст-
во-времева форма или и двете. Вижда се неговата перцептивна 
форма. Отделя се перцептивната форма от мисловната. Ако след 
отделяне на понятие и име остава обособена пространство-
времева форма, тя е реална. 

436. Разтваряне на ‘число’в ‘бройна система’. Нека да съ-
отнесем различни знаци за eдно число. Нека напишем: 146510 = 
1000100002 = 21707. Колко е това в самия свят? Има ли го преди 
знаците това, което веднъж е 1456, втори път е 100010000 и 
трети път е 2170? Доколкото ми е известно, въпросът в тази 
форма не е бил поставян. Отговорът е: числата са релативни 
спрямо бройните системи или философски казано, спрямо зна-
ковата система на цифрите. 

Осъзнаваме, че независимо от знаците няма такова нещо 
като число. 

437. Дестилация на перципирано множество.  
Нека проверим дали числото 145610 = 21707 = 1000100002, 

където индексите посочват бройната система, отговаря на нещо 
реално? 

Все пак това число означава някакъв брой (топчета). Този 
брой топчета ще останат в света толкова независимо от числото. 
Налице пред нас са много топчета. Когато ги броим, ние непре-
менно използваме бройна система. Ако я елиминираме, просто 
казваме: топче, топче, топче... или: ето едно топче, ето още едно 
топче, ето още едно топче. 

Така постигаме несъизмеримост на език и свят. 
438. Виртуалност на езика в отношение към света.  
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А. Може да се покаже, че всяко предициране е вътрешно 
противоречиво: „S е P.“ С това се вижда, че предицирането не 
може да е реално, то е виртуално.  

B. Можем да сменим местата на субекта и предиката в един 
израз и да кажем същото: ’Бял сняг’–’снежна белота’. С това 
демонстрираме неопределеност на граматичните категории в 
света.  

C. Можем да покажем, че именуването е парадоксално: „Аз 
съм Стоян.“ С това демонстрираме виртуалността на името на 
фона на реалността на човека.  

D. Можем да видим в далечни езици различни субект–
обектни форми и по този начин да осъзнаем локалността или 
относителността на нашата асиметрия ’субект–обект’. В японс-
кия („Watashi wa kono hon ga suki desu“, „Аз харесвам тази кни-
га“) има два граматични субекта, означавани с две форми: wa и 
ga – нещо немислимо в нашата граматика. 

Ролята на субект се играе от съществително, прилагателно, 
наречие, което е съвсем чуждо на индоевропейските граматики. 

E. Може да се каже едно и също нещо с различни граматич-
ни форми: „Аз ще умра“, „Предстои ми умиране“. 

F. Това показва, че няма определени категории в езика (ос-
вен ако произволно не използваме наши категории, изразявайки 
чужди граматики с тях), а чрез това – и в света. Това също по-
казва, че и най-елементарното изказване вече напуска ’формата 
на феномена’ и се излива в специфична форма, чужда на фено-
мена.  

439. Разтваряне на ’обекта’ в жива форма. Няма ‘обек-
тивна физическа реалност’. ‘Физическата реалност’ е име – въз-
приятие на определено живо тяло. Водата с формата, цвета и 
осезанието е непредставимо различна за човека, кучето, скари-
дата, медузата и рибата във водата. Дори абстрактните научни 
термини като молекула, атом и електрон, са зависими от човеш-
кото възприятие, защото се удостоверяват и получават физичес-
ки смисъл само в наблюдението. 

440. Разтваряне на ’битие в света’. ’Битие-в-света’ (фун-
даментална екзистенциалия на Хайдегер), е и обикновено раз-
биране за съществуване в света. ’Битие-в-света’ е цялостна раз-
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членима форма, при която аз се намирам в света. Първо, това 
значи, че аз като битие се различавам от света. Значи аз идвам 
някъде отвън в света (по израза на Хайдегер: ’захвърленост’). 
Няма начин да си представя битието (ми) вън от света, а зна-
чи и вътре в света.  

Битието, което е в света, също е свят или може да се каже 
’част от света’. Ако не е свят, тогава само областта вън от ’би-
тието’ е свят. Светът, в който битува това битие, тогава е ’вън-
шен’ свят. Кое изпитвам като ’външно’ спрямо моето битие? 
Това е въпрос на приемане на граница. Тя може да се прокара 
между съзнанието и света, между живото тяло и света. Граница-
та между живото тяло и околното пространство-време е налич-
на. Но границата между съзнание и свят не е налице. 

Ако всичко е свят, тогава светът се разтваря напълно и ста-
ва безотносителен, т. е. без значение.  

Кое е тогава ’битието в света’? 
Но какво значи тук ’в’? Без съмнение няма друга представа 

за ’в’, освен представата за поместеност на форма в пространст-
во или включеност на момент във време. Това е едно асимет-
рично отнасяне. Ако битието е в света, не би трябвало светът да 
е в битието.  

Но в съзнателното битие без съмнение има свят – това е 
светът на съзнанието, мисълта, чувствата, усещанията. Или те 
са вън от света? Но как тогава са в-света? 

Може да се построи обратна по форма екзистенциалия: 
’свят-в-битие’ („Целият свят е в мен.“ ) Тяло, усещания, възпри-
ятия, мисли, аз.“ Но ако ’битие в света’ и ’свят в битието’ са ек-
вивалентни, тогава те взаимно се анихилират и се свеждат само 
до изрази. 

441. Отмисляне на ’дадеността’ на света. „Светът ми е 
даден“ съдържа две инстанции: ’свят’ и ’аз’, както и ’даване’. 
Обратният израз е: „Аз вземам (получавам) света.“ Но няма та-
къв аз преди света, който да го вземе. На фона на разтвореното 
съзнание се разтваря също и ’светът’ като нещо извън съзнание-
то. Отмислянето на едно от две свързани понятия води до от-
мислянето и на двете. 
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442. Отмисляне на ‘време’. ‘Бъдеще–минало–сегашно’ са 
също eзикова мисъл. Те са нереални, доколкото всяко от тях е 
определено в отнасяне спрямо определен момент и бъдещето 
става сегашно и минало (McTagart). Те се коренят в нашите ак-
туални усещания ’сега’, но ’сега’, оставено без ’тогава’, вече не 
е никакво ’сега’.  

’Ляво’ и ’дясно’, ’пред’ и ’зад’, ’горе’ и ’долу’ са валидни 
само по отношение на тялото, както живее на Земята. ’Горе’ и 
’долу’ изчезват веднага щом се качим в орбита около планетата. 
‘Ляво–дясно’, ‘пред–зад’ за едно тяло са необратими. 

443. Отпадане на сетивни форми. Сънуван образ. Сънува-
ният образ се мисли за илюзия и изчезва като визия при събуж-
дане.  

Представа. Миражът, видим от всички участници в пъту-
ване в пустинята, отпада при придвижване.  

Възприятие. Възприятието, заредено с мисъл, отпада при 
отмисляне. Концептуализираното възприятие на ‘нещо’ след 
отмисляне се разтваря в чисти усещания. 

Усещане. Усещането е проблематично за отстраняване, но 
то е несъвършено и се променя. Цветовете се усещат спрегнати 
по двойки и тройки.  

Глава 23. ОТМИСЛЯНЕ НА ’ДУХА’ 
Тук изследвам регресивно европейското философско поня-

тие ’дух’, нем. ’Geist’, в археологична поредица от ключови 
форми. 

Geist. В съвременния немски се дават следните значения на 
Geist: ум, мисъл, дух, призрак. В немския език ’дух’ запазва съ-
щия широк спектър от значения като в английския ghost, руски 
и български дух, гръцки ψύχή, иврит ruah, санскрит atman, като 
спектъра на значенията на душа и дух се прелива без рязка гра-
ница.  

‘Geist’ в немския идеализъм. От древното значение на тънка 
газообразна материя, жива сила, проникваща всичко живо и 
вдъхната от творец, ’дух’ се превръща в съвсем безплътен, иде-
ален фактор, субстанция, абсолют, Бог, преминавайки през 



                                                                             Сергей Герджиков 
 

84 

представата за Свети Дух. В най-силна степен това е извършено 
в немската класическа философия. 

446. ‘Абсолютен дух’. Хегеловото абсолютно понятие за 
дух: „вечна в себе си-и за себе си съществуващата идея, вечно 
проявяваща себе си в действие, пораждаща себе си и наслажда-
ваща се на себе си като абсолютен дух“ (Цит. пр., § 577), е 
предмет на много коментари и критики. Може да се отбележи 
замяната му от Фойербах със ’самосъзнание’ и за ’изправянето 
му на крака’ от Маркс като ’обществено съзнание’ – отражение 
на ’общественото битие’.  

448. Дух на културата и Geistwissenshaft. Хуманитарии и 
науки. Хегел оформя парадигмата, в която сферата на културата 
се обособява като собствено човешката реалност – дух, съвпа-
даща с формите на тази култура – изкуство, религия, филосо-
фия. В съответствие с това науките за духа, Gеisteswissen-shaft, 
се отделят от науките за природата Naturwissenshaft. 

Останалият свят не прави европейското деление на култура 
и природа. То не се прокарва така рязко в Британия и в Америка 
и не е фиксирано в Далечния изток. 

Разделянето на науките на природни науки и науки за кул-
турата закрива една огромна област, науките за живота, които 
не формулират универсални закони като ‘Natürvissenschaft’, а 
идентифицират форми подобно на науките за културата и в 
това отношение то следва да се отмени. 

450. Господен дух, ивр. Ruah yahveh. 
Назад в Стария Завет намираме: 
Иов: „И дух премина над мене; космите ми настръхнаха“ (4: 

15) 
Изход: „Ти духна с дъха Си, и морето ги покри: те потънаха 

като олово в страшните води.“ (15:10)... 
Битие: „А земята беше безводна и пуста; тъмнина се разс-

тилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата.“ (Би-
тие 1:2)) 

Тук намираме преминаващи едно в друго значения на Дух 
божи: като осезаема, но неуловима субстанция, която ’витае’, 
’преминава’, като вдъхната сила, воля, разум, познание, като 
дъх, полъх и тънка субстанция, която ’се носи’. Във всички тези 
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споменавания Ruah Yahveh не е човешко качество, любов, воля, 
познание, а сила, която може да се ‘всели’ в човека. 

’Душата’ заедно с ’духа’ е нещо неясно, вариращо от чиста 
нематериалност до фина въздухоподобна материя. Така дух и 
душа на иврит, на санскрит, на гръцки и на останалите индоев-
ропейски езици се преливат и разтварят в ’дъх’. За какво ’автен-
тично’ значение можем да говорим тук? 

Ψύχή, псюхе, душа. Значението на тази гръцка дума е опи-
сано в речниците приблизително така: 1. Дъх, дихание, душа, 
жизнена сила, живот. 2. Душа, отделена от тялото, дух, сянка в 
подземното царство. 3. Живо същество, личност, човек. 4. Душа 
като общо понятие за всички вътрешни (душевни) прояви и ка-
чества; ум, разсъдък, съзнание, мисли, дух, чувство, сърце, сме-
лост, желание, влечение, склонност към нещо, подтик, копнеж, 
страстно желание, страст, апетит. Такъв спектър има и китайс-
ко-япоснкото ‘hsin, cocoro’. 

Така е ясно, че ‘дух’ и ‘душа’ се припокриват. Психичното 
се свързва без граница с дъха, с живото, с телесното. Най-
древният семантичен пласт включва одухотворяване на всяко 
нещо в природата. В този глобален шамански смисъл ’дух’ е 
всичко, което движи и действа в света. Намираме го и в доко-
лумбовите култури в Америка. 

454. ’Святото’ и ’светското’, ’сакралното’ и ’профанно-
то’. Има ли едно нещо в света, или някъде отвъд света, което е 
’святото’, и може ли да се изпита валидността на всеки от мо-
ралните възгледи пред лицето на самия техен предмет – свято-
то? 

Във висшите нива на будизма и специално в Дзен святото е 
подложено на масирано отмисляне, като фиксиране на зависи-
мост. Буда, предмет на такова почитание се превръща в зави-
симост, обратна на смисъла си – свободата, затова Буда се ри-
сува от учителите в образи на тленни, отблъскващи неща. Све-
тиите са ’мърморещи старци’, а ’буда-природата’ е ’този кипа-
рис’, ’три мери лен’, ’парче сухо лайно’. 

„И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше: 
блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно“ 
(Матея, 5:2, 5:3). 
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458. ’Духовността’ в думите. Духът се е затворил чрез ‘ло-
гос’ в ’сянката на сенките’ (Платон) –не в тялото, а в думите. 
’Духовни’ са хората, които създават текстове и убеждават оста-
налите, че в думите е истината. Разпространява се безжизнената 
идеология, че тялото е източник на злото, а духът като Слово е 
безсмъртен. Това е неусетна подмяна на относителното и заблу-
дено слово с трансцендентното Творящо Слово Божие. Но сло-
вото е ’безсмъртно’ и надживява автора си само доколкото не е 
живо. 

И така от духа на живота се стига до духа на думите – 
едно превръщане, което заменя реалното с виртуално. 

459. ’Хуманност и ’хуманизъм’. Хуманността е практика на 
помощ и състрадание. ‘Аз съм човек’ вече съдържа ’Аз съм жи-
вот’ и като такъв не мога да съществувам без всичко живо и не-
живото, което е среда. Идеологизирана, хуманността не е онова, 
което правят родителите, добрите хора, лекарите, учителите, а 
текстуален смисъл, ’хуманизъм’, за който науката е ’студена и 
нехуманна’, а ’хуманно’ е патетичното говорене и писане, пато-
сът на ’човека’ и ’човечността’. 

461. Дух ще рече живот. Забележително е, че индоевро-
пейските езици пазят разбирането на човешкия дух като тъж-
дествен на дъха, на живота. Дъхът е дишане, живот, а не идея. 
Само мъртвото тяло няма дух, както и голият знак сам по себе 
си. Преливането на значенията на ’дух’ в ’душа’ и на ’душа’ в 
’тяло’ води към това разбиране. Няма определени отделни същ-
ности ’дух’, ’душа’ и ’тяло’; тези думи се преплитат и значени-
ята им се преливат. 

467. Дух и плът се просмукват взаимно и поотделно чрез 
своята неопределеност и липсата на граница между тях в све-
та. 

468. Животът надхвърля смисъла и е извор на ‘смислите’. 
Мистерията на света е отвъд ’смисъла’, защото всички пости-
жими смисли са в света и от света. Смислите се влагат от нас в 
нещата, които правим и намираме. Смисли и ценности, които 
витаят ’над битието’ или ’в идеалния свят’, са местни филосо-
физирани и абсолютизирани категории. ’Просветление’ е чисто-
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то проумяване, че светът е необясним, а животът – отвъд вся-
какъв смисъл. 

Глава 24. СВОБОДА ОТ ЕГО 
470. Его е очертано в трайни мрежи от азови форми, отне-

сени към другите. В тези различни отнасяния Его е различно. С 
различни хора и в различни ситуации Его постъпва различно, 
говори различно и мисли различно. Различни хора познават Его 
като различна личност. 

471. Достойнство, гордост, θνμοζ; ’kао’. Гръцката дума 
θνμοζ, тимос се превежда като ’ентусиазъм’, ’гняв’, ’гордост’. 
Японската дума ‘kao’, лице, се превежда като ‘достойнство’. 
Такива са античният западен и далекоизточният варианти на 
това, което тук наричам Его. Тази ‘сърцевина’ на човешкия 
индивид е толкова натоварена със смисъл, че понякога е по-
важна от живота. Но най-често хората жертват това съкровено 
лично качество, когато животът е застрашен. 

472. Социален его-комплекс. Тук под ’Его’ разбирам ’човека 
с положение’, ‘persona’, уникалната личност, в която се прежи-
вява социално положеният ни живот сред другите. Его е соци-
ално ситуирано – то е там, където има други Его. Другите Его 
разпознават и приемат/отхвърлят Его в общностни форми на 
живот, които се ре-синтезират: семейство, група, общност, об-
щество. Его e социална проекция на живата индивидуална чо-
вешка форма, която се ре-синтезира в индивидуалния жизнен 
процес сред другите. Тази обвързаност с другите определя и с 
това ограничава. Его изисква енергия, за да се реситнезира и 
оцелява. В мрежите от зависимости заради социалното си ут-
върждаване Его замества уникалното човешко същество. В това 
отношение Его е зависимост, несвобода: ние постоянно се стре-
мим към признание, успех и приемане в общността, като заглу-
шаваме гласа на съкровеното си аз. 

Его е в културно относително. На Запад Его е в центъра на 
социалния жизнен свят. В далечният изток Его е сведено до мо-
мент от общността, като индивидът е приютен от близките си 
(‘амае’), верен на родителите си (‘чу’) и има дълг пред общ-
ността (‘гири’). Его, както и аз, не е нещо субстанциално, безус-
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ловно. То е агрегат от преживявания, облак в небето, който се 
носи и променя своята форма.  

473. Анатомия на Его. Его е виртуална форма. Формата на 
Его не присъства в пространството. Тя е виртуална. Формата на 
Его не е една цялостна форма. Тя е мрежа от семейства-форми. 
Его е виртуален аналог на тялото – то е индивидуална ментална 
форма с динамични очертания. Формите на Его са временни, 
подвижни и виртуални, но могат да траят изключително дълго. 
Те са нагласи, мисли, представи, действия. Его се радва на вни-
манието, нежността, любовта като тялото. То страда от пренеб-
регването, грубостта, омразата като тялото. Его боли от нараня-
ването като тялото. 

474. Его оформя и обез-формя света. Формата на Его очер-
тава формата на ’личния свят’. Светът, както е описан, е разли-
чен в зависимост от формата на Его. Его ’изкривява’ (оформя) 
света, така че да запази и усили своята социална цялостност. 
Това е грижа, по-силна от грижата за ‘автентичност’ и свобода, 
защото ние оцеляваме социално. 

Формата на Его е формата на междуеговите връзки, в които 
то е център, позиция за отстояване. В този социален център или 
нулева позиция, Его приема и оформя такъв измислен свят, как-
вато е неговата форма. Его има лични убеждения – трайни 
обосновани в личен опит и лична култура мнения. Ние подби-
раме наблюдения, факти и обяснения, които гравитират към ре-
синтеза (експанзията) на убеждението на Его. 

475. Дебатът с ’лично мнение’ е акция на Его. Всяка реп-
лика в дебат е проекция на Его, релативно и спонтанно утвърж-
даване на Его. Его се утвърждава пред другите. Симптом за това 
е смяната в нашата гледна точка в зависимост от опонента и 
момента. 

Его е несвобода, доколкото не е осъзнато и овладяно. То 
препятства пътя към себе си и с това към другия аз. Его затваря 
възможни пътища за различни мисли и действия, за различна 
среда и култура, различна позиция, друга гледна точка, разби-
ране на другото и на чуждото, развиване в нови посоки. 

477. Отмисляне на нагласа. Нагласите, които настройват 
ума ни към определени форми в света, в езика, в културата и 
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отдалечават от други, могат да се видят едва при издигане над 
тях или висока бариера, а те носят огромна енергия. 

478. Освобождаване от Его. Свободният от илюзията за 
автентичност на Его постига себеотрицание и с това свободна 
позиция с неограничен хоризонт за различното и новото. Ако ни 
поставят пред дилемата – да живеем, и да бъдем ’никои’, или да 
умрем сега и тук като ’някои’, ще усетим силата на живота на 
аза фона на измисленото Его. 

479. Решаваща фаза на свободата е осъзнаването. Безсъзна-
телното става съзнателно, виждаме го и можем да направим 
нещо с него: да го запазим, да го променим или да го отстраним 
от живота си. Осъзнаването е предпоставка за отстраняване на 
Его-форма. 

480. Липса на субект в света. Витгенщайн: „5 632 Субектът 
не принадлежи на света, а е граница на света” (ЛФТ). ‘Транс-
ценденталният Аз’ не е и извън света. Защото, ако Азът е извън 
света и наблюдава душата, той вече не е Аз, а е нещо безимен-
но. 

481 „Истинският брахмана не попада във възгледи.“ 
(Samyutta Nikaya, v. V, 796-803) 

482. Разтваряне на Аз. Първо лице, ’Аз’, няма лице извън 
отношението ’Аз–ти–той’. То няма име и индивидуалност. ’Аз’, 
’Ти’ и ’Той/Тя/То’ са релативни. Едното граматически върви с 
другото. 

Една и съща стойност имат изразите: „Аз се концентрирам. 
Ти се концентрираш. Той се концентрира.“ Следователно това 
’аз’ не е уникалното трансцендентално Аз, а всяко аз, т. е. всеки 
човек като възприет пред нас. Не ’аз’, а ’нещо в мен’ се концен-
трира. Но ако няма аз, няма и ’нещо в мен’, защото ’мен’ е само 
трансформация на ’аз’ от субект в обект. Извън концентриране-
то няма такъв ’аз’, който се концентрира.  

Кое е ’Аз’? Името, образът на човека в другите, характерът, 
биографията, тялото, душата? Ако махна ’Аз’ от съзнанието, то 
не изчезва. То е съзнанието, което е непосредствено налице, но 
не е нечие, специално мое, съзнание, а е ‘свързано с тялото’. 
Следователно ’трансцендентален Аз’ не съществува и светът е 
’даден’ не на ’аз’, а ’на съзнание’.  
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Изразът: ’моят аз’, който се казва естествено в нашата кул-
тура, подобно на ’моя панталон’ или ’моето лице’, е дълбоко 
парадоксален. ’Аз’ се изказва като обект, който принадлежи 
на... кого? На аза. Това показва за пореден път условността на 
граматиката и нейното безгрижие към нещата, каквито ’са’, фо-
кусирането на граматиката към съобщаването.  

Продължавам отмислянето. Откривам, че няма граница 
между съзнание и аз, т. е. съзнанието се разтваря след отпадане-
то на аза.  

Кой пита „Кое е Аз?“ Същият ли е, за който казвам: „Аз се 
концентрирам?“ Ако има втори аз, който рефлектира над пър-
вия подобно на ’самосъзнаниие’, което съзнава ’съзнание’, на-
мирам, че то е неотделимо от съзнанието. Просто може да си 
помисля първо: „Аз гледам.“ И после: „Аз съзнавам, че гледам.“ 
Има ли тук скок от иманентно към трансцендентално? Не го до-
лавям. И този, и предишният аз, съм все същият, един съзнате-
лен телесен индивид.  

И ако всеки аз има тяло, докъде е азът и откъде започва тя-
лото? Когато ме боли върха на кутрето, това душа ли е, или тя-
ло? Аз ли е, или не е аз? 

Глава 25. ДЕ-ОНТОЛОГИЗАЦИИ 
484. ’Възникване’. Как онтологически да опишем възниква-

нето на нещо от нещо? 
„Б възниква от А.“ Но как може нещо да възникне от друго, 

след като другото по определение не съдържа нещото? Другата 
възможност е нещото да възниква от себе си. Но как може нещо 
да възникне от себе си, след като вече е налице? Сега идва диа-
лектиката. „Б възниква от Б и от А.“ , от другото и от себе си. 
Но не може нещо да възникне и от другото, и от себе си даже в 
съчетание, защото не може да възникне от другото или от себе 
си поотделно. Има още една възможност: „Нещо не възниква 
нито от себе си, нито от другото.“ В такъв случай обаче няма 
възникване. 

Начинът на работа на езика в онтологията изисква деонто-
логизация на „Б възниква от А“, „Б възниква от Б“, „Б възниква 
от Б и от А“, „Б не възниква нито от Б, нито от А“. Това е така, 
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защото естественият език реферира с неопределеност (Куайн), а 
в онтологията искаме пълна определеност – твърде много дори 
за най-добрия от езиците: естествения. Той е обикновено средс-
тво за общуване, в което съобщаваме разбираем от другите 
опит. 

355. ’Промяната’ е пара-докс. Промяната не е изразима ко-
ректно. Разбира се, понятието ’промяна’ не е празно и има зна-
чение – това е промяната, течението в света. Но щом го вклю-
чим в изказване, веднага влизаме в парадокс: „А става Б”. 

А не става Б, даже когато видим как от А се преминава към 
Б. Защото няма как А да се запази като субект на промяната. 
Когато кажем: „Този човек се променя“, ние казваме и че „Този 
човек е същият“. В един и същ човек са изчезнали определения 
и са се появили нови определения. И в тези разяснения парадок-
сът не е отстранен – субект-предикатната форма на изказването 
е изключила промяната поради граматическа невъзможност. 
Това е граница на езика, която изглежда непреодолима. 

Така, строго казано, промяната е неопределеност.  
485. Научните теории за възникване са проблематични. 

Няма в науката и до днес задоволителни обяснения на възник-
ване: – възникването на езика; – възникването на Homo Sapiens; 
– възникването на живота; – възникването на Вселената. Тези 
теории се създават от погрешен въпрос: „Как възниква x”? Още 
с определянето си х вече е погрешно като именувано, условно, 
относително – нещо, което не възниква отделно от именуване-
то и определянето си.  

Спекулативни са въпросите с формата: „Кога е възникнало 
х”: ‘българите’, ’нацията’, ‘науката’... Те са ‘възникнали’ тогава, 
когато са именувани като ‘българите’, ’нацията’, ‘науката’. Да-
же да открием достатъчно междинни форми в света, подредени 
хронологично, това не гарантира твърдението, че те са произли-
зали една от друга. 

Сингулярност. В Големия взрив някак възникват времето, 
пространството и законите на физиката, но самото възникване е 
извън тях. Тогава къде отива ’симетрията’ или ’общовалидност-
та’ на въпросните закони? И как нещо възниква извън времето? 
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Така сме свободни от въпроси и фалшиви отговори на тема 
възникване. 

488. Културно-антропологически анализ на S–P. Оказва се, 
че всички езици от индоевропейското семейство съдържат тази 
форма. Хората говорят за едни и същи феномени с различни 
граматики. И сравненията ни казват, че в други значими и при 
това много езици, като китайски, отсъства S–P. Някои индианс-
ки езици показват, че „при подходяща граматика можем да 
имаме интелигентни твърдения, които не могат да бъдат разде-
лени на субект и предикат... Що се отнася до Нутка, изречение-
то без субект и предикат е единственото... Нутка няма части 
на речта; най-простият израз е изречението, отнасящо се за ня-
какво събитие или събитиен комплекс“ (Whorf, 1964, p. 242). 

489. Де-онтологизация на субект–предикат. Не е опреде-
лено дали предикатът принадлежи към субекта, или е отделен 
от субекта. Принадлежи ли определението ’черна’ към ’тази 
дъска’? Изглежда, принадлежи, защото цветът е свойство на 
дъската. Но същата тази дъска може да бъде и бяла. Не е опре-
делено дали предикатът e относителен, или безотносителен като 
предикат. Същият елементарен предикат ’черно’ е невъзможен 
без отношение към не-черно, към ’бяло’. Не е определено дали 
предикатът е общо или специфично спрямо субекта. Така както 
казваме ’черна дъска’, тук черно не е определено дали е само 
това черно, или черното въобще. Тук задължително трябва да 
напомним обратимостта на субект-предикатното отношение: 
бял сняг–снежна белота, което е явна невалидност на ’субект’ и 
’предикат’ като самостоятелни. Но като единно цяло субект-
предикатното единство лесно може да се претопи в неразличи-
мост. На английски ’черна дъска’ е една дума: ’blackboard’. 

Безотносителният логически субект не е субект, следова-
телно няма субстанция. 

Относителният логически субект е субект само относно 
предикат и това е локална езикова форма.  

Така сме свободни от въпроси и фалшиви отговори на тема 
субект-предикат: какво е х, какви са свойствата на х, кое е субс-
танциално? Това освобождава от огромна мрежа от несъстоя-
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телни мнения и убеждения, въпроси и отговори, проблеми и те-
ории, онтологични дилеми и метафизики. 

490. Де-онтологизация на субект–обект. Граматическият 
субект може да се реверсира. От „Аз гледам залеза“ получаваме: 
„Залезът е гледан от мен“. Изглежда, че в света няма субект и 
обект, доколкото има пасивен залог. Но нали залезът не може да 
възприема мен? Налице е истинска асиметрия. Това обаче не е 
’категориална’ форма, а асиметрия на феномена: тялото възпри-
ема нещо извън себе си. Интенционалността S–O се обяснява с 
тялото, а тялото е в окръжение. Това е светова форма на живо 
тяло в нежива среда. Така се осмисля асиметрията на ’човека–
залеза’. Същата ‘насоченост навън’ е и ‘насоченост навътре’: 
светлината прониква в окото. 

Когато гледам залеза, тогава не виждам никъде структурата 
S–O. 

S–O за трансцендентален субект е априорна конструкция. В 
нея е налице дефект: Ако субектът е трансцендентален и неза-
висим от света, защо е светът? Няма никаква яснота по въп-
роса откъде се взема светът. 

Трансцендентализирането на субекта води до разпадане на 
връзката субект–обект. Същото се получава и чрез трансцен-
дирането на обекта вън от съзнанието. Хусерл прави и двете 
грешки, или по-точно двете модификации на една и съща греш-
ка – интенционалността като непоклатимо качество на съзнани-
ето. 

Ето как нямаме форма в света субект–обект. Тя се свежда 
категориална опозиция с референт: телесно живеене в среда. 

491. „Аз видях в града вчера голям огън, горящ с пламъци, 
високи тридесет фута.“ За какво говоря тук? Граматиката казва, 
че това съм аз (субектът); здравият разум казва, че това е огънят 
в града (обектът). Обектът при това е свързан не със субекта, а с 
глагола (Йесперсен). 

492. Относителност на S–О спрямо граматична схема.  
А. Въпрос на преценка е, кое е субект и кое е обект, ако ези-

кът, който наблюдаваме, няма подобна на нашата структура. 
Б. Субект може да е и не-субстантив. В японския двата су-

бекта, главен и подчинен (-ga и -wa), могат да бъдат съществи-
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телни, прилагателни, определения, наречия. В изречението: 
„Kyo wa genki des ka“ (Днес здрав ли си?) субект е ’kyo wa’, 
днес. 

491. Феноменално разтваряне на S–О. Нека запитаме: Във 
феномена (не изречението) гледанезалез, къде е гледащият и къ-
де е гледаното? 

Не аз, Иван Петров, моето име, гледам сега този залез на 
морето. ’Иван’ не може да гледа.  

Не аз, ’човекът’, гледам сега този залез. ’Човек’ е име на 
моя вид, следователно конвенция.  

Тогава кой? Това тук тяло, което наричам ’мое’. Но дълбо-
кият проблем тук е, че няма никой – има ’аз’ само ако има и 
друг, а ако съм само аз, тогава няма да обособявам изобщо ня-
кой, който гледа. Просто има гледане на залез.  

Сега идва въпросът: Какво различава гледане от залез? Има 
ли негледан залез и гледане не на залез в гледането на залез? 
Какъв възел! Разсичам го с очевидното, че няма такава граница. 
Тогава какво да кажем: Гледане? Но и гледане не бихме обосо-
били, ако нямахме слушане или докосване. Залез? Но ако е само 
залезът, как ще знам и защо изобщо ще го виждам като залез? 

Виждането няма граматика. „Виждащият, който вижда 
вижданото“ е очевидно тавтологичен израз. Цялата граматична 
структура, разгърната тук, е напълно излишна за виждането. 

От субекта остава едно чисто преживяване, което е свър-
зано с нечие тяло и което не е фиксирано категориално и грама-
тически.  

494. Експеримент с отмисляне на ’нещо’. Отмислянето 
върви в дълбочина, започвайки от името на нещото.  

’Кипарис’. Не, ’кипарис’ е просто име. Виждам дърво с та-
кава и такава форма, което има разновидности, а те плавно пре-
минават в друг вид дърво.  

’Дърво’. Не, ’дърво’ е конвенция: храстът дърво ли е? Въп-
рос на дума.  

’Растение’. Не, ’растение’ не е определено в света. Гъбата 
растение ли е? Според ботаниката гъбите са различни от живот-
ни и растения, но това, разбира се, е научна конвенция.  
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’Живо’. Но дори и това не е определено: вирусът не е нито 
жив, нито нежив.  

’Предмет’. Но този предмет е едно с почвата, с водата, със 
слънчевата светлина, с въздуха. Оставен отделно, дървото уми-
ра и изчезва като този предмет.  

’Нещо’. Нещото е свързано с други неща в по-големи неща 
и в крайна сметка в целия свят. Няма ’нещо’.  

А има ли ’нищо’? Няма такова нещо, не го намирам.  
А не става ли въпрос за нещо като нещо-нищо, примерно: 

’течащо битие’. Щом е течащо, всичко се променя, ражда се и 
умира, т. е. то е небитие. Но не е и не-битие, защото всичко си е 
тук и не се забелязва никакво ’небитие’.  

Така отмисляме кипариса, дървото, живото, предмета, не-
щото, нищото, битие-небитие. Но какво остава? Всичко си е 
тук: този кипарис до мен, седящ на тази пейка.  

495. Експеримент с отмисляне на ’очевидно философско 
изказване’. „Всичко е в ума ми“. Това е философска позиция с 
традиции на Запад и на Изток. 

Но кое е ’всичко’? Аз виждам цветове и форми в ограничен 
хоризонт и спектър, чувам звуци в ограничен хоризонт и спек-
тър, докосвам само достижимото с тялото ми. Представям си и 
си въобразявам разни неща, спомням си и очаквам други. Това 
’всичко’ ли е?  

И какво значи ’в ума’? Ако в ума има неща, значи умът е 
обемен и ако има вътре, има и вън. Тогава пък всичко не е в ума 
ми.  

Но къде е умът ми? Има ли въобще нещо такова като ум? 
Как ’ум’ е разграничим от усещане, възприятие, представа, ми-
съл? 

И какво значи ’мой ум’? Нима има някакъв притежател, ко-
муто принадлежи умът? Т. е. има Аз като притежател и ум като 
притежание или свойство. Но това е абсурдно. Подобно изказ-
ване е несъстоятелно, макар и ясно за повечето хора. 

Това важи и за: „Всичко е вън от ума ми”. 
Така част по част, елемент по елемент най-елементарни из-

казвания се оказват абсурдни. И все пак те са нормални изказ-
вания от всекидневието и всеки ги разбира.  
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496. Отмисляне на обичайна мисъл/твърдение. 
Нека опитаме с нещо очевидно за всички:  
„Това е моята ръка“. Как моя? Нима ръката някак ми е при-

тежание? Няма такова нещо. Нима ’ръка’? ’Ръката’ е само част 
от тялото, при това не е ясно къде започва: от плешката, от ра-
мото? Мускулите ми прехвърлят тази граница. А нима една ръ-
ка отделно е ръка? Тя не може да живее отделно и така не може 
да е ръка отделно. 

„Аз се концентрирам в тази горяща свещ“ е изцяло условно 
и e смислено като съобщение. Тази мисъл, помислена самотно и 
неказано, не се нуждае от вътрешното казване, а само от осъз-
наването. Каже ли се обаче наум или на глас, ние можем да я 
подложим на анализ. Можем да се фокусираме и да възразим:  

Няма ’концентрация’, а ’привличане’. Няма ’в’, а ’от’. Няма 
’горяща свещ’, а ’нещо горящо’. Няма ’Аз’, а ’нещо в мен’. Но 
няма и ’нещо в мен’, защото ’аз’ и ’мен’ са местоимения, а в 
опита са нещо неразделено на съставки, следващи логиката на 
граматиката. Извън моята концентрация няма свещ. Извън гле-
даната свещ няма моя концентрация. Извън концентрирането 
върху свещта няма такъв ’аз’, който се концентрира върху 
свещта.  

Няма ’нещо горящо’, а ’горене’. Няма ’от’, защото ’привли-
чането’ е заедно със ’пламъка’ и ’аза’. Може ли тогава да кажем 
по-правилно: „Горещ пламък привлича“? Отново лъжа. В света 
няма форма, която да налага тук думите ’привличане’, ’светъл 
пламък’ и ’привличан’. Ако кажем: „Аз привличам този светъл 
пламък“ , отново ще имаме нещо възможно. Ако кажем просто: 
„Тук светъл пламък“ , губим ’привличането’ или ’концентраци-
ята’. Но кой се концентрира? Аз.  

Да разгледаме остатъка: ’горещ пламък’. Какво в света ни 
показва, че има отделно пламък и отделно горещина? Познава-
ме ли не-горещ пламък? И даже да познаваме и не-горещ пла-
мък, къде е границата между ’горещ’ и ’пламък’? Нима в света 
има нещо като пламък и отделно има нещо като горещина, кое-
то се прибавя към него. Нищо подобно! Пламъкът поначало си е 
горещ. Горещината е негово свойство.  
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Отново лъжа. Категориите ’предмет’ и ’свойство’ са произ-
водни на граматическите категории (части на речта) ’съществи-
телно’ и ’прилагателно’. Но в света няма някакво нещо, към ко-
ето се прилага някакво свойство. 

Няма тук отделно ’аз’ и ’свещ’ и ’гледане’. Всичко е едно и 
всичко е не-едно, неопределимо. 

Така стигаме до неизбежния извод, че каквото и да кажем, 
то не е ‘истина’ в кореспондентния смисъл. Няма истинни 
твърдения, а само различаване между вярно и невярно 
съобщаване на опит в ситуация. 

Това освобождава от възгледите. 
497. Отказ от смислите. Смисъл вън от живот е неопреде-

лим. Затова ’смисъл на живота’ е нерешим въпрос Големите 
Смисли на този свят не са смисли отвъд този живот. Ние не мо-
жем да си представим, да мислим истински и да постигаме 
Смисли отвъд живота, някакви астрални, кармични, или Божес-
твени, или дяволски смисли за след смъртта, за някъде другаде. 

Преди да се намесим с имена, в света не се забелязват 
’смисли’. Небето, земята, въздухът, тялото, душата, тези ’неот-
меними съставки’ на живота, са отвъд смисъл.  

499. Светът не може да се отмисли. Отмислянето се спира 
пред света. Той не може да бъде отмислен. Това е предмет на 
друго ниво на ’де-когито’: от-виждане, от-чуване... Когато от-
мисляме понятие, не можем да отмислим феномена, който то 
представя, референта. 

Глава 26. ОПРАЗВАНЕ 
500. Опразване на безотносителното. 
Опразването на израза може да се покаже ето как: 
„Съзнанието обхваща света.  
Светът обхваща съзнанието.  
Съзнанието е в света.  
Съзнанието е вън от света. Съзнанието е срещу света“. 
Всички тези изкази са сами по себе си нито верни, нито не-

верни. Даже в отношение с други изкази светът не говори в тях-
на полза или срещу тях. Всички начини да се опише съзнанието 
спрямо света са еднакво не/валидни.  
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Ако се оттеглим в чистата реалност на съзнанието, намира-
ме, че тези отнасяния: ’e’, ’обхваща’, ’срещу’, са не повече от 
метафори, защото буквално не са адекватни. Ако обаче отстра-
ним отнасянията от съзнанието и го оставим чисто и безотноси-
телно, то се опразва в неопределеност. Това може да се изпита. 

501. Опразване във времето. Бъдеще, сегашно, минало. Бъ-
деще и сегашно събитие плават и стават сегашно и минало. 
Преди е преди само по отношение на след, а след е след само по 
отношение на преди. Времевите предикати се опразват взаимно. 
Остава необратимостта, която не се опразва в нашия свят.  

Аз не съм съществувал, преди да се родя. Бил съм различен 
като дете. Моето тяло се състои от други клетки и моята памет 
има друго съдържание.  

Аз ще умра и няма да ме има повече. Ще бъда различен ка-
то старец. Моето тяло ще се състои от други клетки. Моята па-
мет ще се състои от друг набор от спомени.  

502. Опразване в микроплан. Моето сърце не е лично. Съ-
щото се отнася до моите дробове и моя мозък. Моята кръв не е 
част от мен. Същото се отнася до моята лимфа и урина. 

Клетките ми не са мен. Клетките се състоят от органели, ор-
ганелите се състоят от молекули, а те се състоят от атоми. Ато-
мите се състоят от протони и електрони. И протоните, и елект-
роните не са частици, докато не ги засека в макроексперимент. 
Те са отвъд съществуване и отвъд несъществуване, без да екс-
периментирам с тях. 

Значи онова, от което се състоя телесно, не е определено 
съществуване. То не е битие и не е небитие. 

503. Опразване в макроплан. Моето тяло е много милиарди 
пъти по-малко от планетата Земя. 

Планетата Земя е много милиарди по-малка от Слънчевата 
система. 

Слънчевата система е много милиарди пъти по-малка от Га-
лактиката. 

Галактиката е много милиарди пъти по-малка от Млечния 
път, Метагалактиката. 

Метагалактиката е много милиарди пъти по-малка от Все-
лената. 
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Вселената вероятно не е единствената. 
Къде съм аз? 
Подобно разсъждение намираме в Мисли на Блез Паскал. 
508. Опразване на квалия (qualia). Квалия е безспорното 

живеене, изпитване на усещания, сетивни възприятия, предста-
ви, мисли, емоции. Тук квалия се покрива с феномен. 

Относително определени са qualia заедно с други qualia в 
жизнен процес: болка–удоволствие, студено–топло, радост–
страдание, възторг–гняв в контекста на ресинтеза на живота 
срещу хаоса. 

Сетивното не е ’първа степен на познанието’. То е феноме-
налният свят, обхваща раждане, живот и смърт и затваря цикъла 
на светуването. 

Облата форма не е ъгловата и е обла по отношение на ъгло-
вата форма. Ако всичко в нашия свят е оформено от плавни ли-
нии, ще се опразни предиката ’обло’. 

498. Няма същност ’човек’. Няма два еднакви индивида. 
Няма два еднакви човешки генома, които да определят веднъж 
завинаги вида Homo Sapiens. Няма две еднакви личности. Няма 
на света следа от Платонов ’човек изобщо’. 

В индивидуален план ’човекът’ е сложна мрежа от смисли, 
без които, изглежда, няма как да живеем като хора. Онези смис-
ли, които приемаме като безусловни, се оказват местни описа-
ния. Те не се откриват в далечни на нашата култура. 

509. Няма ’свят’ като нещо определено. Ако искаме да сме 
последователни, няма и ’свят’ като нещо определено. ’Свят’, 
’Вселена’, ’универсум’, ’континуум’ са думи за ’всичкото’, за 
това, което е ’пред нас’, за ’съществуващото’... Но ако всичко е 
свят, тогава светът се опразва в неопределеност. Ако ’не-свят’ 
се противопостави на ’свят’ смислено, тогава светът е опреде-
лен, но това е само номинално, защото ’не-свят’ е само име. 

Безотносително понятието ’свят’ отсъства и същността на 
света отсъства. Думата ’свят’ е крайно широка и безсъдържа-
телна като понятие. Но това не значи, че това тук е понятието 
или същността ’свят’ – светът като този поток от форми на под-
реждане на хаоса не може да се отмисли. 



                                                                             Сергей Герджиков 
 

100 

Но във философия отвъд метафизиката сме длъжни да съз-
наваме постоянно, че става дума не за субстанция, ’световост’, 
’възможен свят’, ’този-свят-ност’ и подобни категории. Думата 
’свят’ си е просто дума и тя се употребява относително и в ясни 
контексти – тук като поток на феномени, преживявания, квалии. 

В истинското проникване в ’света’ ние стигаме до ниво, на 
което вече нито една дума не можем да кажем за ’онова’ и даже 
една дума като ’онова’ вече заблуждава. Това не съм го забеля-
зал пръв аз, разбира се. 

510. Будисткото понятие ’śunyata’ (празнота). Нещата са 
празни не защото са нищо, а защото са условни, относителни, 
дескриптивни, виртуални. Сетивното е празно откъм абсолют и 
битие само по себе си. 

511. Празнота на ’празнотата’. Нагарджуна: „Празнотата 
като възглед също е празна като всички възгледи.“ (MMK, 13. 8) 
Ранният будизъм е разработвал не ’празнота’ (‘шунята’), а ’не-
собствена-същност’ (нихсвабхава) и ’зависим произход’ (пра-
титя самутпада). И трите понятия са мощни, богати на при-
ложение, многостранни. Но това не значи, че са свободни от па-
радоксалност и по този начин от празнота. Затова те не трябва 
да се използват за построяване на метафизични системи и аргу-
ментиране на всевъзможни тези. 

512. Освобождение от когитации. Нещата нямат граници, 
както ние ги очертаваме. Границите, разгледани отблизо, се за-
личават. Събитията се преливат едно в друго. Състоянията се 
менят. Формите се обезформят, трансформират, изчезват като 
облаци в небето, макар и по-бавно, а понякога много по-бавно. 

Така че няма нищо непоклатимо определено в света. 
Неопределеност. Понятията, думите и усещанията се пота-

пят в неопределеност, ако отстраняваме техните отношения, 
чрез които ги разпознаваме. Нещото се опразва в неопределе-
ност, когато отстраним отношенията му с другите неща. Преди-
катът се опразва, ако отстраним симетричния, полярен преди-
кат. Отношението се опразва, ако отстраним другото нещо. От-
носителността сама по себе си е празна без относимите. 

Непонятност. Понятията са празни откъм свят. Ако те се 
опитат да застанат сами пред света, без отношения, те не опре-
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делят нищо в света и светът остава непроницаем за тях. Но и в 
система понятията се отнасят пак външно към света, защото ця-
лата система може да се сведе до едно понятие. Липсва излаз от 
понятие към свят. 

513. Неизказуемост. Когато сме свободни от когитации, 
светът е чудо за ума. В такъв свят не можем да оцелеем, той е 
само за специалното състояние на празнота. Чудо може да убие 
даже само от страх. Една древна статуя или мумия, която въп-
лъщава неразбиране, е страшна. Целият свят е чудо, той е чу-
ден, загадъчен, странен, ако отмислим навика от всеки ден да 
посрещаме деня като нещо привично, естествено. 
 
 

 
Книгата е изследване на мисловната свобода като свобода 

от измисления свят и свобода за различно мислене. Въведен е 
терминът отмисляне (de-cogito) за мисловна активност назад от 
из-мисленото с намерение усилване на менталната свобода. 
Намерението може да се илюстрира така:  

Ако отмислим очаквания и спомени и останем в настояще-
то, в ’сега’, то от света изчезва и самото сега – един непривичен 
и чужд за нас начин на мислене. Отстраняването на понятията 
ни потопява в чист немислен свят. Умът е свободен за осъзна-
ване на скрити мисловни нагласи и езикови форми и за нов хо-
ризонт на преценка на привичните форми на мислене и говоре-
не: изкази, мнения, възгледи и убеждения.  

Така можем да отворим ума си за чужди изрази, понятия и 
мисловни форми, да разберем другото и чуждото и да пог-
леднем света с други очи. Така можем да познаем себе си в съ-
отнасяне с други, нашата култура в съотнасяне с други, нашата 
форма на живот в хоризонта на планетарния живот. 

Универсалното се заменя с уникално, абсолютното – с от-
носително. Изследва се в ключови изрази и езикови форми 
формата на западното мислене за битие и небитие, за същност и 
нещо, за субект и обект, за субект и предикат. Търси се грани-
цата между езика и света с нови експериментални техники.  
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Това е анализ на мисловни форми, фокусирани в Дeкарто-
вото cogito и античния λογοζ. Изследването е ново по характера 
си и не повтаря познатите аналитични аргументи. 

За това изследване съм благодарен на присъствието на спе-
кулативно мислещи хора около мен; за изглаждане на Увода и 
първите глави – на една дама с различен от моя начин на мисле-
не, но с професионален поглед на редактор; за осъзнаване на 
относителността на западното мислене и задълбочаването на 
разбирането за свобода – на срещата ми с хора, мисли и тексто-
ве от Далечния Изток. 
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РЕЗЮМЕ 
 
Книгата е изследване на мисловната свобода като свобода 


от измисления свят и свобода за различно мислене. Въведен е 
терминът отмисляне (de-cogito) за мисловна активност назад от 
из-мисленото с намерение усилване на менталната свобода. 


Ако отмислим очаквания и спомени и останем в настояще-
то, в ’сега’, то от света изчезва и самото сега – един непривичен 
и чужд за нас начин на мислене. Отстраняването на понятията 
ни потопява в чист немислен свят. Умът е свободен за осъзна-
ване на скрити мисловни нагласи и езикови форми и за нов хо-
ризонт на мислене и говорене.  


Така отваряме ума за чужди изрази и мисловни форми, мо-
жем да разберем другото и да погледнем света с различни очи. 
Така можем да познаем себе си в съотнасяне с други, нашата 
култура в съотнасяне с други, нашата форма на живот в хори-
зонта на планетарния живот. 


Изследването е в съгласие с най-новата нагласа за пре-
мисляне (re-thinking) във философията (XXII Световен 
философски конгрес, 2008). Универсалното се заменя с уникал-
но, абсолютното – с относително. Изследва се в ключови форми 
западното мислене за битие и небитие, за същност и нещо, за 
субект и обект, за субект и предикат. Търси се границата между 
езика и света с нови експериментални техники.  


Това е анализ на мисловни форми, фокусирани в Дeкарто-
вото cogito и античния λογοζ. Изследването е ново по характера 
си и не повтаря познатите аналитични аргументи. 


Увод 
Това изследване е локално и глобално. То се взира в ключо-


ви форми на cogito и λογοζ в сравнение с не-западни форми. 
Намерението е осъзнаване на западния ум и култивиране на 
глобална нагласа. 
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От-мислянето е освобождение на ума чрез осъзнаване вир-
туалността на когитациите. То е фокусиране в когитации, разк-
риване на формата и отношенията им. Свободната нагласа пре-
одолява фиксациите в несъзнати мисловни форми. Държим под 
око включването на думите в живота и не бъркаме виртуално с 
реално. Тази нагласа може да се изрази в няколко прости норми. 


Изчистване от несвободни нагласи: ‘очевидности’, ‘убеж-
дения’, ‘универсалии’. Осъзнаване на спонтанния език и при-
вичните схеми на описание и обяснение. Фиксираните понятия 
и изкази препятстват алтернативните. Относителните понятия и 
изкази могат да бъдат променяни и траснсформирани. 


Осъзнаване на локални форми. Фокусиране в локални ези-
кови и ментални форми, които възпроизвеждат Его, общност, 
култура. Свободната нагласа открива местните форми в съотна-
сяне с чуждите. 


Разкриване локалността на ‘универсалиите’. 
Осъзнаване на отношения. Мислите и изказите са опреде-


лени в отношения. Без отношения не познаваме нито едно поня-
тие, твърдение, теория, културна форма. Привично тези отно-
шения се осъзнават слабо и си говори безотносително. 


Разкриване относителността на ‘абсолютите’. 
Отказ от интерпретации. Интерпретацията оформя мис-


ленето и изказа съгласно нагласата и пред-разбирането. Вник-
ването в ситуация, разговор или текст изисква пренасяне на ума 
в жизнения процес на самата ситуация. 


Избягване на дебати и критики. Дебатите и критиките тру-
пат недоразумения и заблуди. Те гравитират към Его-форми и 
са бариера пред откриването на другата позиция. Може да се 
аргументира неограничено и да се критикува неограничено. Те-
зисите са отворени за ‘доказване’ и ‘опровергаване’ поради не-
определеността им. 


Крос-културна идентификация. Една културна форма се о-
предел-я в контакта си с друга, иначе тя е несъзната и неопреде-
лена. 


Съзнанието за другост на своето спрямо другото го очер-
тава по нов начин. Тогава можем да преоткрием своите изкази, 
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като осъзнаем тяхната форма. Можем да постигнем собстве-
ните си коренни понятия като отнесени към чужди. 


В това изследване се отмислят мислими неща, а не светът. 
Ако тук има епохé, то е въздържане от приемане на мисловно-
то за реално. 
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I. ЕГО, ГЛОБАЛНОСТ И СВОБОДА 
Глава 1. ’Egocogito’ – несвободна идентичност 
1. Всеки ден ние утвърждаваме мисловно, езиково и дея-


телно: „Аз съм“. Това полагане на себе си тук, на Запад, е неот-
делимо от мисленето. Рене Декарт формулира паролата с неиз-
меримо огромния смисъл: „Ego cogito.“ 


Ако се напише: Egocogito, ще имаме термин за неразделна-
та Его-форма на мислещия Аз. 


2. Его-формите са локални. Egoсogito е местна идентич-
ност, а не човешка универсалия. Тя е оформена в индивидуални 
биографии в една западна колективни идентичност. Модерният 
западен човек не осъзнава тази локалност и приема универсали-
ята ‘Еgo cogito’. Така ние сме слепи за различни локални 
идентичности на чужди култури. 


3. Egocogito измества живота. На Запад мисленето е най-
безспорна свръх-ценност, а животът е негова предпоставка. То-
ва е позиция не в живота-и-смъртта, а в културата. Това е живе-
ене във виртуалното като в реално. 


4. Homo Sapiens заменя тялото с артефакт. Всяко същес-
тво на тази Земя живее телесно, ре-синтезирайки се от спонтан-
ния си разпад. Само един вид на тази Земя, Homo Sapiens, оце-
лява посредством мислене и говорене, а не с непосредствена 
телесна активност. Предметите и знаците от лъка и едносричния 
зов до компютъра и Интернет, са мисловни постижения. 


7. „Win or lose!“. Отвъд Атлантика западното Его е разгър-
нато в хиляди модуси на състезание, в които Его експанзира 
срещу други Его. Национална идеология става ‘себе-създаване’, 
‘себе-реализация’, ‘успех’, ‘победа’. Неизбежните полярни Его-
категории тогава са себе-унищожаване, себе-отричане, неуспех, 
загуба, колапс. „There is winners and losers.“ 


8. Его от-странява живота вън от смисъла. Winner-loser 
схемата на съвременното Egocogito оформя всички смисли и 
оставя чистия живот отвъд смисъла. Ето как културата на Ego 
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cogito, отстранявайки спонтанното живеене, превръща смисъла 
в не-свобода. 


Тези изкуствени смисли се налагат върху живота и когато 
те пропадат, пропада живота на Egocogito. Но животът няма ни-
каква нужда от такова о-смисляне.  


5. Еgocogito колапсира. Мисловната сфера се обособява във 
виртуална технология. Хората мислят все по-малко – правилата 
и машините заместват мисленето. Пропастта его–тяло става 
пропаст его–cogito, а това е формула на колапс на цивилизаци-
онната форма egocogito. 


9. Кой живее и умира? Моето ‘себе-създаване’, ‘себе-
реализация’, ‘успех’, ‘победа’? Онова, което съм направил и 
постигнал в живота си: творения, дела, богатство, власт? Или 
моето име, мнения, убеждения, навици, нагласи? 


Живее онова, което е смъртно и в нас умира съществото, 
което е смъртно. 


10. Навици. Ние свързваме мислите по утъпкани пътища – 
лични, групови, национални, културни. Съществена част от 
всички мисловни и поведенчески форми идва от езика, на който 
говорим. В силна степен нашите оригинални мнения и създаде-
ните убеждения са резултат от определени мисловни и речеви 
навици (John Dewey). Те не са нещо свято, а са случайни форми, 
моделирани от навици. В тях няма ’Истина’, ’Добро’, ’Красота’, 
а смисълът им е относителен. Навиците стават лоши, нездра-
вословни и носещи страдание. Всеки навик може да се обърне 
срещу нас в определени обстоятелства. Тогава разбираме, че не 
сме свободни. 


11. Нагласи. Нагласите са като ‘настройки’ на определени 
честоти. Eго мисли, говори и действа избирателно. Уникалният 
ни път е насочен от несъзнати и значи несвободни нагласи. ‘Ек-
зистенциалната ситуация’ на ‘свободен избор’ и носене на ‘от-
говорност’ е сведена до привична ситуация на следване на гото-
ви модели, за които не отговаряме. Това е оковаване на илюзор-
ната свобода във веригите на Его. 


Както клетките ни се разпадат и се строят, защото се разпа-
дат, мислите ни се губят и се подновяват, за да не загубим ори-
ентация, така нагласите и менталните форми потъват в несъзна-
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ваното и се налага да ги осъзнаваме. Най-силно се налага да 
съзнаваме корените на несвободата. 


13. Разграждане на Его в смъртна перспектива. Когато уз-
наем, че скоро си отиваме (а ние и без това скоро си отиваме), 
изпадаме в паника. Защо се оказва, че не сме готови и че знани-
ята нищо не дават за ситуацията? Защото те са из-мислени, при 
това неосъзнати. Те са случайни смисли, оказали се в неприми-
рим конфликт с из-тичането на живота. 


Хората посрещат предизвикателството на смъртта всеки по 
свой начин, по какъвто тя раз-тваря света на Его. Измисленото 
не служи в реалната ситуация на умирането и ние умираме в 
непреодолим шок. Но умирането е приемливо за свободния от-
тегляне в мир, в с-мир-ение с идещото неподвластно, неизгово-
римо, неописуемо и не-с-мислимо. 


Глава 2. НOMO SAPIENS Е ЗЕМЕН ЖИТЕЛ 
21. Западните понятия за човек и животно, култура и при-


рода, мислене и инстинкт и даже за пространство и време, са 
местни форми и няма причина да смятаме, че са универсални. 
Те са етноцентрични и неизбежно ’погрешни’ по начин, по кой-
то чуждите са ’погрешни’ за нас. 


23. Ние сме отделени от останалите форми на живот с 
пропаст. Не можем не само да общуваме с животните и расте-
нията, но дори да издържим на някаква близост с тях в естест-
вена среда. Не осъзнаваме екзистенцията на транс-човешките 
форми (David Abram). 


24. Високото развитие е дълбоко отпадане. Най-развитото 
описание, което е и най-масивно, взето негативно, е и най-
дълбоката заблуда. Там, където са най-големите завоевания, 
трябва да са и най-големите поражения – сферата на изместено-
то от живота egocogito. 


В ‘изкуствения интелект’ се отъждествява живото мислене 
с обработката на информация в неживи системи. Такова недора-
зумение е опасна утопия, подобна на утопията за изкуствен 
живот или съвършено общество. 


25. Глобалната ситуация е мултикултурна и кроскултурна. 
Тя релативизира локалните културни форми и в частност езици-
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те и описанията – никой местен език и местно описание вече не 
може да заяви ‘всеобщност’. Осъзнаването на тази относител-
ност е отваряне към глобален хоризонт. 


26. Глобална философия. Тази формула е използвана в аб-
солютистки контексти на Запад и от диалогични от съвременни 
Дзен-учители (Судзуки, Абе, Хисамацу). Една глобална по ин-
тенция философия е належаща. Тази философия не може да е 
една система, а среща на много локални изследвания с осъзната 
идентичност, съотнесена с другите. Специално подлежи на 
осъзнаване и изследване зависимостта на философските фор-
ми от локалната граматика. 


28. Тук не става дума за деконструкция на Модерността, 
нито за екзотично търсене на Изтока, а за фокусирано изпитва-
не на елементарни мисловни форми, развити на Запад в естест-
вено оглеждане в полярния Далечен изток. Трябва да осъзнава-
ме, че в света няма нито запад, нито изток (Запад е на изток от 
Изтока и Изток е на запад от Запада). Земята няма център на по-
върхността си. В крайна сметка и това, че сме хора, че сме на 
Земята, отново е нещо локално. 


29. Няма привилегировани изкази. Думите, с които се изказ-
ва светът може да не са философски категории или научни по-
нятия. Това могат да бъдат всякакви думи. Никой не може да 
изброи ’специални думи’, които единствено и изключително от-
говарят на това изискване. Няма привилегировани изкази. Има 
по-слаби и по-силни изкази в ситуация, има по-локални и по-
глобални изкази. 


30. Човек има свое място на Земята. На глобуса всеки е 
’себе си’, иначе няма никой. Глобалната ситуация не е без-
идентична, а интер-идентична. Човек е определен като личност, 
в своята общност, в културата си, в човечеството, на Земята. Ти 
винаги си някакъв, дори само като титуляр на банкова сметка. 
Етническата идентичност е нещо специално – тя е цялостен 
колективен живот. Само в нея културите са се развивали в це-
лия спектър на жизнената активност. Всяка точка на Земята е 
еднакво важна. 


31. Местните познания са незаменими. При циклона, сто-
варил се върху Южна и Югоизточна Азия на 16 декември 2004 
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г., 300000 души загиват. Нито една научна институция и нито 
един ясновидец не са предупредили за това цунами. Спасяват се 
обаче хората от племето ’великите андамани’, следвайки своя 
контакт с животни и растения и наблюдавайки водите и ветро-
вете. 


32. Ситуацията е на живот и смърт, като на човек, на когото 
дните са преброени, ако не вземе спешни мерки. Философите 
имат незаменимата отговорност и опит да формулират, обмис-
лят и решават такива въпроси. Това изисква ‘пре-мисляне’ (re-
thinking) на философии в контекста на такава глобално-
критична крос-културна ситуация. 


Глава 3. ЗАПАДНИ РАВНОСМЕТКИ 
Тук се изследват назад в европейската култура улегнали ма-


сивни знаково-мисловни форми като програми за мислене, име-
нувани cogito и λογοζ. Това е ’археологична експедиция’ за раз-
познаване на важни понятия от днес назад към античността в 
сравнение с неевропейски форми от Индия и от Далечния изток. 


Най-новите масивни мисловни нагласи са сциентизма и ху-
манитарната идеология.  


33. Отчуждаване на аналитичната рационалност. За чуж-
деенето на философията от останалата култура и на самата кул-
тура от природата отговорност носи, от една страна, естествено-
научната нагласа и близката до нея аналитична философска 
традиция. Тук доминират категории като ’обективен свят’, ’ем-
пирично познание’ и ’логично следване’. 


Тези формулировки са вариантни, но нагласата в тях е изк-
лючително масивна и силна – тя определя мисленето и действи-
ето в глобалната научна култура. Липсата на съзнание за ло-
калност и относителност в тях е и липса на адекватно съзнание 
за глобалност. Свидетелство за това е дефицитът на определяне 
на ’логиката’, ’науката’ и ’езика’ в тяхната относителност и 
културна граница. Тази заблуда става сциентистка и технок-
ратична идеология и ражда опасни утопии. 


34. Витгенщайн стига до релативна позиция на ‘семействата 
езикови игри’ в Изследванията, но не прониква в относител-
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ността между тях. Той отъждествява ’езикова игра’ и ’форма на 
живот’. 


В аналитичната философия въпросът ‘живот–смърт’ отсъс-
тва и в този смисъл тя е стерилна. 


35. Научните войни. Хуманитарната и сциентистката идео-
логии взаимно се усилват в битките помежду си.  


‘Войните’ между хуманитари и сциентисти с тези от 
културата и науката могат отново да избухнат, защото 
ситуацията не е решена. Всяка философска теза допуска силна 
защита и силна критика по силата на относителността и неопре-
деленостите. 


36. Аналитичното аргументиране. В аналитичния тип ар-
гументация е налице фундаментализъм на логиката и факта. 
То затъва в необозрими мрежи от предпоставки, дефиниции, 
заключения и теории. В крайна сметка то е също толкова запле-
тено и хетерогенно, многогласно и хаотично, както и традици-
онната метафизика. Развити са всевъзможни ‘-изми’ по всички 
теми. Не се превъзмогва хипостазирането на ’същности’ като: 
‘изказване’, ‘тъждество – противоречие’, ‘закон – факт’, ‘описа-
ние – обяснение’. Запазват се без анализ ‘субект – обект’, ‘ем-
пирично – логическо’, ‘знак - значение’ и цял ред подобни 
категориални опозиции. 


В самата теоретична наука се запазва нагласата към 
‘обяснение на всичко’, ‘единното’, ‘абсолюта’ – несъвременни 
мисловни нагласи, съчетани с най-нови теоретични идеи.  


37. Хуманитаристиката е идеологична среда. 
Фиксирани нагласи на хуманитарната философия са: 
1. Всичко е текст. „Всяко познание протича в текстове и е 


тълкуване.“  
2. Смисълът е сърцевината на текста и на света.  
3. Човекът е дух. „Човекът има разум, съзнание за смърт, 


чувства и възприятие, които го правят духовно същество за раз-
лика от всички останали живи същества. Затова човек не е жи-
вотно.“  


Но това ’духовно същество’ диша и се храни, боледува и 
умира като животните, а и проявява агресия и жестокост, несъ-
измерими с тях. Всъщност всички представи за ’дух’ имат коре-
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на си в ’дъха’, ’дишането’, ’живота’ и клонят към описване на 
една непозната форма отвъд смъртта. 


Разрушителните приложения хуманитаристиката са огром-
ни. Въпреки наложилата се представа, научната идеология и 
технология е не по-опасна от социалната идеология и техноло-
гия. Пораженията й са по-рядко припомняни: индоктринации, 
дискриминации, културни сблъсъци, религиозни войни, уто-
пични идеологии и политически практики, тоталитарни режими. 
Всички тези феномени са ’хуманитарни’, доколкото се коренят 
в измислени концепции за ’човека’, ’свободата’, ’справедли-
востта’, ’нацията’. 


39. Отвъд хуманитарния хуманизъм. Трябва ли да спрем в 
това движение до ’езика’, ’текста’ и ’културата’, водени от цен-
ността и идеала на ’хуманизма’? Много по-мъдра със своята от-
говорност и ангажираност със света и истината е онази филосо-
фия, която не е зависима от хуманизма като ‘хуманитарност’, 
както и от ’сциентизма’ като ‘обективна научност’. 


40. ‘Деконструкция’ – Жак Дерида. ‘Deconstruction’ на Жак 
Дерида следва тук след ’случайността на аза и на езика’ на Ри-
чард Рорти в ретро-анализа на етно-центрираната Западна ло-
госна философия. Мото като „Няма нищо извън текста“ веднага 
показва, че тук няма ’деконструкция’ на самия текст, няма 
’деконструкция’ извън херменевтика, а има текстови форми, 
отнасяния и критика. 


44. Трансцендентално–емпирично – ’място’ на ’Différance’. 
Дерида изтъква важността на различието между трансценден-
тално и емпирично във феноменологията на Хусерл. ‘Трансцен-
дентално’, безотносително Аз отсъства от далекоизточните ези-
ци, от индианските езици, от нашите собствени естествени ези-
ци. Разликата, на която толкова се разчита, е имагинерна. 


46. „Нечуваема е разликата между две фонеми, която един-
ствена им позволява да са и да действат като такива“ (Дерида, 
1999, с. 771). 


Фокусът на деконструкцията е „различаването, което не е 
нито дума, нито понятие, ... стратегически най-подходящото да 
мисли най-нередуцируемото на нашата ’епоха’, ако ли не да го 
владее.“ (Цит. пр., с. 772)  
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La différence – обявяване: „наложих в неографизма това, ко-
ето ще нарека временно дума или понятие difference (различа-
ване) и което не е, както ще видим, буквално нито дума, нито 
понятие“ (Цит. пр., с. 769). 


Тук намираме уникално съчетание на отказ от логос и при-
емане на властта на cogito, с ясното характеризиране на мисле-
нето като власт, по подобие на Фуко. Интенцията на де-когито 
е обратна – да освободим из-мислящото мислене с от-мисляне и 
така да го направим възможно най-силно. (Цит. пр., с. 773) 


’Между’ остава вън или несъзнато в différence, а без такова 
определяне не може да се помисли разликата между форми като 
релативност, опразване на форми, свобода от форми и свобода 
за форми. 


47. Лудост, λογοζ и cogito – разумът на съд. Дерида нами-
ра ‘лудостта’ в разгръщането на λογοζ. Трябва да се проникне и 
под пласта на Сократ, за да се види какво е положението. А там 
намираме огромната тема Дионис, Свободния: тракийския Дион, 
Загрей, Сабазий, феномен, който не е гръцки и е пред-писмен, и 
от позиция на гръцката писмена култура разпознаваме ’лудост-
та’ на ’орфическите мистерии’. 


Вън от Западната култура намираме обаче достатъчно сви-
детелства за феномена лудост и схващането на лудостта като 
‘безумие’ или ‘заблуждение’. Изглежда, че лудостта се разпоз-
нава навсякъде като вземане на нереалното за реално и оттук 
живеене в някакъв затворен субективен, невалиден за другите 
свят. 


53. ‘Логос’ е лудост, ако взема нереалното за реално. Това 
ни насочва към разбиране, че в самото хипостазиране на ’за-
падния разум’ като Разума има лудост. 


Ситуацията с ’лудостта на логоса’ прилича на ситуацията с 
’лудостта на соло-ипсо’. Точно такъв тип е идентификацията на 
реалност с ’мое възприятие’, ако се изходи от очевидната пред-
поставка, че нещата са възприемани. Но както солипсизмът не 
може да се следва в естествения живот вън от лудостта, така и 
идентификацията на реалност с език не е състоятелна вън от лу-
достта. 
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55. Липсата ’е там’ в отношение. Когато постмодерните 
писатели установяват липси в класическото мислене, трябва да 
се осъзнава, че това са липси само защото сега се е отворило 
празно място. 


56. Няма ’Запад’ без ’Изток’. Дерида и всички деконструк-
тори на Запада мълчат относно Изтока: будисткия анализ и от-
каз от метафизиката, опразването на категориите, тематизира-
нето на относителността, на езика и границите му. Отсъства или 
е представен отново през западни философи и китайския начин 
на мислене. 


Деконструкцията на Модерността и на Запада, разработвана 
от пост-модерните философи, не е разбрана като достигане до 
диспозиции на Запад спрямо такива на Изток. 


Глава 4. ЗАГАДКИ И ЗАПАДНИ ВЪПРОСИ 
57. „Светът е загадка.“ Светът е неподатлив на обяснява-


не, защото не може да се вземе като предмет или субект пред 
познаващо говорене и опит. Сега съзнаваме и относителност-
та на тази фраза. Неподатливост на обяснение значи заставане 
в позиция на обясняване и непреодолима бариера пред нея. 


58. Западната философия е етническа форма. Говоренето 
и писането са местни – гръцки, немски, френски, и временни – 
антични, средновековни, модерни. Философията, φιλοσοφια ка-
то говорене и писане е по самото си име гръцко начинание. 
(„Was ist das – Philosophie?“, Heidegger 1956). „Думата 
φιλοσοφια ни казва, че философията е нещо, което изначално 
определя съществуването на гръцкото. И не само това – 
φιλοσοφια определя най-дълбоката същностна черта на нашата 
западноевропейска история. 


Това е формулировка на една идентичност и тя е неопреде-
лена, защото е без-относителна – в нея отсъства другото на 
Запада. 


59. Думата φιλοσοφια означава ’любов към мъдростта’. 
Има ли любов към мъдростта или нещо подобно вън от Гърция? 
Налице са И-дзин, Упанишадите, Лао-дзъ, Джуан-дзъ, Буда, 
Патанджали, Нагарджуна, Шанкара – как да твърдим, че те са 
вън от смисъла на ’любов към мъдростта’? 
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За Хайдегер постижението е въпроса: „Що е?”. Сократ пи-
та: „Що е красота?”. Сократ не задава въпрос: „А има ли изобщо 
нещо такова като красотата?“ Неговото безпокойство е безиз-
ходността на питане като „Какво “ и той не приема освобожда-
ване от типа на Хипиевото: „красивото е красивото нещо“ . 
Сократ не намира ‘красивото’ и с това не потвърждава смисъла 
на въпроса си. Тази тревога и мъка на „Какво е...“ е неутешима с 
времето и с философстването. Науките, ’възникнали от филосо-
фията’, от въпроса ’какво е’, не се отнасят до този въпрос, а до 
отнасянето, до описанието във връзка. Аристотел за разлика от 
Платон пита и за единичното, и за всеобщото.  


62. Индоевропейска форма на метафизиката. Философия-
та като рационално питане и изследване за субстанциите е ет-
нически феномен, артефакт от антична Гърция и от древна Ин-
дия, създаден и на двете места към VI в пр. Хр. Тя изцяло изра-
зява местния (местните) езици с техните граматики.  


Темата на метафизиките е все същата: абсолютния субект, 
на който се приписват, в който се намират, всевъзможните пре-
дикати. Всичко това става в рамките на индоевропейското ези-
ково семейство с неговата граматика, коренът на която са фор-
мите ’субект–обект’ и ’субект–предикатив’, свързани с модус на 
копула. Затова коренният въпрос на тези философии е абсолют-
ният субект и неговото битие. Това е ουσια или Брахма. 


63. Любомъдрието – гръцка културна форма. Гръцката ду-
ма ’философия’ и философското поведение, описано така живо-
писно в Платоновите диалози, изразява не толкова изследване, а 
езикова игра, игра на питане и отговаряне. В тези диалози чес-
то дебатът се разтваря в свободен разговор („Пир“) или зат-
варя в неразрешим въпрос („Големият Хипий“). Подобни дебати 
в изобилие намираме и в Индия. 


73. В рамките на е–не е, битие–небитие не е проблем да 
измислим предпоставки, от които при подходящи дефиниции да 
обосновем каквото и да е. 


Битието е, небитието не е. 
Животът е битие, а смъртта е небитие. 
Следователно животът е, смъртта не е. 
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От този силогизъм едва ли можем да получим спокойствие 
относно живеенето и умирането. 


’Обосноваването’ с думи и понятия е логосна илюзия. Ние 
‘обосноваваме’ елементарни феномени като цветовете с честоти 
на вълни. Когато физиката твърди: „Светлината е електромаг-
нитно лъчение, а цветовете са различни дължини на електро-
магнитните вълни.“, това решаващо е не е получено от света, а 
измислено от мисленето. 


’Шифт’ на ‘обосноваването’. Сменяме местата на основа-
ние и обосновавано, на теорията на светлината като вълни и фе-
номените на цветовете. Сега цветовете обосновават честотите. 
Наистина теорията на цветовете като честоти е обоснована във 
феномените на цветовете. Тези феномени я потвърждават и се 
обясняват от нея. Но и в това обръщане, в този шифт ’обоснова-
ване’ се изгубва: обосноваване може да има само между компо-
ненти от една система, а образите и числата на вълновите чес-
тоти не са в една система. 


75. Инфлация на метафизики. Философските схеми (или 
’системи’) са непроверими и затова неограничено многообраз-
ни. Те са съвсем хлабаво свързани една с друга. Това е явна раз-
лика спрямо емпиричните научни теории, които се надграждат 
или сменят една с друга. Тази разлика се дължи на загубата на 
опита, който дава живот на науките и отказът от който лишава 
от живот метафизиките. 


77. Не е възможно априори – преди или независимо от опи-
та или с чист ум без тяло да се умопостигне, да се проумее све-
тът. В това отношение философията е корумпирана от езика и 
в нея е неотделима истина от заблуда. 


Глава 5. ОСЪЗНАВАНЕ НА НЕСЪЗНАТИ ФОРМИ 
80. Несъзнато ’лоши’ въпроси. Въпросите относно опреде-


ления, аргументи, доказателства без позоваване на извънезико-
ви феномени, имат само концептуално значение. Те не се отна-
сят до определени неща в пространството и времето. Това важи 
и за аналитичната философия. 


Когато питаме: „Има ли съдба, или всичко е случайност?“, 
няма надежда да получим ясен отговор с позоваване на света. 
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Същото е и когато питаме: „Има ли психика, или всичко е фи-
зиология?” 


Безсмислени въпроси са въпросите относно ’качествата’, 
’свойствата’, ’атрибутите’, ’субстанциите’, ’всеобщностите’, 
’необходимостите’, ’абсолютните’, ’битието’ и ’небитието’, ако 
се задават вън от чисто теоретичната схема, към самия свят.  


82. Несъзнаване на условността на въпросите. Когато сме 
обзети от въпроса, потопени в него, зависими от него, той за нас 
е ’безусловен’. Само дистанцирането на ума от въпроса ни пра-
ви свободни да осъзнаем неговата условност, което е решаващо 
за адекватното му задаване и отговор. Даже въпросите „Има ли 
на тази маса лист бяла хартия?“ или „Нов ли е снегът?“ са отно-
сителни – те са лишени от смисъл в някои култури. 


84. Има ли истински неразрешими въпроси? Могат ли голе-
мите въпроси да станат смислени по подобие на малките? 


85. Този свят е ’такъв’ само в съотнасяне с друг. Загадките 
’на света’ не са разрешими от тук. Няма начин да се експери-
ментира с ’формата на света’, със ’света като цяло’. Светът би 
бил определим като този свят, ако имаше налице друг свят за 
съотнасяне. Но няма как да сме в два свята и да ги сравняваме. 


86. ‘Дълбочина’? Философията винаги се е смятала за пре-
делно дълбоко познание. Но какво значи ’философска дълбочи-
на’ или ’дълбочина на познанието’? 


Експеримент. В следния ред положения, подредени по об-
щност – кои са по-дълбоки: общите или единичните?  


1. Битието съществува – небитието не съществува. 
1. 1. Животът е битие – смъртта е небитие. 
1. 1. 1. Всичко живо изчезва със смъртта си. 
1. 1. 1. 1. Аз ще изчезна със смъртта си. 
На този въпрос не може да се отговори. А това значи, че ни-


то общото, нито единичното носи еднозначно ’дълбочина’. Това 
за философията значи, че тя може да се окаже не най-дълбоко, а 
най-повърхностно знание. 


88. Декогитация. Философският разум не може да се ани-
хилира с просто немислене, защото немисленето не е адекватна 
позиция в един мисловен свят. Но философстващият ум може 
да се подготви за чистене с подходящо философстване. Това е 
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от-мислящо философстване, чиято задача е да извади на бял 
свят нагласи, навици, систематични грешки и недоразумения, с 
които се произвежда безполезно натрупване на думи. 


Глава 6. МЕНТАЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ 
91. Де-когито и критика. Критиката протича на ниво текст, 


а декогитацията – в областите на взаимно проникване на мисле-
не–език–свят. Преди всичко това е отделяне на понятие-дума от 
образ, на възприятие от квалия. 


Отмислянето не е критика. Критиките са изчерпан фило-
софски проект. Всички критики в тезисната философия и спе-
циално европейската метафизика са безпроблемни, защото 
всички тези в нея са проблематични. Те подлежат на деконст-
рукция, защото са конструирани. Те могат да се разтворят или 
просто да се игнорират. 


92. По-висока позиция е скепсисът. „Скептическата способ-
ност (δύναμιζ) е онази, която противопоставя по всякакъв начин 
явлението (ϕαινόμενον) на мислимото (νοούμενον) (феномен 
на ноумен); оттук, вследствие равносилността (ισοσθενεια) в 
противоположни неща и думи ние достигаме първо до въздър-
жане от съждение (έποχή), а после до невъзмутимост 
(άταραξία). Явление ние наричаме ’сетивното’ (αίσθετά) и за-
това му противопоставяме ’мислимото’ (νοητά).“ (Секст Емпи-
рик, Пиронови положения, I, [4] 8–9) „И въздържането от съж-
дение се нарича така, защото ние удържаме своето мислене 
(διανοια), за да не утвърждаваме и отричаме нищо вследствие 
равносилността на изследваното.“ (Цит. пр., I, [22] 196) Тук е 
развита цяла теория на скепсиса в десет стари и пет нови тропи 
(пътища, разсъждения).  


Например: „самото така наречено доказателство може да 
бъде или очевидно за нас, или неочевидно; ако то е неочевидно, 
то ние няма да го приемем с убеждение; ако то е очевидно за 
нас, то тъй като именно изследваме представите , видими от 
живите същества, ще се наложи да изследваме и него, дали е 
правилно, доколкото е за нас очевидно“ (Цит. пр., I, [14] 60). 


93. Така или иначе, изглежда, че ’лошите проблеми’ са сво-
еобразни езикови възли. Те се образуват от смесване на думи и 
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неща, на значения, които се срещат и преплитат неосъзнавано и 
вън от контрол. Умът се стреми да разплете въпросните възли, 
но по-често ги заплита, като се заблуждава, че решава реални 
проблеми. Разбира се, езиковите проблеми могат да са смисле-
ни, когато знаем, че са езикови и ги решаваме като семантични, 
т. е. когато търсим и установяваме значения. 


Думите не са първични, а когато се връзват за нови неща, те 
’влекат’ и други думи. ’Едно’ влече ’две’. ’По-малко’ влече ’по-
голямо’, ’случайност’ влече ’необходимост’, ’дума’ влече ’зна-
чение’. Значенията са като полета около думите и те привличат 
съседни думи по силата на полярности.  


Когато в света не намираме противоположното, ние си го 
представяме, измисляме. Мислим ’съвършено’ от ’несъвърше-
но’. Но това подвежда да вземаме нереалното за реално.  


95. ‘Словесно–сетивно’. Моментът на говоренето за чисто 
сетивна форма е граничен, защото се фокусираме в не-езикова 
реалност. Сенсибилията не е езикова реалия и в този смисъл тя 
не се изказва, а се означава. Червеното не е ’червено’, а е нещо 
пред-езиково. Тази сенсибилия или qualia не е сводима до нищо. 
За нея не може да се пита ’защо’, нито ’какво е?’. 


96. Отвъд ’сетивно–езиково. ’Сетивното’ е ’сетивно’ като 
категория в противовес на ’езиково’. Емпиризмът като филосо-
фия е смислен като контрапункт на рационализма. В действи-
телност усещанията и понятията се обединяват и смесват не-
различимо в нашия мозък и ум. Виждането е невидимо и чува-
нето – нечуваемо. 


’Опитът’ вън от отношение с ’разума’, не е регистрация на 
наблюдения и формулиране на факти, а е живеене без намесата 
на виртуалното. 


Това е реалността без артефакти, без измислена информа-
ция. Столът престава да е ’стол’, ръката престава да е ’ръка’. 
„Какво е?“ изчезва като нечист въпрос. 


99. Относителност на ‘изречението’. Езикът не отразява 
света. ’Изреченията’ не са просто ’истинни’ или ’неистинни’ 
(Логико-философски трактат) – те са съобщения между учас-
тници в общуване, ‘езикови игри’(Философски изследвания). Но 
’езикови игри’ и ’форми на живот’ не са едно и също нещо. 
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Усвояването на лингвистичната относителност е нещо, 
което Витгенщайн не предприема. Витгенщайн не изследва 
формите ’S–O’ и „S–е–P“ . Усвояването на специалната и обща 
относителност на културите, езиците и онтологиите не е задача, 
която съвременните философи са поставяли в истинския ╒ ма-
щаб. 


100. Безотносителност на живеенето. Това, че определе-
ни тези за първични наличности се ’доказват’, е оптическа илю-
зия от логиката и математиката. Не е възможно да се доказва, 
че нещо е живот, че нещо е ум, че нещо е усещане или мисъл. 
Без тези пред-научни реалии, които сме самите ние (не транс-
ценденталните Аз-ове), няма наука и няма научни доказателст-
ва. 


101. Светът е оформен реално и виртуално. Ето една прос-
та предпоставка, взета от опита. Светът е оформен от форми, а 
те са определени (ограничени) в пространство-време. Формите 
са реални и виртуални. 


Реални са онези форми, които живеят в хоризонта на чо-
вешката форма. Те са живи форми или възприети от нас нежи-
ви форми в света. Всички реални форми в нашия свят са човеш-
ки. Светът има човешка форма. Човешката форма е също вре-
менна и местна всред другите живи форми. Всяка жива форма 
се ражда, живее и умира, като светува свой свят. Другите живи 
форми са налице в човешкия свят като разпознаваеми форми на 
живот през оптиката на човешката форма. 


Виртуални са онези форми, които не живеят свой живот. 
Те са локални, моментни, създадени от хората. Това са артефак-
ти. Не се раждат и не умират. Виртуалното не създава свят, не 
светува, доколкото не се ражда, не живее и не умира. Не можеш 
да се родиш и да умреш във ’виртуален свят’. 


Виртуалните форми пронизват реалните и границата между 
виртуално и реално е често невидима. Все пак подходящ експе-
римент може да разкрие и отдели реално от виртуално. Реално-
то е налице същото навсякъде и винаги, където и когато живеят 
хора. Виртуалното е местно и е различно за различни цивилиза-
ции, култури, народи, племена. 
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102. Три нива на формите. Виртуалните форми (знаците), 
са различно дистанцирани от сетивния поток: светова форма–
конкретно понятие–абстрактно понятие. 


’Река’ е дума за светова форма и тя не оформя реката, а я 
полага в класа на реките – големи потоци вода, вливащи се в 
морета. ’Стол’ е дума за артефакт. Без своето понятие (пред-
назначение) столът не е стол. Хора от чужда култура може и да 
не го разпознаят като нещо за сядане. ’Съвест’ е дума от друг 
порядък, както и ’материя’. Тези думи оформят мисловен пласт 
на света, обекти за който не се намират пряко в сетивно възпри-
емаемия свят. 


103. Археология и антропология на форми. ’Археологията’ 
не е ’деконструкция’. Тя трябва не да развенчава и опровергава 
класически начини на мислене, а да ги извади от безсъзнател-
ната област и да види каква е формата им. Тогава ще се разбе-
ре тяхната релативност, без да се заменят сляпо едни конструк-
ции с други. Антропологията сравнява локални форми и уста-
новява техни граници. 


Така анализът е диахронен – ’археология’ или синхронен – 
’културна антропология’ – разкриване на артефакти и живи 
форми във времеви пластове. 


106. Ментално освобождаване – нагласи и операции. ’De-
cogito, или мисловна свобода’ е формулировка на пре-
нагласата, която може да се развие по отношение на говорене-
то и мисленето със създаваните от тях идентичности. 


Пренагласата има модуси като: - от-мисляне, от-казване, от-
викване, от-учване. 


Отстраняване на думи. Когато отстраним ’Бог’ от „Бог 
съществува“ и го заменим с друг абсолютен субект, например 
’Субстанция’, смисълът е запазен. Тогава ’Бог’ не е категория, а 
име в такава категория от ’абсолютни субекти’. 


Рокада. Размяна на местата на думи в израз и съответно на 
граматични функции. Такава промяна открива зависимости на 
смислите от елементарни словесни редове. Тя води до осъзна-
ване на несъзнавани форми. Размяната на местата на субекта и 
обекта откроява обратимостта или необратимостта на ’субект–
обект’.  
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Шифт (shift). Шифтът позволява да се изпита езиковата 
форма чрез преобръщане. Установява се дали тя е практически 
неизбежна и инвариантна. Така може да се установи условност 
на категория, например ’необходимост’, ако я ’шифт-нем’ в 
’случайност’.  


Редукция. Понятията заемат място и го правят недостъпно 
за други понятия. С това те създават илюзия за единственост и 
‘същност’, като препречват пътя на алтернативно разбиране и за 
по-силно проникване (’Бръсначът на Окам’ отстранява излиш-
ните същности). 


Деконструкция. Ако изразите са сглобки по граматични 
програми, предназначени да описват и обясняват, тяхното раз-
глобяване показва как те са с-глобени и как работят. 


Разтваряне. ‘Субстанции’, ‘същности’ и ‘неща’ могат да се 
’размекнат’ и ’разтворят’ във фон и в контакти помежду си, с 
което се разпознават като виртуални. Може да се опише един и 
същ сетивен феномен със или без определено ’нещо’ в него. 


Крайна форма на разтваряне е виждането на текст на ро-
ден език като редици от фигури или чуването на реч на роден 
език като поток от звуци. 


Релативизация. Разпознават се отношения и се проследяват 
връзки между понятия. Показват се пътищата на определяне на 
едно понятие и се показват мрежите, в които то се разтваря. Там 
то губи привидната си смислова самостоятелност. Едно поня-
тие, оставено без въпросните отнасяния, се изпразва от опреде-
леност. 


Дестилация. Отделя се усещане (преживяване) от понятие, 
дума, категория, опозиция. Когато отмислим понятие, остава 
възприятие или гола купчина усещания. 


Тези техники не са Метод и все пак те съвсем не са по-
слаби от ’Метода’. 
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II. ’КОГИТО’, УМ, МИСЛЕНЕ 
Глава 7. CОGITO – АРХЕОЛОГИЯ 
108. Сферата на чистите феномени – Хусерл: В Идеята за 


феноменология (1907) намираме: 
1. Трансцендентна реалност вън от съзнанието, която изу-


чават естествените науки. 
2. Иманентна реалност на психичните феномени. 
3. Трансцендентална реалност на чистите феномени. 
Съответствие на феномените на някакви външни обекти. 


’Основният гносеологически проблем’ за това съответствие. 
Абсолютна наука, която трябва да се създаде: Трансцен-


денталната феноменология – постоянно търсената  и пре-
намираната Наука на науките. 


109. Трансцендентално и иманентно. Аз забравям, че „Аз 
възприемам чашата”, и в това си състояние чашата е абсолютен 
феномен. А кой е Аз, който забравя? Ако това е Трансцендента-
лен Аз, получаваме: „Аз осъзнавам иманентен аз, възприемащ 
чашата”. Вторият акт обаче не се отличава от първия 


Ако феноменологичната нагласа беше абсолютна, то тя би 
била безотносителна към психологичната, но тогава как транс-
ценденталният Аз се отнася към емпиричния? 


110. Интенционалност (Intentionalität). Ето как Брентано 
определя интенционалността: Всеки психически феномен се ха-
рактеризира с онова, което схоластите от средните векове нари-
чат интенционална (или понякога ментална) ин-екзистенция на 
обект и което ние бихме нарекли, макар и не съвсем ясно, рефе-
ренция (Beziehung) към съдържание, насочеността (Richtung) 
към обект (което в нашия контекст не трябва да се разбира като 
нещо реално) или иманент-обектно качество (immanente 
Gegenständlichkeit).  


Ако се приеме съзнаването на обект и съзнанието за съзна-
ване на обект като първична и вторична интенция и интенцио-
нален акт, как ще се стигне оттук до чистия феномен? Парадок-
сално е, но трябва да се отмисли интенцията и тогава остава 
’феноменът’, т. е. обектът. 
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А не всяка когитация има обект. Има чувства, емоции, же-
лания и преживявания без обекти. От друга страна, физичните 
обекти съвсем не са без-относителни едни към други. 


111. Rein Denken – Хегел. Не може просто да ‘мисля чисто’ в 
смисъл на липса на мисловно съдържание. Ако изчистя ума си 
от съдържание, тогава вече не мисля. А какво да мислим за ’ми-
съл, която мисли себе си’. С какво е пълна тази мисъл? Това во-
ди до отмисляне на ‘чистото мислене’. 


112. Ego cogito – Декарт. „Следователно това аз, т. е. душа-
та, благодарение на което аз съм това, което съм, е напълно раз-
лична от тялото и даже по-лесно познаваема от него и дори то 
да не съществува, тя съвсем не ще престане да бъде това, което 
е.“  


Тук ‘аз’ се отъждествява с ‘душата, която е напълно раз-
лична от тялото’. Така Декарт се връща в лоното на среднове-
ковната метафизика. Не е налице в опита душа без тяло. ‘Душа’ 
без тяло е безотносителна и неопределена. Така се отмисля суб-
станциалния дуализъм на ‘душа – тяло’.  


113. Cogito – λογοζ. Коренът на ’мисленето’ е λογοζ. С тази 
обикновена дума: ’дума’ Хераклит, Платон и Аристотел окачес-
твяват формата, реда в говоренето, писането, мисленето и са-
мия свят.  


Cogito става scientia, както λογοζ става έπιστήμη. Просто 
мислим понятия и и записваме науки. Всички науки се обосно-
вават от философията. 


И двете основополагащи начала са лишени от съзнание за 
относителност на всичко казано и милено. 


Мисленето-слово като начало препраща от Декарт към Ав-
густин, а оттам към Евангелието на Йоан (Христовото слово) и 
към Битие на Мойсей. Така че коренът прониква по-дълбоко от 
гръцката античност, в еврейската Тора. 


115. Крос-културна съпоставка. Ибн Сина, Авицена (980–
1037), експериментира с реещ се в небето човек със завързани 
очи. „Той размишлява и се пита дали неговото съществуване е 
доказано. Без капка съмнение би заявил, че съществува“ 
(Philippe, 1975: 1–9, курсивът мой). 



http://bg.wikipedia.org/wiki/980

http://bg.wikipedia.org/wiki/1037
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Авицена разсъждава отвъд Аза, за разлика от Декарт. Но и 
той утвърждава несъмненост на съществуването за мисленето. 
Следователно ego не е необходим полюс на cogito, но cogito е 
необходимо за доказване на битието. Да не забравяме, че Ави-
цена е повлиян от Аристотел. 


116. „Si fallor, sum“ – Августин. Cogito e във висока степен 
наследено от езика на схоластиката, смислово и логично извеж-
дано от Платон и от Аристотел – ’Философа’.  


Логосната нагласа утвърждава съществуването чрез мисъл-
та-и-словото. Но и преди да кажа или помисля каквото и да е, 
аз гледам, дишам, усещам тялото си. Същата нагласа утвържда-
ва субекта поради съществуване на предиката. Предикатът оба-
че не имплицира съществуване, а отнесеност към субекта – пре-
дикатът-и-субектът може да са несъществуващи: например 
’крилат кон’, и пак да е вярно, че щом има крила, той е, поне 
като мисл╒м.  


Това са парадокси, произлизащи от Аристотеловото отна-
сяне на съществуващото към субект-предикатната форма и суб-
станциализирането на субекта. Що се отнася до екзистенциал-
ния въпрос за моето съществуване, той е най-чисто решен пре-
ди езика и преди питането – в пред-предикативната и пред-
езикова наличност на живеенето. Това е решение напълно из-
вън cogito и logos. 


117. Умът – Аристотел. Аристотел след Анаксагор приема в 
душата νουζ като независима субстанция, инстанция. Този нус 
е мисленето, мисловната способност. Излиза, че античният 
Анаксагоров ум (нус) е пра-образ на християнското и модерно-
то cogito (в немската философия: дух, разум). 


118. Липсата на чисти идеи в реалния свят кара Платон да 
ги отнася към друг, идеален свят. Какъв е статусът на идеалния 
свят? Описанието на ’идеалната държава’ обхваща десетки хи-
ляди изречения, които се отнасят към една измислена, реално 
представима, нагледна държава. Няма мисловно, ако не се из-
мисли. Няма нищо мисловно, докато не се създаде, т. е. из-
мисли. 


Както умът вижда (мозъкът обработва образи), така умът 
мисли (мозъкът обработва понятия). В този свят няма мислещи 
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духове без тяло и виждащи тела без дух. В този свят няма абст-
рактна мисъл, независима от каквито и да са образи. Не можем 
да мислим нищо, което е невъзможно да се представи като фе-
номен. Не можем да дишаме мисловен въздух, да ядем мислов-
на храна и да живеем измислен живот. 


120. Не мислене – Патанджали. Вместо ’мисля – съществу-
вам’ са възможни и утвърждавани други и даже противополож-
ни положения. Крос-културен аналог e chitta във ведическата 
тридиция. В индийската йога – практика и философия, умът 
(читта) се освобождава, изчиства (самадхи), когато престане 
да мисли. 


Вместо ’Аз’ намираме три ’неща’: ’citta’ – ум, vrtti – моди-
фикации на ума и поведението и след това ’drastuh’, виждач, 
прозрител, в ’svarūpa’, собствена форма. Така че ’Аз’ се оказва 
не универсална категория. Мисленето е флуктуация, модифика-
ция, вълнение, нечистота, несвобода. 


Cogito изчиства ego до чисто мислене, а citta постига чисто-
та на ’drastuh’ с не-мислене. 


121. Отмисляне на структурата ’Еgo cogito’. Нека про-
дължим със съмнението по-дълбоко и да видим дали сме на 
твърда почва. Не сме, защото остава съмнението: Не из-мисляме 
ли формата аз–мисля по инерция на езиковата форма? Защото 
къде е тук Аз и къде отделно мисля? Не е ли мълчаливата реч: 
„Je pеnse“, „Ego cogito“ тази, която има предвид Декарт? За да 
сме сигурни, че тук сме на чисто, трябва да отмислим и мълча-
ливата френска или латинска фраза и да потърсим безусловната 
абсолютна и значи нефренска и нелатинска мисъл. И щом тя е 
зависима от местен език, следва да я от-кажем. Тогава отпада 
структурата ’Аз–мисля’. 


Оставено самò, cogito се разтваря в неопределеност, защото 
е неотличимо от нищо друго. 


Защо там, където има мислене, трябва да има мислещ (аз)? 
Защо, където има процес, трябва да има нещо, което го извърш-
ва? Кое вали дъжда? Всяка определеност се разтваря в безотно-
сителния субект. Медитацията има продължение и тя подлага на 
съмнение „Аз мисля“, доколкото не мога да намеря никакъв Аз 
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в мислите, отделим от тях, както не мога да отделя чуващия от 
чуването, нали?  


122. Еgo cogito – граматика. „Ego cogito“ като изречение е 
синтез на субект и предикатив, подлог и сказуемо, съществи-
телно и глагол.  


Редукция. Да съпоставим разгърнатото „Аз мисля мисъл“ и 
редуцираното „Мисля“ . Различават ли се тези две мисли? Тук 
се вижда, че ‘трансценденталната аперцепция ’Аз мисля’ (Фих-
те), няма само-дадеността, която ╒ се приписва. Реално ние 
мислим, после мислим, че мислим, и после мислим, че мислим, 
че мислим, докато потънем в неопределеност. Къде е тук ’тран-
сценденталния Аз’? 


Граматична форма. Да не би цялата ситуация с ’мисленето 
на мисленето’ да е граматически капан? Защото мълчаливото 
„Аз мисля“, без да го казваме наум, се разтваря напълно – то е 
просто ’чист ум’, който безотносително вече не е и ум. 


В многовековното класическо мислене по тази централна 
метафизическа тема структурата субект–обект в преливането 
на мислене и език остава непромислена. „Аз мисля“ предпоста-
вя на структурата ’субект–предикат’ неделимо от предпоставя-
нето на ’субект–обект’ – две основни структури на индоевро-
пейските граматики, но не и на ’езика изобщо’.  


123. Кой мисли в Ego cogito? „Аз-мисля“ е ’нещо мислещо’ 
(Декарт). Дали мисли Аз, или някакъв безличен ум? В първия 
случай става въпрос за западна категория, защото ’Аз’ в смисъ-
ла на субстанциална личност, субект или трансцендентално Его 
не е характерна форма в незападните култури. Във втория слу-
чай това би било някаква универсална форма или безформие, но 
тогава дали е ’Аз’? 


Дали наистина има Аз, който мисли? Кое е Аз, което мис-
ли? Рене Декарт? Без съмнение не, защото тогава това би била 
мисъл лична, свързана с биография, а и дори името на този чо-
век да беше друго, той пак можеше да мисли същото. Дали това 
е знаещият езика, на който се казва фразата? А дали пишещият 
е онзи, който се сеща, че не може да те няма, а да се съмняваш? 


Разтваряне. Ако се опитаме да дестилираме чист феномен 
тук, не намираме нищо определено. Вън от мисълта-фраза не 
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може да се отдели мислещ и мислено. Взето безотносително, 
мисленето се разтваря в неопределеност. 


Неопределеност. Взет начисто, без подлежащите на съмне-
ние и вече от-мислени мисли, процесът на когитация изчезва, 
защото какво мислене може да има, ако няма нищо за мислене? 
Ако мислите са съмнителни, то и тяхното мислене е съмнител-
но. Ако мислите се съзнават като съмнителни, това съзнание е 
именно съмнение. Но какво съмнение е съмнението без мисли-
те, в които се съмняваме?  


Едно чисто и неговорещо мислене не е определимо като 
’мислене’. Така cogito не само че е несъмнено, но и изчезва, 
разтваря се в неопределеност.  


125. Варианти на Ego–cogito–esse.  
„Мисля следователно съществувам“; „Мисля, следователно 


не съществувам“; „Не мисля, следователно съществувам“; „Не 
мисля, следователно не съществувам“. 


От четири възможни твърдения на пряко заключаване от 
мислене към съществуване нито едно не е вярно с необходи-
мост и нито едно не е невярно с необходимост. Тяхното отна-
сяне към други предпоставки (скрити, подразбиращи се), ги 
променя коренно и ги вмъква в съвсем различни философски 
традиции и системи, където те придобиват относителна истин-
ност или неистинност в зависимост от опита и съответните пос-
тулати в тези системи. 


Същото ще се получи и с обърнатите твърдения: 
„Съществувам, следователно мисля“, „Съществувам, следо-


вателно не мисля“, „Не съществувам, следователно мисля“ и 
„Не съществувам, следователно не мисля”. 


Деконструкция. Щом мисля Аз като съ-членено с мислене-
то, значи може да бъде и от-членено.  


Мисленето и съществуването могат да не са константни, а 
да са течения и ’съществуване-несъществуване’ да имплицира 
’мислене-немислене’.  


Така че брилянтната фраза, станала парола на Новоевро-
пейската философия, съвсем не е ’очевидна истина’, както и 
всяка друга фраза. 
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126. Декарт отмисля немисловното. Отмисляното в карте-
зианските медитации е свят, явления, неща, събития – немис-
ловното. А съмнението е мисловно и като мисловно не може да 
се отнася до немисловни явления. Медитацията изисква фоку-
сиране върху израза и процеса като различни, което не намира-
ме у Декарт – смесват се език и реалност. В крайна сметка 
вместо радикално от-мисляне Декарт субстанциализира мис-
ленето. Получило се е точно обратно на медитацията – безк-
райно мислене. 


Декарт (и след него Хусерл) в хода на своето радикално 
съмнение ’отказва’ на феноменалния свят истинско съществу-
ване. Той извършва своеобразно разтваряне на сетивния свят на 
тялото, а оставя мисленето и Аза. Това е веднага отбелязано от 
неговите критици.  


Не можеш да се усъмниш не в мисленето, а именно в тялото 
и света. Не можеш да отмислиш нещо, което не е мисловно. 


129. Мислим в потока на телесното живеене. Наивна е 
нагласата, че мисленето е нещо отделно от възприятието, предс-
тавата, въображението. Мисленето е аспект от живеенето с по-
нятия, представи, възприятия, думи, от процеса на тяхното 
следване в поток. Отделянето на мисленето става чрез езика ка-
то ментална реч. Но това е условно, защото се мисли и с образи. 
Когато се подреждат образи думи в поток на проумяване, каз-
ваме, че мислим. Да отделяме ’мисленето’ наред с ’битието’ и 
още повече като ’битието’, е чисто спекулиране, извършвано от 
метафизиката на християнския Запад. 


Глава 8. ’УМ’ 
130. Можем и без ’менталното’ – Рорти. Забележителен е 


опитът за снемане на mind–body дихотомията на Ричард Рорти 
във Философията и огледалото на природата (Рорти, 1998, с. 
83–103). Експериментът с ‘антиподинянинте’, които не намират 
в себе си ‘психика’, показва, че във важен смисъл тази дилема е 
измислена.  


Отмислящият извод е, че неезикови не се удостоверяват 
езиково. Изказванията за реалиите не са свидетелства. Реалиите 
като живот, психика, интелект не подлежат на доказване. До-







De-cogito. Отмисляне на измисления свят                                       
 


31 


казват се само твърдения във формални системи, свидетелству-
ва се само с опит. 


131. Феномените нямат граматика. 
„Боли ме зъб. Имам зъбобол“. Тази вариантност на изказа 


говори за феноменална неразделност на разделените зъб и бол-
ка. Тук преди езика не можем да намерим болка отделно от бо-
лящото. Невъзможно е обаче да кажем смислено: „Боли ме тво-
ят зъб.“ Тази невъзможност означава нещо за ’аза’ или за ’моето 
тяло’. 


Зъбът е само в едно тяло, което именно боли. Дали едното е 
наистина само нещо, а другото – процес? Можем да забравим 
Аза, но зъбоболът ще остане. Остава тялото, ‘в което има зъбо-
бол’, като изпитван зъбобол. Зъбоболът е преживяване, а не съ-
общение от друг. Отпада нуждата от ’субективно’ и ’Аз’, както 
и от разлика между зъб и болка. Ето че феноменът зъбобол няма 
формата: „Мен–ме–боли–зъб“.  


132. Умът (νουζ) при Аристотел. „Душата необходимо 
трябва да бъде или тези предмети, или техните форми; обаче 
самите предмети тя не може да бъде: нали в душата се намира 
не камъкът, а неговата форма. По такъв начин душата е като ръ-
ка: както ръката е оръдие на оръдията, така и умът е форма на 
формите, а усещането – форма на усещаното.“ (За душата, III 8, 
431b25) 


133. ‘Чист ум’ в будизма. Китайският чан-майстор Хуан-бо 
(?–850) определя чистия ум (心, hsin) отрицателно: „Всички бу-
ди и живи същества не са нищо друго освен нечий ум. От само-
то безначално време този Ум никога не възниква и не се уни-
щожава. Той не е син и не е жълт. Той няма нито вид, нито 
форма”. 


134. Умът няма форма. Менталният живот може да се на-
рече просто ’mind’ и свободно от определение като ’интелект’, 
’разсъдък’, ’разум’. Оставен без мисъл, умът няма форма: онова 
живеене на ума, в което няма ’мислене’, в известен смисъл гр. 
νουζ, или санскр. chitta, но и кит. 心. Отвъд имената въпросни-
ят немислещ ’ум’ не е нещо, не е ’субект’ в логически или гра-
матически смисъл. Той не е и ’ум’, взет безусловно и безотно-
сително. 
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135. Чистият ум е ум без мисъл. Той няма обект. За външ-
ния възприемател умът е онова ’в човека’, което не се възприе-
ма, когато той възприема тялото. 


137. Насочването е телесно-пространствено. Интенцио-
налността на ума не е в посока вътрешно–външно. Умът не мо-
же да е насочен ’навън’, към предмет, защото той не е ’вътре’, 
не е пространствен. Насочено навън е само тялото, сетивото. 
Когато умът съзерцава облак в небето, той не е насочен навън, а 
е идентичен със заостреното внимание, в което се открива об-
лака. 


138. ‘Интенционалността’ е граматическа. „В представата 
(Vorstellung) нещо е представено, в съждението нещо се утвър-
ждава или отрича, в желанието нещо е желано и т. н.“ (Брента-
но). Формулировката е тавтологична: „в желанието нещо е же-
лано“, „Аз желая желаното“. 


Насочеността към обект не е задължителна. Често си 
представяме нещо неясно, утвърждаваме нещо неопределено, не 
знаем какво искаме и т. н. Ако мислим ясно формата ноезис–
ноема и кажем, че ние имаме представа само доколкото си 
представяме нещо, и ни боли само доколкото ни боли нещо, то-
гава по какво се различава актът на представяне от предста-
вяното нещо или актът на боленето от нещото, което боли? 
Защото зъбоболът е процес и едновременно нещо – болящ зъб. 
Ако няма феноменална разлика, тогава разликата е въпрос на 
понятия и думи, или на граматична форма. 


Болката не е структурирана на ум – тяло. ‘Mind – body’ e 
дескрипция.  


141. ‘Преживяване’ е празно понятие. Ако всичко е само 
преживяване, тогава какво значи ’преживяване’? Ако няма ре-
алност извън преживяването, то е неопределено и понятието за 
него е невъзможно. Ние сме в капана на безотносителността. 
Съизмерима с тази безотносителна дума е думата ’свят’ – и тя е 
безотносителна. Нека тогава засега отъждествим смело прежи-
вяване и свят, ние ’светуваме’, т. е. налице е ’светуване’. 


Ако остава само едно ’преживяване’, защо не преживяваме 
преживяванията на другите? Вие не можете да видите моите 
цветове в моя ум (‘privileged access’). Моят отговор е: Както не 
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виждам цветовете в твоя ум, така и не изтласквам твоята кръв с 
моето сърце. Пропастта между менталностите не значи транс-
цендентален Аз, а индивидуалност. 


‘Душа’ е условно понятие за преживяване, както и самото 
понятие ’преживяване’. И няма ’душевно’ и ’телесно’, освен в 
думите. 


143. Виждам цвят. Къде е виждането и къде е цветът? На-
мирам само цвят ’пред себе си’ и в друг план ’другият стои със 
своите очи пред цвят’. Отново същата пропаст: цветът е ’в мен’, 
а ’в другия’ виждаме процеса на виждане като лъчи–око–
зрителен нерв–мозък. Значи в потока на светуването е оформе-
но виждане на цвят; и в плана на виждано тяло – процес на ин-
формационна обработка. Пропастта изчезва. Ако след мозъка 
виждах цвета на другия, нямаше да съм индивид. Ако виждах 
света през очите на другия, нямаше да има отделни индивиди. 


144. Няма диспозиция: ‘ум–свят’, няма взаимоположение, 
няма различаване. ‘Ум’ не е отделно от ‘свят’, но не е и заедно. 


146. Има ’форма’ на нашия живот. Реалията е непосредст-
вено изпитвана и живяна.  


Работата е там, че тази форма, изказвана ефективно по раз-
лични начини в естествения език, не е нито ’субект–обект’, нито 
каквато и да е друга структура. Нека я наречем ’форма на живо-
та’. Разбира се, тук няма някаква реална форма-на-живот, а това 
е само израз, който заменя фиксираните структури ‘ум–тяло’ и 
‘ум–свят’. Когато гледам розата, дименсията роза–око–мозък 
изчезва. Остава розата като жизнен процес – ‘форма на живота’. 


Глава 9. ПРОУМЯВАНЕ (COMPREHENDING) И МИС-
ЛЕНЕ 


149. Проумяването е чист умствен акт. Проумяването е 
акт независим от езика. Познанието на реалното в потока на 
света-живот не е и не може да бъде доказвано. То не бива да-
же да се оформя в понятия, за да не се включва в теории. Какво 
се доказва и обосновава? 


150. Проумяване значи да схванеш нещо с ума си, без да си 
служиш непременно с име. Да вникнеш в него като светова 
форма, Подреждаме по този начин безредието чрез форма. 
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151. Въпросът ‘как’ може да измести въпросите ‘какво’ и 
‘защо’.’Как’ се отнася до логическата-езиковата-световата фор-
ма, а ‘какво’ – до обектите-субстанции. 


152. ‘Нещо’ се свива, фокусира, вижда се формата му.  
Шахматистът не свързва понятия, а проумява позицията на 


дъската и определя следващия ход, отделяйки го от много въз-
можни. Той редуцира невероятността на хода от огромно число 
до нула. Това не е мислене с понятия, а мислене с позиции и 
стъпки, които ги променят, с оглед защита от мат и даване на 
мат.  


154. Същото важи и за карането на ски, и за шофирането, и 
за всяко друго телесно умение. Така научаването е съкращава-
не (организиране), запомняне, автоматизиране. Това може да 
се изкаже като проумяване. Научаването е овладяване от ума. 


155. ’Мислeнето като такава’ е фикция. Свидетелство за то-
ва са дефинициите на ‘мислене’. Всички те съдържат симетрия 
и взаимозависимост: ‘ум–мислене, разсъдък–разсъждение, раз-
ум–разбиране’, способност–изпълнение. Разликата между ума 
като нещо и мисленето като неговото движение е също толкова 
граматическа, както между зъба и зъбобола. Мисленето убягва 
като всяко друго нещо, чиято ‘същност’ се търси.  


И все пак мисленето е така ясно и очевидно за всеки, както 
е виждането и чуването. И също като виждането и чуването 
мисленето в неговата чистота е неопределимо отвън, а само e 
познато отвътре, в разпознаването на собственото мислене. Все-
ки знае какво е мисленето по собствен опит. Не знае само онзи, 
който не мисли. Мислите ли, че на него може да му се обясни?  


156. „Мисленето е жизнен процес. 
161. Мисловното деление не намира определено деление в 


света. Светът може да се раздели произволно. Няма основно 
или очевидно деление. Светът се разделя различно в различни 
култури. Най-старото голямо деление навярно е китайската 
двойка ’ин’  и ян  . Деленията са културно смислени, но ако 
искаме да ги прокараме съвсем ясно, възникват нерешими 
трудности. 


’Менталното’ и ’телесното’ са осмислени в необозримо ши-
рок контекст в културите със субектен език. Психичната болест 
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хем е ментална, хем е болест на цялото тяло. И все пак тялото 
боледува ’психогенно’. Не може да се каже, че ум и тяло са две, 
но не може да се каже също, че са и едно. Каква метафизика 
може да опише такова отношение? Менталните функции – вни-
мание, памет, интелект, се възстановяват и развиват с възстано-
вяване и развиване на тялото. Няма ментална енергия вън от те-
лесната, няма ментален жизнен процес в човека вън от телесен 
жизнен процес. 


Мисленето в ’чисти понятия’, ’чисти деления’, примерно у 
Кант, Фихте, Шелинг, Хегел, Хусерл, Хайдегер, е многопосочно 
измисляне. Пътищата на тези мислители не са един път – едно 
последователно мислене не може да ги съчетае. Налага се да 
изберем един от тези пътища. Кой път – няма кой да каже. 


164. Рационално мислене без понятие. Понятия се ползват 
само в мисленето-с-реч или писменост, само в мисленето-с-
думи. 


Танцуването, катеренето, карането на ски, играенето на шах 
и много други дейности и игри, които не се детерминират пълно 
от правилата, а постоянно изискват синтез на решение, се уп-
равляват мисловно без понятия. Спонтанните дейности не се 
нуждаят от понятийно мислене и в тези сфери мисленето е сво-
бодно да се фокусира в напрегнати точки и да създава форми. 
Не са възможни понятия за уникалните рационални ходове в 
една рационална дейност. 


Понякога тъкмо затова, че няма понятие как нещо да се 
направи и какво да се направи, се постъпва рационално, т. е. 
синтезира се определен акт. 


Следователно рационалното мислене не е мислене с поня-
тия, а динамично проумяване на ситуации. 


165. Мислите не се ‘извеждат’, а синтезират. Новите 
мисли не се получават чрез логическо следване, нито се получа-
ват от сетивни възприятия.  


От едни и същи предпоставки и от едни и същи перцепции 
различни хора стигат до различни мисли. До различни мисли 
стига и един и същ човек от едни и същи предпоставки и възп-
риятия в различни моменти. 
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166. От какво са направени мислите? Каква е тяхната субс-
танция, техният материал? Това са промени на ума, на съзнани-
ето. Това са образи, форми, съотнасяне или реч в ума. Но те не 
са неща в света. 


Мислите се свързват непредвидимо, но следват формата 
на знаците или на квалиите. По един начин се мисли с една 
граматика и по друг – с друга граматика. По един начин се мис-
ли с картини, по друг – с шахматни фигури. ‘Формите на мис-
лене’ приличат на ‘езиковите игри’ на Витгенщайн. 


168. Мисленето ’строи’ или ’рисува’. Както римата в пое-
зията и ритъмът в музиката, така и мислите в тяхната верижност 
и архитектоника водят до други мисли. Неусетно в измислянето 
се намесват думите и понятията пред сетивността и света. 


169. Мисленето не създава знание без сетивност. Не мо-
жем да измислим какво има в хладилника, преди да сме го отво-
рили. Не можем да узнаем с мисловни и словесни напъни откъ-
де сме дошли на света и къде ще отидем, какво е животът и 
смъртта и т. н. 


170. ‘Априори’ е относително. Граматичните форми са от-
носително пред-опитни, но все пак са създадени, за да изказват 
опит. 


171. Няма как да измислим какъв е светът. Нищо за света 
не е известно на мисленето без перцепция. Това е така, защото 
възприятието не е без-мислено, и мисленето не е свръх-
перцептивно. 


Глава 10. МИСЛЕНЕ ВЪВ ФОРМАТА НА ЖИВОТА 
172.  ‘Ego cogito’ – светови процес. Мисловният поток има 


формата на Его, Ego cogito, но не трансцендентално, а на емпи-
рично его – човешки индивид в определена култура.  


Спонтанните мисловни вълни са Его-вълни. Те текат и без 
контрола на съзнанието. Следват емоционални състояния. Пре-
ливат от обект на обект, от тема на тема. 


173. Мисловна ентропия. Мисленето изплува от ментален 
хаос от мисли и потъва в него. Това е така за всеки жизнен про-
цес – животът се изтръгва от хаос и се потапя в хаос. 
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Удобно е да се смята по схемата ‘напрежение–ток’ или ‘по-
тенциал–поток’, че двигател на мисловния процес е ’психичен 
потенциал’, напрежението на проблема, емоционалното напре-
жение. Мисълта за ’двигател’ на ’движимото’ е граматично 
оформена в схемата ‘субект–предикат(ив)’, ‘подлог–сказуемо’. 


174. De-ego-cogito. Свобода е да се пуска и спира мисловен 
поток. Това означава избягване на при-страстие, убеждение, 
борба, критика. В този смисъл това е мислене на чист ум и с то-
ва мощно, познаващо мислене, което проумява нещата, а не ги 
затрупва с предразсъдъчни положения. Да мислиш без Его зна-
чи да мислиш с чист ум и тогава света се проумява по-ясно и 
чисто. 


Де-его-визацията разкрива Его-темите – повтарящи се мис-
ловни мотиви, трайни невронни мрежи. Тогава могат да се 
предприемат адекватни действия, а не привични реакции. Ако 
освободим мисленето от патоса на мисловния поток, тогава го-
леми масиви мислене ще отпаднат. 


175. Там, където мисленето се е хипостазирало като Cogito, 
като централна концепция, в която чистото мислене е субстан-
цията, същността, определението на човека и на науката, е не-
обходимо De-cogito. 


В нагласата ’de-cogito’, понятията се мислят като относи-
телни, случайни и локални, вместо като абсолютни, необходи-
ми и всеобщи. 


176. Разтваряне на мисленето. Розата се преживява истин-
ски при de-cogito. Аз виждам розата, аз мириша розата и в това 
не различавам и не бива да различавам розата в себе си, розата 
за шипката и розата за Аза. 


Разтварянето на всички определения и накрая на самата ду-
ма ’роза’ ни връща розата. Ето как когитацията става де-
когитация, а чистото мислене се разтваря. В какво? В самия 
свят. 


177. ‘Дълбочината’ е метафора. Кое е по-дълбоко? Всеоб-
щото или единичното? Универсалното или уникалното? Въп-
росната ’дълбочина’ може да се открие на повърхността и е 
подреждане на наличното, на определеността. 
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179. Мисленето не отразява независим свят. В привичната 
западна нагласа езикът е израз на мисълта и двете вървят за-
едно. Мисленето отразява света, а езикът – мисленето. Тогава 
светът се мисли като обективен, независим свят пред нас. 


180. Мисленето следва ре-синтеза на живота. Планиране-
то на действие е мислено визиране на варианти на действие при 
варианти на обстоятелства. 


181. Писменото мислене маскира живота. Писаните думи 
създават смесване на реално и виртуално.  


Писмеността е създание само на малко народи. Почти всяка 
древна писменост е била използвана за държавни и стопански 
статистики, сметки и разпореждания, тя е изразявала социален 
ред. На друг етап се стига до регистрация на систематични зна-
ния и до фабрикуване на понятия. Светът се регистрира като 
нещо подобно на социалния ред: ‘акт на създаване’ ‘бог-
властелин’, ‘закони’, ‘закони на Природата’. 


183. Дори ’Време’ e измислено. Ние представяме времевите 
понятия като съотнесени с ’обективното време’. Говорим и 
мислим за някакви ’пет минути’, ’десет дни’, ’една година’ така, 
както говорим за ’пет ябълки’, ’десет метра’, ’едно завъртане на 
Земята около Слънцето’. Това се осъзнава в крос-културно съ-
поставяне (Уорф). Но в действителност ние никога не намираме 
в света десет дни заедно или една година време пред нас. 


Нашите естествени времеви понятия, думи и изрази са ко-
муникативни и ситуативни. 


184. Мисленето е рационално не защото е задвижено от 
разум, а защото контролира интенционално подредбата на неща 
и процеси, на действия, средства и цели чрез комуникация. 


186. Редът и ’разумът’ се свеждат до формата на ре-
синтез на живота. Редът при това е ограничен, локален и бре-
менен с неопределеност веднага щом напусне изкуствено опре-
деления контекст на използване. 


Нещо е подредено само с оглед на местен ресинтез на жива 
форма и редът е относителен спрямо формата. Редът е условен 
спрямо ситуацията, уникален. Неопределеността се ’локализи-
ра’ веднага щом започнем да определяме. 
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187. Природните форми не са определени ’неща’. Даже 
природното нещо е неопределено, например планината или ре-
ката. Защото има малки възвишения и малки потоци вода, които 
май не са планини и реки. Къде е границата между хълм и пла-
нина, между поток и река? 


Неопределеността на света е и неопределеност на езика 
спрямо света (Куайн: ‘неопределеност на референта’. Думите 
‘планина’ и ‘река’, ‘стъргалка’ и ‘мелачка’ стават неопределени. 
Налице е размит спектър на референции. 


188. Мисленето се хаотизира, както се и подрежда. Когато 
рационалното мислене отслабва, то се разпада в спонтанно а-
рационално мислене. 


189. Мисленето отпада в областта на усвоеното. Мисле-
нето спонтанно се разтоварва от напрежения. Когато едно поня-
тие е напълно овладяно, то се прилага безсъзнателно. Така от-
падат активните понятия в ума на специалиста и в математика-
та, и в логиката, и в науката. 


190. Нагласата оформя ‘премълчани предпоставки’, ‘пред-
разсъдъци’. Всяко доказване започва с пред-разсъдъчни пред-
поставки. Вродените идеи, дедуктивният метод, същностите и 
всички останали принципи на Новото време. 


191. ’Основанието’ е когито-фикция. ’Cogito’ се обособява 
в западната култура като самостойно занимание независимо от 
действието. Мисленето се ’издърпва’ от жизнения социален 
процес и се обособява в търсене на ’истината’. Тогава се появя-
ва темата за основанието. Не е случайно, че в зората на Новото 
време време се узаконява в логиката Лайбницовият принцип на 
достатъчното основание. Огромният поток на западното поз-
нание е зареден с този проект. Той е напълно актуален и в нау-
ките. 


193. Няма правилен Метод. Най-добрият ’метод’ – не-метод 
(кит.у-уей 无 ), изглежда, е следването на ’спонтанна линия’ 
(道) на минимално действие с максимална точност. Това значи 
минимален разход енергия, минимум ентропия. 


196. Понятията спонтанно се вземат за същности. Всяко 
наше изказване е неизбежно определяне. Мисленето идентифи-
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цира определености и е склонно към спонтанното им хипоста-
зиране като същности. 


197. Човек мисли в човешка форма, а не във формата на 
един независим свят. Човек мисли света в човешка форма, как-
то го и възприема. Възприятие, представа, въображение и мис-
лене имат една и съща форма. 


198. Можем да измисляме неща от форми в реалния свят. 
’Мисленето’ е жив процес на ума, дистанциран от телесния 
жизнен процес. То стига далеч на крилете на въображението. 
Без съмнение можем да мислим неща, които ги няма в света, но 
винаги със светова форма. 


200. Мисленето е жизнено, когато създава смисъл. А сми-
съл се постига с постигането на формата на живота в процеса на 
ресинтез на тази форма. Да разбера значи да проумея нещо в 
човешкия му жизнен смисъл. А жизнен смисъл е самото прежи-
вяване, по отношение на израза.  


202. Светът покрит с местно описание. Описаният свят 
има интерпретативен статус в общия живот на хората. Така све-
тът има формата на ’култура’. Но херменевтиката и хуманита-
рите като цяло се заблуждават, че светът е интерпретация и кул-
тура. 


Глава 11. ПОНЯТИЕ 
209. Понятието е създание, артефакт. Понятията не съ-


ществуват като идеални обективни форми, нито живеят собст-
вен живот. Те са знакови инструменти, които представят фено-
менални форми. С понятието определяме и с това ’обхващаме’ 
неопределено много обекти. 


210. Понятията не са дистинктивно отделени в отделен 
‘вид’, както са отделени например сетивните модалности. 
Традиционно те се поставят след представите, като рационални 
фори на познание. 


211. Мисленето обмисля опита и подрежда възприятията, с 
което ги интерпретира в схеми. Но мисленето не може да заме-
ни възприятието. Не можем да измислим съдържанието на 
опита.  
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Нефокусираната снимка не може да се оправи на компютъ-
ра. Неопределеният опит не може да се компенсира от мислене-
то, а се превръща в конструкция. 


212. Понятията са имена на групи форми. Тук заменяме 
Аристотеловото разбиране за дефиниция като подвеждане на 
вид под род. Групите форми са от друг тип – от типа на Вит-
генщайновите ’семейства’. 


Феноменална недетерминираност на понятията. Къде е 
границата между ’маса’ и ’не-маса’? Няма такава граница, ако 
ние не я определим и с това поставим. Няма в самия свят вещ в 
себе си, същност, която е ’маса като такава’, защото можем да 
използваме като маса доста неща, при това неопределимо какви. 


Коя чаша е на масата? Мислената или видяната? В изрече-
нието не се определя това. В изречението няма разлика между 
понятие и възприятие. Затова не се съзнава тази разлика, не се 
държи сметка, че тя съществува и още по-малко къде е тя. 


Концептуална неопределеност. Няма твърда определеност 
на болест или на здраве. Няма твърда определеност на норма и 
патология. Няма твърда определеност на видов геном. Няма 
твърда определеност на живо спрямо неживо. 


Понятието ’човек’ е име на всички човешки същества, като 
това ’всички’ не е определено. Нито един обект в света не отго-
варя на определението ’човекът’, ’човешката същност’. Геноти-
пите на които и да са два индивида не съвпадат. 


213. ’Чисти феномени’, ’чисти перцепции’, както и ’чисто 
мислене’ няма, но има разлика между видяно и мислено. 


216. Понятийните мрежи са програми за описване на 
опит. Системите от понятия се прилагат като софтуер, като 
програма за интерпретиране на сетивен опит. 


Понятията и техните мрежи са определени и фиксирани, а 
реалността е неопределена и тече и така понятията и доказа-
телствата стават невалидни. 


217. Понятията не са нужни вън от описване и обясняване. 
Утвърденото понятие без алтернатива става паразитно. Пара-
зитното понятие пречи за създаването на адекватно понятие и 
тежи на мисленето. То е като нефункционален рудимент в живо 
тяло, който не работи, но изисква поддръжка. 
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219. Самата дума ’понятие’ означава ’изясняване’. Но ясно-
тата е преди понятието, в сетивното възприемане. Там яснотата 
е много особена – тя е загадъчна. Защо няма червен цвят, когато 
прилепът приема същата вълна? Сега, ако питаме пряко: „Защо 
има червен цвят?“, задаваме глупав въпрос. „Ами защото така!“ 
е единственият възможен отговор. 


221. Понятието не гарантира рационалност. Знаенето на 
граматика не създава знаене на езика. Познаването на правилата 
на играта шах не значи умение да се играе. 


223. Понятията са относителни. Емпиричните понятия са 
отнесени към сетивния свят. И все пак те са условни и взаимно 
зависими в концептуални схеми. 


224. Понятията са вариативни. Едно и също ’нещо’, ло-
кална светова форма, може да се изкаже в различни мрежи от 
понятия. Когато една светова форма е схваната силно, тя е изка-
зуема в много различни понятия и закономерности. Така става в 
Закона за всемирното привличане. Неговите формулировки са 
много (Файнман).  


231. Мрежите от категории са относителни. Едно и също 
нещо, една и съща ситуация може да се опише с различни кате-
гории, с различни категориални схеми и системи. Факт е, че 
системите на категориите на Аристотел, Кант и Хегел са съвсем 
различни, макар че и трите претендират за абсолютни. 


Експеримент. Мисленето на феномени с ’възможност–
действителност’ може да се замени с мисленето за ’причина–
условия–действие’ или ’случайност–необходимост–
действителност’, а числово – с ’вероятност от 0 до 100%’. 


232. Невинаги общите понятия са по-дълбоки. Науката е 
изобличавала често философските категории като повърхност-
ни. 


Айнщайн установява относителността на пространство-
времевите понятия от инерциалната система. Това противоречи 
на Кантовите понятия за пространството и времето като ’апри-
орни форми на сетивност’.  


Кантовите категории ’делимост–неделимост’ (’прекъсна-
тост–непрекъснатост’), споделяни като очевидни от европейс-
ките философи, в квантовата механика се оказват лишени от 
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смисъл – в квантовите структури и взаимодействия няма нито 
делимост, нито неделимост. 


Същото се отнася до класическото понятие ’причинност’. 
То губи смисъла си като ’категория’ и особено като ’априорна 
категория’, след като не е валидно в квантовите взаимодейст-
вия. В тази област пропадат и други централни категории на ев-
ропейската метафизика чак до ’битие–небитие’: квантовите 
обекти не съществуват вън от акта на установяване (измерване). 
Но в този акт те вече не са микрообекти, а макроелементи от 
експериментални аранжименти – точки на плака, звуци на бро-
яч, линии в уилсънова камера или на дисплей в ядрен ускори-
тел. 


За квантовите обекти не може да се каже нито че съществу-
ват, нито че не съществуват.  


Ето как философските понятия (категории), вместо да са по-
дълбоки, се оказват по-повърхностни. 


233. Най-общите понятия са най-локални. Има още един 
парадокс на философските понятия. Вместо да са универсални, 
те са локални.  


Категориите са уникални за определена култура. Категори-
ите на китайското мислене и език са коренно различни от наг-
лед универсални категории като необходимост–случайност, 
възможност–действителност, съществуване–несъществуване, 
битие–небитие. Това показва, че категориите са артефакти, 
имена и понятия. 


Категориите се смятат за нещо саморазбиращо се, очевидно 
и затова универсално, общочовешко. Това е оптическа илюзия 
от неосъзнаване на относителност. 


III. СПЕКУЛАТИВНО МИСЛЕНЕ 
Глава 12. МИСЛЕНЕ БЕЗ СВЯТ 
В спекулативното понятие липсва полагане в жизнен процес 


на телесното същество човек. А човек има само света, който 
живее. В този смисъл спекулативното мислене е мислене без 
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свят. Обособяването на ’мисленето’ като ’спекулативно мисле-
не’ отделя мисленето-с-език от мисленето с образ, от живата 
поредица представи, от въображението. 


236. Относителност на ’в себе си’ и ’за себе си’. Двойката 
’in sich’ – ’für sich’ е истински ген на Хегеловата спекулация. 
Тези моменти са коренна форма на всяко Хегелово разгръщане 
на ’чисти мисли’, на определения на ’чистите понятия’, на кате-
гориите. За Хегел това мислене е абсолютно и то дава Абсо-
лютната истина и Абсолютната Наука. Това е дълбока грешка. 
В действителност открай докрай понятията на Хегел са отно-
сителни. 


Относителността е извор на диалектиката. Нещото у Хегел 
е ‘в себе си’, ‘за себе си’, ‘за другото’, ‘за нас’. Без ’в себе си’ 
нещата не могат да се мислят ’за нас’. 


Спекулативните понятия не могат без феноменален 
‘наглед’. И най-абстрактните понятия като ‘в’ и ’за’ са с прост-
ранствена нагледност. В по-висока степен нагледът е наличен за 
по-конкретните понятия във Феноменология и Логика. 


237. Хегеловото ’необходимо ставане на понятията’ е слу-
чайно. Хегел постановява, че ходът на мислите и определенията 
му е необходим и това е решаваща интенция за абсолютното 
разкриване на съзнанието. Да видим как необходимо се стигна 
до ’истината’ и ’същността’ в . Необходимо значи липса на друг 
истинен вариант.  


Експеримент. Във Феноменология на духа, I част, увод, Хе-
гел разработва диалектично опита на съзнанието на предмет. 
Тук се появяват понятията ‘истина’ и ‘същност’: „по такъв на-
чин тогава това е битието на това ‘в себе си’ за съзнанието, 
истинното, което обаче ще рече, че то е същността или 
предметът на съзнанието” (Хегел 1966, с. 84). Защо вместо ’ис-
тината’ и ’същността’ не илюзията и явлението? В същата ре-
лативизираща логика не може ли със същата ’необходимост’ да 
кажем: „по такъв начин тогава това е битието на това ‘в себе си’ 
за съзнанието, илюзорното, което обаче ще рече, че то е 
явлението или предметът на съзнанието“. Така отново е логич-
но. Следователно не става въпрос за необходимост, а за създа-
ване, за конструиране на понятия. 
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241. Спекулативното се самопровъзгласява за най-
истинното, за сърцевината на науката, но му липсва независи-
мото изпитание. Това е характерно и за съвременното мислене, 
и то в сферата на най-проникващата физична теория (виртуални 
частици и струнна теория). Преди Хегел това прави и Декарт. 
„Има наука и не-наука. Философията още не е наука, аз тепърва 
ще я създам”. Следователно нещо друго е наука. Например нау-
ка е геометрията. Но как науката е вече станала, без да е налице 
понятието за наука и самата Наука, която тепърва философията 
трябва да даде на света? Как философът знае, че науката е исти-
ната, преди да има каквато и да е наука? 


243. „Спекулативното е безсмислено“ – Лок. Спекулатив-
ното има негативен смисъл, изказан от британския емпиризъм и 
аналитичната философия и оставен без сериозно внимание от 
немските и френските философи. 


246. Игнорирането на метафизиката явно не е достатъчно в 
среда, в която метафизиката се приема. Ние ще слизаме по 
стълбата на мисленето в обратна на спекулативното посока, фо-
кусирани в метафизиката, единствено която има ’абсолютната 
форма на мисленето’ (Хегел). Време е да опитаме, мислейки 
свободно, да се движим през пластовете на метафизиката надо-
лу, където стълбата може би има край.  


247. Днес се налага глобален поглед към европейското спе-
кулативно мислене и конструиране. Новото, което още трябва 
да се изследва относно понятията във философията, е тяхната 
културна антропология или локална форма и нейното място в 
глобалното многообразие и единство от мисловни форми. 


248. Спекулативното мислене е локално, етническо. Факт е, 
че спекулативното мислене не е глобално – то не се развива във 
всички развити цивилизации. Това е свидетелство, че то също 
така не е универсално. Спекулативното е етнически специфично, 
свързано тясно с мисловността на индоевропейските култури. 


Тези традиции са развити в рамките на индоевропейското 
езиково семейство. Този факт е вън от вниманието на нашата 
философия. 
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Глава 13. СПЕКУЛАТИВНИ ПОНЯТИЯ 
250. ’Спекулативно’ и ’опитно’ са априори неопределими. 


Можем ли ясно да разграничим определение, което съответства 
на света и такова, което не съответства? Априори не, защото 
поначало определенията са езикови, а феномените – неезикови. 
Много е възможно една дума да няма референт в пространство-
времето, но това подлежи на проверка. 


„Електронът има траектория“. „Електронът няма траекто-
рия“ е истинска дилема в квантовата механика. Тъй като ’елект-
рон’ е теоретично понятие, а не феномен, и двете са мислени 
като възможно верни (Айнщайн и Хайзенберг). Координати мо-
гат да се получат, когато не се търси импулс (допълнителност, 
Бор), но има ли в мекросвета координати и импулси? Какви ар-
гументи ще решат спора между реализъм и феноменализъм? А 
това свидетелства за спекулативен пласт в теоретичната физика, 
който е терен за философска спекулация. 


251. ’Възможен опит’ е спекулативно понятие. Категории-
те нямат валидност извън ’възможен опит’ (Кант). Но Кант не 
си е представял, че сферата на опита е неопределена за катего-
риите – в него те са както валидни, така и невалидни в различни 
ситуации, т. е. условни. 


253. Изпитване на спекулативни понятия. За всяко спеку-
лативно положение може да се провери дали има референт в 
света или по-точно, вън от системата положения. Достатъчно е 
да отстраним теоретичната дефиниция на едно спекулативно 
понятие и да проверим дали то има отношение към нещо опре-
делено в пространство-времето. Ако не се намери такова, тогава 
понятието е спекулативно и не може да се осмисли в света. 


254. Етимологията няма познавателна стойност. Спеку-
лативните философи предприемат търсене на ’автентични’ зна-
чения на думите, които използват. Хайдегер търси произхода на 
важните същности и понятия в старо-гръцкия език, като ги на-
товарва с ’автентичен смисъл’, напр. αληθεια, нескритост трябва 
да се чете като ’истина’ („За същността на истината“ , 1993, с. 
37). Но тази неопределеност не може да се редуцира с помощта 
на етимологията. Още по-малко, ако философът използва раз-
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личен от оригиналния превод, фокусиран във философския сми-
съл, какъвто е според автора.  


Историята на думата и понятието е неизбродима, налице са 
различни и съвсем не подредени линейно значения, които не са 
определяни с оглед проникване в дълбочината на света. Думите 
са създавани в естествения жизнен процес, далеч от философия-
та. Философията ги взема от естествения език, като ги променя 
и интерпретира. 


255. Обезсмисляне на Кантовите антиномии. Краен ли е 
светът в пространството и времето, или е безкраен? Как да ре-
шим? Априори са доказуеми и двете (Кант). Има нещо, което 
Кант не е можел да предвиди. Това е разширяването на хори-
зонта на ’възможния опит’ отвъд обикновените феномени и 
обикновените абстракции за крайно и безкрайно, деление и не-
делимост. Затова неговите формулировки на антиномиите са 
обикновени класически абстракции. Те се оказват неадекватни 
както в астрофизиката, така и в атомната физика. 


256. Спекулативен жизнен смисъл. Ако правиш нещо пора-
ди спекулативна, мислена цел, като ’истина’, ’красота’, ’добро’, 
’възвишено’, ’съвършено’, а не за сетивно удоволствие, то и 
постигането на целта е спекулативно, мисловно. 


257. Понятие е относително спрямо феномен. Понятията 
се намесват във феномените. ’Понятийното’ като недистинк-
тивно някак се намесва в ’феноменалното’ и всички опити да се 
говори ‘чисто емпирично’. Това е лесно обяснимо в светлината 
на относителността. Емпирично е спрегнато с теоретично, фе-
номен – с понятие и само тогава двете имат смисъл. Чистото 
понятие не е вече понятие, а чистият феномен е неопределим 
като феномен. 


258. Редукция на теоретични понятия (термини). Научни-
те понятия често съдържат елементи, които не съответстват 
пряко на наблюдения. Такива понятия са положителният и от-
рицателният заряд в електромагнитната теория. Те като двойка 
са спекулативни и само референцията им във феномените на 
’привличане’ (приближаване) и ’отблъскване’ (отдалечаване) ги 
вкоренява в света. Строго погледнато, и привличане, и отблъск-
ване не са дадени в света. ’Частица’ също е спекулативно поня-
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тие, защото никога не наблюдаваме движението на единични 
частици със заряд. Реални референти на тези понятия са елект-
ромагнитни феномени, попадения на лъчения върху плаки или 
звуци от гайгерови броячи. 


260. Езиковите трансформации редуцират определеност-
та. Езикът не е безкрайно гъвкав и не търпи произволни ком-
бинации. Той отслабва в сериите трансформации на части на 
речта. 


Правилни изречения като: „Битуващото битие битийства 
битно“; „Нищуващото нищо нищува нищостно“, не могат да се 
отнесат разчленено към елементи на реалността. Тези изкази не 
изказват свят, макар че могат спокойно да имат видимост на 
смисленост и смисъл в онтологични схеми.  


Субстантивирането на предиката във формата на субект се 
избягва в нашия естествен език. Никой не казва извън изкуствен 
контекст: „Битието на червенината е феномен“, нито даже: 
„Червенината на ябълката е силна“, защото тези изрази обърк-
ват и препятстват живота на езиковата общност. Хората пра-
вилно казват: „Вижда се червено“ и „Ябълката е червена“.  


Трансформациите на частите на речта извън естествения 
език са неизбежни във всяка понятийна система и все пак те са 
радикални актове, които деформират опита. 


261. Ентропия на спекулативния дискурс. Създаването на 
спекулативно понятие е за сметка на загуба на определеност в 
света. ’Необходимост’ губи реалната повторимост. 


В спекулативния процес се наслагват и позиционират поня-
тие след понятие, значение след значение, твърдение след твър-
дение, без логическа необходимост. Неопределеността се усил-
ва експоненциално, с всяко добавено разсъждение. Значенията 
се умножават, спектърът на многозначността се разширява, не-
определеността спрямо света расте. 


262. Наивен континентален предразсъдък е, че науката е 
система от понятия. Хегел даже определя истината като ’научна 
система’. Това идва още от Платон и елеатите, а в Новото време 
– от геометричната нагласа на Декарт. По-нов предразсъдък е, 
че има ’откритост’ на същностни истини, на очевидности, сво-
бодни от относителността на езика и възприятието. На това раз-
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читат мислители като Хусерл и Хайдегер. Това е все едно да 
построиш аксиоматика с произволен брой аксиоми и без нито 
една дефиниция. 


263. Науките не провъзгласяват необходими и всеобщи ис-
тини. Погрешно се приемат Галилеевите и Нютоновите форму-
лировки на ’природни закони’ със статус на всеобщи и необхо-
дими истини. Галилей и Нютон не твърдят нищо относно Все-
общото и Необходимото. Те постулират общи по форма поло-
жения, с които се обясняват факти и наблюдения. Въпросните 
постулати съвсем не са необходими, всеобщи и вечни и това се 
потвърждава постоянно от смяната им в науката. 


За сметка на това емпиричните понятия се приемат за ’низ-
ши’ и неизползваеми от философията. Хусерл даже използ-
ва’епохè’ точно в този смисъл – отстраняване на естествено-
научните твърдения за обекти вън от съзнанието и разчитайки 
на чист трансцендентален ’опит’. 


264. ’Обосноваването на науките’ е континентална евро-
пейска утопия. Без колебание философи от Германия се заемат 
с обосноваване и поставяне на научни релси на основни нефи-
лософски науки: физика: Кант, Хегел; биология: Шопенхауер, 
Шелинг, Хегел; социология: Фихте, Хегел, Шютц, Бурдийо; 
психология: Вундт, Кант, Шопенхауер, Фихте, Шелинг, Хегел, 
Дилтай, Хусерл; логика: Лайбниц, Кант, Шопенхауер, Шелинг, 
Хегел, Хусерл; граматология: Дерида. Всеки от посочените фи-
лософи пък строи съвсем нова основна наука: Критика на разу-
ма – Кант, Наукоучение – Фихте, Философия на природата – 
Шелинг, Феноменология на духа и Логика – Хегел, Феноменоло-
гична психология и Трансцендентална феноменология – Хусерл, 
Фундаментална онтология и мимоходом ред нови философски 
обосновани нови науки. 


265. ’Човешкото битие’ не е определимо спекулативно. 
Дали запазен терен за спекулативната философия, разработван 
мислено, остава ’човешкото битие’, ’смъртта’, ’онтологичната 
ситуация’, ’културата’ без отнасяне към науките относно тези 
теми? В екзистенциалната философия е вложен наистина чо-
вешки патос: „Ние сме захвърлени в света“; „Ние сме битие, ко-
ето се пита“; „Ние сме битие-към-смъртта“ (Хайдегер). Какво да 
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кажем за обратните мотиви: „Ние сме приютени в света“; „Ние 
сме битие, което отговаря“; „Ние сме живот“? И единият, и дру-
гият патос са неуместни. ’Онтологичната ситуация’ е акт на 
решение. Отвъд решението е, че живеем и умираме. 


Човешкото битие и небитие, взети категориално, са неопре-
делени спрямо човека и неговия живот. Човек хем е, хем си 
отива, а когато умре, хем не е, хем остава. Но така, че нито е, 
нито не е, и в единия, и в другия случай. Човек толкова е и не е, 
колкото в синия цвят има бяло и черно.  


Ситуацията е неопределена понятийно. Онтологията като 
решение не променя ситуацията. 


Глава 14. МИСЛЕНЕТО НЕ РАЗКРИВА    НЕИЗВЕСТ-
НОТО 


266. „Was hеißt Denken“ – Хайдегер. Ето каква е постановка-
та. Какво значи да мислим? Човекът е разумно, мислещо същес-
тво, но не може да мисли, макар и да иска. 


Философите са мислители. Те се наричат така, защото мис-
ленето става основно във философията. Всичко това няма нищо 
общо с науката. „Произходът на същността на битието на съ-
ществуващото не е помислен... Затова ние питаме: какво значи 
да мислим?“ („Was hеißt Denken?“) 


Как да мислим тази уникална и така характерна за Хайдегер 
мисловна верига, която започва и завършва с един и същ въп-
рос? Преходите между понятията – гръцки съществителни – са 
без алтернатива и без обяснение. 


268. „Всичко е...“. „Всичко е битие“; „Всичко е дух“; 
„Всичко е материя“, „Всичко е енергия”, „Всичко е струни” – 
принципите с формата: „всичко е“ , са безотносителни, но тога-
ва те са неопределени. Когато няма нищо освен битие, освен 
дух, освен материя, то не може да се определи като ’битие, дух, 
материя’, безотносително към нещо друго, не-битие, не-дух, не-
материя. Ако няма нищо освен енергия или суперструна, то ня-
ма нищо определено. Ако „всичко е във всичко“, то нищо не е 
никъде, а ако „всичко е едно“, то няма и едно. Няма надежда 
някак да имаме опит за ’всичко’, за ’всяко’, за ‘едно’. В дейст-
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вителност за нас няма никакъв смисъл и изначална ценност пос-
тигането на ’всичкото’ или ‘едното’. 


270. ’Очевидностите’ са изречения. Недоразумението е в 
това, че се приемат очевидни положения, безсъмнени пропози-
ции, които се смятат за отразяващи реалността. Но ние никога 
не ’оче-виждаме’ изречения и положения. 


274. Когато използваме спекулативни понятия с неясни ре-
ференти в самия сетивен свят, се оказва, че сме неизбежно не-
точни, неопределени и лесно опровержими. Нещата се изплъз-
ват от всеобщите понятия. Те са неизмеримо по-сложни, не-
подредени и ’неправилни’. 


275. Полярната съотнесеност и извор на диалектиката. 
„Понятията преминават в своята противоположност“. Но ние не 
намираме понятия, които да се движат. Просто едно опреде-
ление се осъществява заедно с друго. Актът на о-предел-янето 
очертава предел и с него две страни. А определя не-А, анти-А. 
Това взаимно ограничаване и поляризиране прави възможна оп-
ределеността, при това като наше решение. 


276. Противоположните определения са неадекватни в 
едно и също отношение. Вселената успява да бъде и крайна, и 
безкрайна, и нито крайна, нито безкрайна, чрез това, че нейната 
’крайност’ е затвореността на кривото ╒ пространство, а ’безк-
райността’ ╒ е отсъствието на край в тази затвореност. 


278. „Същността е скрита“ е подвеждащо твърдение. Ако 
знаем за нещо, че е скрито, значи то е тук, в пространството и 
времето, и значи е откриваемо. Скритостта е изцяло релативна и 
се отнася до нещо налично в опита. ’Скритостта’ от опита е 
празна откъм смисъл и реалност. 


Има скрити причини и те са откриваеми. ’Причина’ е удо-
бен конструкт за навързани във времето събития, а не някаква 
същност. Има смисъл да говорим само за причини, които са в 
света. Това, което правят реалистите в ядрената физика, е неа-
декватно. Нищо не може да се скрие зад света. 


Невидимото, което не може да стане видимо, е мисловно. 
’Невидимото’ става нещо, когато се види, а преди това е само 
предполагаемо. А когато се види, то вече не е ’невидимо’ и не е 
’вътрешно’ спрямо някакво ’явление’ – то е пространствено и 
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самò е определимо като явление. ’Енергия’ е добър пример за 
това. Всички взаимодействия са обмен на енергия и се приема, 
че енергията в света е константа. Ако кажем сега, че енергията е 
същност, как е определима тя независимо от формите на взаи-
модействие? Такова определение е празно. 


280. Безотносителното е празно. Съотносителните поня-
тия, невкоренени в света, са празни откъм свят, но безотноси-
телното, оставено без партньори, е празно откъм определеност. 


281. „Всичко се свежда до Едно“. Това е елементарно изис-
кване на ума. Монизмът е предел на обобщаването. Монизмът е 
тенденция на езика, то е предел на езиковото определяне. Логи-
ката подрежда понятията и твърденията в йерархия. На върха 
има Едно. Затова „Светът има Начало“ . Но в света няма специ-
ално число, даже няма числа изобщо. 


Целта на някои физици-теоретици – ‘единната теория’ или 
’теорията за всичко’ е монистична утопия. Въпросната Обеди-
нена теория, засега изоставена като суперструнна теория, ще 
среща контрафакти и ще се ревизира, ще се заменя и ще изчез-
не. Единното е утопия, защото нашият свят е ограничен, посто-
янно потопен в хаос. Той е променлив, неопределен, неправи-
лен, случаен и фрагментарен. Той е светови поток и постоянно 
се случват нови непредвидени неща. 


В света твърдението за Единното няма никаква гаранция и 
не може да се потвърди, защото няма нищо в света, което да ос-
тава тъждествено. Ако кажем, че Единното – това е Бог, какво 
узнаваме с това за Единното и за Бога? Какво пречи Бог да е 
множествен? Ако кажем, че Единното – това е Природата, какво 
повече казваме от наличната множественост на възприемания 
свят? Ако кажем, че Единното – това е Трансценденталния Аз, 
къде е това Единно, когато спя? И как този Аз си върши работа-
та като Абсолют, щом се ражда, пита и умира? Каквото и Един-
но да измислим, като Абсолют то е празно. 


282. До какво се свежда ’Едно’-то? Ако многото се свежда 
до едно, до какво се свежда Едното? Отмислянето на две и 
мисленето на единствено едно води до немислимост на едното 
и от лишаването му от ’едно-вост’. Наистина, ако има само 
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едно, как ще разберем, че е именно едно, щом нямаме други 
числа? 


283. Казва ли нещо нищото? Ако се отказваме от Едното, 
как стои въпроса с нищото? „Нищото съществува.“ ; „Нищото 
не съществува.“ – кое да изберем? Дали можем да погледнем 
отстрани и да проверим има ли го? „Намери място, където те 
няма!“ Всяко нещо има нищо в основата си. Но тогава Бог или 
Нищото е субстанцията? 


Мартин Хайдегер, в „Що е метафизика“ задава въпроса та-
ка:. „как стоят нещата с нищото?“ (Хайдегер, 1993, с.12). „Ние 
предполагаме: нищото е по-първичното от ’не’-то и от отрица-
нието“ (пак там). „Страхът открива нищото.“ (Цит. пр., с. 17). 
Хайдегер показва нещо ново: ’битийната настроеност’. „Това 
изцяло отблъскващо насочване към изплъзващото в цялост, кое-
то като такова именно в страха обгръща битието ни, е същност-
та на нищото – онищостяването. Онищостяването не може да се 
сравнява с унищожаване и отрицание. Самото нищо онищостя-
ва“ (Цит. пр., с. 19). Тази така силно изразена настроеност не е 
познаване на нещо за ‘нищото’, защото то е допуснато като 
безотносително, а определено относително. 


285. Негативна онтология като онтология на виртуално-
то. Ето моя аналог на ’нищото’. Всички ’неща’ са виртуални, 
условни, не-отделни, не-неща, отвъд битие и небитие, отвъд би-
тие-и-небитие (будистката śunyata). Безформието е в основата 
на формите, както водата на океана в основата на вълните. Тази 
позиция, изразена обаче като онтология, също се изражда в не-
състоятелност. 


286. Всичко, което може да се каже за реален свят, може да 
се каже на естествен език. Този език е най-добре адаптиран и 
най-богат, защото той десетки хиляди години прави точно това. 
Всеки изкуствен език може да породи манипулация. 


Глава 15. ОТНОСИТЕЛНОСТ НА ОБЩОТО 
Поради коренната разлика между думи и феномени, думите 


отнесени към същности, правят същностите чужди на феноме-
ните и сякаш скрити някак в ядрото им. Общото е първата 
обикновена категория, която се превръща в същност. Тя е кул-
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турно относителна. Писмените знаци в китайския не могат да се 
трансформират и да изразяват експлицитно общото в понятие, 
но това става с образи. 


287. Относителност на еднакво–различно. Еднаквостта и 
различието се разпознават само относително – за отделни опре-
деления, например цвета. 


288. Експеримент с ’бяло–черно’. На екрана на монитора 
черното е черно само на фона на бялото и цветното. То е липса 
на лъч или осветен фрагмент от монитора. При това думите 
’черно’ и ’бяло’ не са огледални на феномените, не са от същия 
порядък. 


289. Експеримент с обект. ’Витоша’ не е нито обща, нито 
единична. Нейната ’същност’ не е нито обща, нито единична. 
По същия начин ’човек’ не е всеобщо и не е единично. Това се 
потвърждава от факта, че геномите на индивидите от един вид 
не съвпадат при два индивида. 


290. ’Общото’ като субект и предикат (свойство). Общо-
то, елементарно разбрано, е еднаквото в различните много не-
ща. За Платон то е именно субектът, на него принадлежат ка-
чествата. За Аристотел пък то е предикат по отношение на су-
бект. 


Примитивно може да се мисли, както отбелязва Витген-
щайн в Синята книга, че субектът някак има предиката, подоб-
но на част или сърцевина. Оттук определението, че предикатът 
е ’свой-ство’.  


Нека обърнем предикат и субект (рокада). Както ябълката 
е кръгла, така и овалът може да е ябълков – с характерната за 
ябълка форма. Кое от кое е част? Кое на кое е присъщо? Кое е 
’общо’: кръглото или ябълката? 


291. Общото в крайна сметка е само приблизително и све-
тът ни изненадва. Във всяко общо намираме граница и разли-
чие, във всяко различие намираме граница и еднаквост. 


Общото не е общо между самите неща, а между речевите и 
практическите конвенции и в крайна сметка в споделения от 
хората живян свят. 
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293. ’Общото’ пести енергия. Множество, неопределено 
количество, неограничен брой обекти и събития могат да се на-
зоват и обозрат с една дума. 


294. Общото е случайно. ’Общото’ е случайно, а не необхо-
димо. На първо място това е случайността на местния език. На 
второ място това е случайността на типа ’логика’: Аристоте-
лова предикатна логика, стоическа съждителна логика, съвре-
менни логики, ведическа логика Няя, будистка логика – това са 
различни логики и различни форми на ’общо’. 


На трето място това е случайността на принципа на кате-
горизиране. Аристотеловата система почива на един принцип, 
тази на Кант – на друг, тази на Хегел – на трети. В трите систе-
ми ’общото’ е различна категория. Витгенщайновите ’семейст-
ва’ са ’общи’, без да покриват еднакви определения. Подобни на 
тях са биологичните таксономии. 


На четвърто място това е случайността на категорията: 
подборът на множество от качества или неща, които се подвеж-
дат под общо понятие. 


Доколкото общото е случайно, цялото словесно-
категориално познание е случайно. Познанието в една култура 
се различава от познанието в друга култура, дори да се разпоз-
наят едни и същи обекти. 


295. Общото е артефакт. Общите форми са в крайна 
сметка телеологично определени ритми и форми на човешкия 
живот в неговия ресинтез от хаос. 


296. Общото е погрешно. Няма начин да не бъдем опровер-
гани от света в което и да е общо твърдение, стига то да не е 
аналитично или проста тавтология.  


„Всичко е материя“. Опровержение: „Мисълта не е мате-
рия.“  


„Всички хора са смъртни“. Опровержение: „При умирането 
не настъпва смърт, а само преобразуване на живота.“  


297. Нереалност на ’общо’ и ’единично’. Номинализмът от-
рича реалността на общото. Ако обаче общото не е реално, и 
единичното е нереално. 


298. Обобщаването е синтетично индуктивно движение на 
из-мисляне. 
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Движението в обратна посока е движение към сенсибилията 
и е ’отмисляне’. 


300. ’Всеобщото’ e хипостаза. За да имаме всеобщо, трябва 
да намерим определение, необходимо присъщо на всичко. 


303. ‘Абсолют’ е празна дума. ’Абсолют’ е категория без 
референт в света. Думата ’абсолютен’ – пълен, всеобхватен, 
безкраен, като философска категория е център и цел на метафи-
зиката. Нейният партньор е ’относителен’. Но с този партньор 
тя се дискредитира, защото става ’не-абсолютен’, относителен 
спрямо ’относителен’. 


305. Липса на абсолютни качества. Абсолютни качества 
няма, т. е. няма атрибути. Например ако имаше само син цвят, 
никога не би ни хрумнало, че това е цвят и че са възможни и 
други цветове, затова този е ’син’. 


306. Липса на относителни качества. Но и относителните 
качества не са присъщи на нещото качества, защото те се разт-
варят в относителността си. Качества като ’стар’, ’баща, 
’нисък’, ’висок 177 см’ са само съотносителни определения, 
’двуместни предикати’, отделното относително качество е не-
мислимо и неопределимо само по себе си. 


Глава 16. ’НЕЩО’ 
308. „Няма ум без неща и неща без ум“ (Доген). Самото 


разграничаване на ’ум’ и ’нещо’ е условно. Нещото е зависимо 
от дефиницията или мястото си в жизнен процес в местна кул-
тура. 


310. Разтваряне на ’нещото’. Нещо като ’ябълка’ не е без-
спорна светова форма, а е събирателно. Това е нефиксирано се-
мейство видове плодове. Нещо става форма, когато се включи в 
жизнен процес – възприятие, представа, мислене, действие за 
(ре) синтез на живата форма. Всяко едно (единично) може да се 
отмисли за сметка на друго или да се разтвори в други. 


312. Крос-културна съпоставка. Нещата са и процеси, про-
цесите са и неща. В езика Хопи „’светкавица, вълна, пламък, ме-
теор, кълбо дим, пулсация’ са глаголи... в Нутка, език от о-в 
Ванкувър, всички думи ни изглеждат като глаголи... имаме мо-
нистичен възглед за природата, който ни дава само един клас 
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думи за всички видове явления. ’Става къща’ или ’къщее’ е на-
чинът да се каже ’къща’, точно както ’става пламък’ или ’гори’“ 
(Whorf, 1956, 215–216). 


314. Името определя кое е нещото. Нещото може да е нещо 
пространствено, нещо времево, нещо пространство-времево, 
нещо извън пространството и времето – виртуално като ’ин-
формация’ или ’любов’. Решаващият акт в синтеза на нещото е 
именуването. 


В езика настъпва разчленяването на света на неща и съби-
тия, на действия и процеси, на аз и на предмет и т. н. Появяват 
се категориалните деления, синтаксиса, граматиката. 


315. Зависимост от предназначението. ’Маса’, ’крака’, 
’чекмедже’, ’телбод’, ’скоби’, ’вази’ са не неща сами по себе си, 
не ’вещи’ в смисъла на Хайдегер, а предмети с предназначение, 
които се откриват в контекста на тяхното използване, а вън от 
него са безсмислени агрегати без същност.  


317. ’Нещото’ изисква обяснение, причина и оттук се обо-
собяват специфични причинни вериги. Без ’нещо’ или ’събитие’ 
няма причинна верига и няма нужда от обяснение. 


319. ‘Прозорец’ е практическо, интелектуално и езиково 
постижение. ’Прозорецът’ е нещо неизвестно за култура, в коя-
то прозорци не се правят и не се използват. 


Глава 17. АРХЕОЛОГИЯ НА ’БИТИЕ’ – ФРАГМЕНТИ 
‘Битие–небитие’ е западна тема. Тя се припокрива с теми от 


Изтока – санскр. бхāва (битие, същност, природа),’śunyata’ 
(празнота); кит. 有йоу (съществува, има), 无 у (не съществува, 
няма),. 存在 shēng cún (съществувам, съществуване), 道Дао 
(път), 心hsin (ум), в плана на дълбочинното осмисляне на света, 
в който се помества направлението Запад–Изток. 


Нашият въпрос е: доколко въпросите за битие и небитие са 
зависими от езика, несъзнаващи езика, увлечени от езика и заб-
лудени от езика? Нека разгледаме ретроспективно, съгласно 
‘археологическата’ ни техника, фрагменти от възлови текстове. 


322. „Съществува ли външният свят?“ Дори когато сме в 
състояние да докажем нереалността на външния свят, ние не 
преставаме да живеем така, както живеят убедените в неговата 
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реалност. Това говори за естествено от-казване на доказаното с 
думи. Това игнориране на ‘доказателствата относно външния 
свят’ води към обезсмисляне на въпроса на фундаментално ни-
во и поместването му единствено в езикови контексти. ‘Външен 
свят’ очевидно е относително спрямо ‘вътрешен свят’, но раз-
лики има в това, къде се прокарва границата и как. ‘Съществу-
ване’, поместено в езика, вече е отвъд гаранциите на сетивното. 


323. „Съществуват ли Пегасите?“. Нещо в езика е вече 
налице, щом казвам някому нещо за нещо. А когато казвам, че 
то съществува или че не съществува, се подразбира, че има та-
кова нещо поне като тема. И това няма пряко нищо общо с усе-
щанията или възприятията. Просто ’темата’ или ’обектът’ е на-
лице. И тази тема или ’обект’ не е неизбежно съществуване в 
пространство-време, Битие или Небитие. Вън от езика и мисле-
нето няма друга сфера, в която да намираме съществуване, ос-
вен квалия, сенсибилия, усещане, преживяване. 


324. Какво казва копулата? Дори да не съществува сега и 
тук, тревата може да има зелен цвят. Дори Пегас, който не съ-
ществува никъде и никога, си има характеристики – той напри-
мер е ’крилат кон’. 


Това, дали нещо е или не е в света на хората преди думите и 
за всички хора, няма нищо общо с копулата ’е’, с нейното при-
съствие или отсъствие от езиците. Въпросното наличие не се 
удостоверява в езика, а в живота. 


Така ’е’ не носи екзистенциален смисъл в твърденията за 
приписване на качества. 


326. Умберто Еко споменава „модерното възражение, че за-
падната метафизика – с нейната фикс-идея за битието – се раж-
да само в рамките на един дискурс, основан върху синтактични-
те структури на индоевропейските езици, т.е. върху език, който 
предвижда за всяко съждение структурата субект–копула–
предикат... Но опитът на битието е заложен в първото проплак-
ване на новороденото“ (Цит. пр., с. 33–34). Този опит обаче от-
вежда отвъд ‘битие’ и ’небитие’. 


328. „Съществува онова, за което говорим“. Според Куайн 
несъгласието между двама души, един от които твърди, че има 
нещо, което другият твърди, че не съществува, почива върху 
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онтологични предпоставки. Те се коренят в парадоксалността на 
негативното утвърждаване, че „нещо не съществува“ (Quine, 
1952). 


Нямаме никакви гаранции за съществуване освен изразите, 
свързаните думи. Съществуването, попаднало в езика, вече не 
може да се утвърждава извънезиково. 


330. Неопределеност на съществуването без език. Но ’ръ-
ката’ не е нещо обособено. Чисто условно е да се отдели ’ръка-
та’ като ’нещо’, като ’част на тялото’. Няма ’ръка’ в самия свят 
– има наше отделяне на ’ръка’ от тялото. Ръката ми не същест-
вува: тя не е нещо отделно. И все пак ето я тук. Но тогава се из-
правяме пред първата трудност: съществуването е по неясен на-
чин относително. 


331. ’Битие на съществуващото’. Мартин Хайдегер пре-
вежда гръцкия израз to on, сегашното деятелно причастие ’съ-
ществуващ’), като начало на разбирането на битието. Схоласти-
ката обособява ’ens’, битие. Хайдегер в статията си „Was ist das 
– Philosophie?“ (1966). Ставаме неми свидетели на съкровения 
разговор между Хайдегер и ’гърците’, които си разменят еди-
нични думи и кратки изрази с дълбоко вникване. 


332. Отделянето на ’битие’ от ’съществуващо’ е лишено от 
референт. Казваме: „Човекът умря.“ и с това твърдим, че същес-
твувалият човек вече не е. Битието му е изгубено и е вече неби-
тие. Но с това никак не отделяме битие от съществуване, защото 
точно в същия смисъл казваме: „Той вече не съществува”. 


332. ’Феноменът битие’ в Битие и време (1927). Ето как 
Хайдегер процедира с понятието феномен: ϕαινόμενον се из-
вежда от глагола ϕαινεσυαι, който означава: показва се; ето 
защо ϕαινόμενον ще рече: това, което се показва, показващото 
се, видното. „Ето защо, неочаквано заключава философът, като 
значение на израза ’феномен’ трябва твърдо да остава: Самò-по-
себе-си-показващото-се, видното.“. (Хайдегер, 2005, § 7, с. 29) 
Хайдегер не посочва пример за такова използване на думата 
ϕαινόμενον. Но как така ’само по себе си’, щом: „Съществува 
дори възможността, биващото да се показва като такова, какво-
то то само по себе си не е“ (Пак там). 
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333. Dasein. Ето как се появява Dasein: „науките, като отна-
сяния на човека, имат начина на битие на това биващо (човек). 
Това биващо ние предаваме терминологически като Dasein [бъ-
денето-ето-на – б. пр.]... 


Бъденето-ето-на е едно общо, което не само се среща из-
между друго биващо. То по-скоро се отличава онтически с това, 
че в неговото битие това биващо го касае [го засяга, го е грижа, 
го е еня за, geht um – б. пр.] самото това битие... Онтичната от-
личителност на Бъденето-ето-на е заложена в това, че то е онто-
логично“ (Цит. пр., с. 18–19). 


Всяко живо същество го касае неговото съществуване, за-
това референта на Dasein се разширява отвъд смисъла, в който 
Хайдегер го въвежда. 


335. Езиков анализ на битието на Хайдегер. Като проница-
телен мислител Хайдегер стига до важния езиков анализ на ’би-
тието ’: „Глагол, инфинитив, субстантив, са сред онези, които 
първи са разпознати в началото на Западната граматика и които 
са днес все още разглеждани като фундаментални форми на ду-
мите и на граматиката. Следователно нашето изследване същ-
ността на субстантива и глагола ни води към въпроса за същ-
ността на езика.“ (Heidegger, 1959, p. 55–56)  


’Западна граматика’, ‘субстантива и глагола’ се отнася за 
’същността на езика’ – отъждествяване без надникване в чужди 
езикови форми. Фатална грешка: в много езици (начело с ки-
тайския) липсват тези форми. Както Хегел, Хайдегер също е вън 
от съзнаване относителността на немската (европейската, индо-
европейската) граматика. 


‘Е’ обаче е трето лице на спомагателния глагол ’съм’, кое-
то значи, че ’битието’ е пред наблюдател и значи не е абсолют-
но. ’Съм’ изглежда по-естествено от ‘е’като битие в смисъла 
на’Dasein’, ’битие в света’. Но ’съм’, използвано от Декарт, е по 
същия начин проблематично, както ‘е’. „Аз съм“ , е също така 
релативно спрямо другите лица и не позволява изказ на абсо-
лютно битие: където има субект и предикатив, не може да има 
безотносително битие. 


336. Хегеловото ’чисто битие’. „Битието е неопределеното 
непосредствено; то е свободно от определеността спрямо същ-
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ността, както още и от всяка определеност, която то може да 
получи вътре в самото себе си. Това битие без рефлексия е би-
тието, каквото е то непосредствено само в самото него. 


Битието, или неопределеното непосредствено, е в действи-
телност нищо и нито повече, нито по-малко от нищо...” (Наука-
та Логика).  


Нека да разгледаме това елементарно и сякаш перфектно 
начало на ’Науката Логика’. Въпросното непосредствено е по-
ток на света и с това не е ’чисто битие’, а по-скоро ’битие-
небитие’. А в ’чистото битие’ няма нито чистота, иначе нямаше 
да има нищо, нито битие, иначе нямаше да е начало. Така че на-
чалото ’чисто битие’ не е необходимо.  


Необходимо ли ’нищо’ е отрицанието на ’чисто битие’? 
Ако е така, друго решение е невъзможно. Да проверим дали е 
възможно друго решение. 


Възможните варианти са: А. ’чисто битие–чисто небитие’. 
Б. ’чисто битие–налично битие’. Не виждам защо нито един от 
двата варианта да не е толкова необходим, колкото и ’чисто би-
тие–нищо’. 


’Битие’ може да се диференцира като опит за умствено със-
тояние, например на ’чисто битие’ би съответствало чисто от 
интенция ментално състояние, на ’налично битие’ – възприятие.  


’Битие–нищо–ставане’. Варианти: А. ’Битие–нищо–
ставане’. Б. ’Битие–нищо–снемане’. В. ’Битие–небитие–
преминаване’. Г. ’Битие–небитие–анихилация’. И четирите фи-
гури са еднакво възможни и смислени.  


Следователно системата, в която се утвърждава само А, е 
случайна. 


339. Кант: ’Битие’ не е предикат. Положението: бог е все-
могъщ, съдържа две понятия, които имат обектите си: бог и 
всемогъщество; думичката: е, не съставлява допълнителен пре-
дикат, а е само това, което поставя предиката в отношение към 
субекта. 


Каквото и колкото и да съдържа значи понятието ни за да-
ден предмет, все пак ние трябва да излезем извън него, за да 
придадем на предмета съществуването.“ (Критика на чистия 
разум, с. 581–582) 
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Тези ясни положения са пренебрегнати от Хегел.  
340. Анализ на ’е’ – Аристотел: Метафизика. Откъде тръг-


ва европейската метафизика в централното понятие ’битие’? Да 
чуем Аристотел: „Има такава наука, която разглежда битието 
като битие и присъщото му само-по-себе си... с необходимост 
и елементите ще се отнасят към битието не като съпътстващо, 
а като битие.“ (Метафизика, IV 1, 1002b21–35) Това ’битие 
като битие’ е последен, непредицируем субект. Но непредици-
руемият субект остава безотносителен и така неопределен. 


Все пак: „няма никаква разлика [дали ще кажем] „здравият 
човек е“ или „човекът е здрав“ , „ходещият (или режещият) чо-
век е“ или „човекът ходи“ (съответно „човекът реже“), а така е и 
в останалите случаи.“ (цит. пр., V 6, 1017а 25–30) Това опровер-
гава Хайдегеровото тълкуване на ’битие’ у Аристотел. 


341. Парменидовото битие-мисъл. Стигаме до гена на ев-
ропейската онтология – Пармеидовото битие-мисъл. Битието 
като неизменно (Парменид) няма светови референт, както и ’не-
битието’. Няма начин да получим като референт пред мислене-
то ’битието на съществуващото’.  


Аристотел. За възникването и унищожението: „Изхождай-
ки от такива доводи, те, не обръщайки внимание на [показания-
та на] сетивата, пренебрегвайки ги и предполагайки, че трябва 
да се следва [само] разума, са обявили Вселената за единна, не-
подвижна, а някои и безкрайна... В разсъжденията това видимо 
излиза стройно, но на дело подобни възгледи са близки до безу-
мие.“ (О возникновении и уничтожении, А 8, 325а13–18) 


Тук следва да надникнем в незападен индоевропейски кон-
цепт относно ‘битие’. Иначе няма да узнаем дали темата ’би-
тие–небитие’ така, както я проследихме, е западна културна 
форма, индоевропейска езикова форма, или пък е глобална. А 
това значи идентифициране на Запада на фона на други култу-
ри, единствено спрямо които той е определим като Запад. 


342. Крос-културно наблюдение: Брахман в Брахма-сутра. 
В Индия ведическите школи са разглеждали и спорили за 
’бхāва’ (битие). Шанкара Ачаря, най-големият индийски фило-
соф-метафизик, започва коментара на Брахма-сутра така: „От 
установения факт, че обектът и субектът, които съставляват съ-
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държанието на понятията ’вие’ и ’ние’ съответно, и са по при-
рода толкова различни, колкото светлината и мракът, не могат 
да бъдат логически идентични, следва, че и техните атрибути не 
биха могли да бъдат идентични.  


Атман, Аз, е субстанция, различна от тялото, не-Аз. И тук, в 
Индия, намираме субстанция, атрибут, Аз, тяло – покритие 
между индийски и гръцки форми. Родството на индоевропейски 
езици трябва да е в корена на обяснението. 


Между индийските и китайските форми обаче има разрив – 
в Китай не се говори за субстанции и атрибути – в езика няма 
субстантиви, категориално отнесени към атрибутиви. 


343. В ’Catuşkоţi’ – ‘четиривърхата формула’, се 
формулират по уникален начин съществуване и несъществува-
не.  


„Всичко съществува“.  
„Нищо не съществува“.  
„Всичко съществува-и-не съществува“.  
„Нищо не съществува-и-не-съществува“. Последното 


твърдение не е известно на западната философия. Не е извест-
но и на философията преди Сидхарта Гаутама. 


Новото във философията изобщо тук е, че и четирите се 
отхвърлят, и това не е логически акт. Тяхната невалидност зна-
чи невалидността на типа определеност чрез абсолютни катего-
рии, невалидността на определянето на света като би-
тие/небитие. 


345. Субект–предикат под въпрос: Движението е парадок-
сално. Решението на Нагарджуна е, че няма движение, защото и 
в ходещия няма ходене, т. е. ходещият не се променя, остава хо-
дещ. ’Движещото се движи’, ’ходещият ходи’ е просто син-
таксис, а не феномен, който намираме в света. Налице е неоп-
ределеност на света спрямо езика или обратно.  


Така Нагарджуна манипулира като догматичните филосо-
фи, но в обратна посока. Практически той прави решаващата 
крачка, за разлика от конвенционалните философи: той демонс-
трира неспособността на строгия логичен език. 


347. Неиндоевропейско мислене на битие/небитие. Битие–
небитие–не-небитие (Джуандзъ) (IV в. пр. Хр.). Има начало. 
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Има още не започване на началото. Има още не започване на 
започване на началото. Има битие. Има небитие. Има още не 
започване на небитието. Има още не започване на още не започ-
ването на небитието. Има битие и небитие. Но между това би-
тие и небитие аз не знам наистина кое е битието и кое е небити-
ето (Chuang Tzu, 1964, p. 38, по превода на B. Watson). 


Различните преводи и китайският оригинал показват, че 
съществуване и битие са неразличими – не от автора, а от езика. 
Релативизира се: битие–небитие–не-небитие. Такава тройка в 
западната мисъл не е тематизирана. Ако не-битието или нищото 
е съществуващо, тогава как то е различимо от битие? Какво 
значи ‘не-не-битие, как може да се помисли? Джуан дзъ е пока-
зал, че опозицията битие–небитие, която поддържа ’битие’, е 
привидна и отрицанието, приложено за втори път, показва 
нейната празнота. Каква е семантиката на не-не? А на не-не-
не? Няма такава, а това показва, че и безотносителното ’битие’ 
няма семантика. 


348. Китайски език: битие (съществуване). В китайския 
официален език (мандарин) има глагол-частица-свръзка, 是, ко-
ято се чете ’shì, шъ’ и се превежда като ’е’, ’има’. 是 не е грама-
тически определено: не е нито съществително, нито глагол, ни-
то частица. От този знак не могат да се правят трансформации, 
годни за спекулативно размишление във формите, развити в Ев-
ропа и Индия. Вижда се, че в китайския отсъстват ‘фундамен-
тални категории’ относно битие/небитие и Хайдегеровата ‘същ-
ност на езика’. 


У Джуан-дзъ се появи отхвърлянето на битие–небитие. 
В резюме: Категорията ’битие’ не е разграничена от ’съ-


ществуване’ в археологията на мисленето на Запад и Изток. Ка-
тегориите ’битие’ и ’съществуване’ не съвпадат между гръцки и 
санскрит. Категориите ’битие’ и ’съществуване’ отсъстват в ки-
тайския, но присъстват смислите на съществуващото и иманото, 
действителното, живото. В будистката мисъл битие/небитие се 
оказват само граматични. В китайската мисъл се открива неоп-
ределеността на битието. 


Това говори, че няма споделено ’Битие’ между Запад и Из-
ток, а има семейство от смисли, мисли и знаци за един и същ 
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свят, които могат да се споделят между Запада и Изтока и по 
този начин са общочовешки. От тези смисли не може да се съз-
даде универсална философия на ’битие’. 


Глава 18. АНАЛИЗ НА ’БИТИЕ’ 
’Е’ е трето лице, което реферира, че ’битието’ е пред наб-


людател и значи не може да е абсолютно. ‘Е’ е съотнесено със 
‘съм’ и взето без ‘съм’, е неопределено. 


349. Експеримент с модуси на ‘е’, ’съм’. 
Спомагателният глагол ‘съм’ се използва в нашите езици 


във всевъзможни модуси за израз на възприятие, представа, съ-
новидение и т. н. „Това дърво е тук. Дървото е зелено.“ „Аз съм 
на Земята, но си представям, че съм на Луната.“ „Майка ми е 
там и ми се усмихва – сънувам я.“ „Спомням си баща ми пред 
къщата.“ „Пегаси няма.“  В тези изкази на ‘когитации’ ’e’ няма 
особено значение. Във всеки от тези случая някакво съдържание 
минава през ума ми. Нещо съзнавам. 


350. Светът остава. Мога да изпразня съзнанието си и да-
же да забравя за съществуването му. И да изчезне и онзи, който 
забравя.  


Образ става друг образ. Форма става друга форма. ’А’ става 
’не-А’. Няма ’вечна форма’ или ’битие’, но няма и ‘течение’, 
взето безотносително. 


351. ‘E’ не значи съществуване – Йесперсен. „За съвремен-
ното усещане във всеки случай е в такива изречения не означава 
’съществува’ и когато философите използват изречения като 
„Бог е“ , това се усеща като неестествено прехвърляне от нор-
малната употреба на e като копула.“ (Jespersen, 133) 


352. Некатегориалност на S–V–O – Сапир. „В китайското 
изречение: „Човек–убивам–патица“, което може да се разгледа 
като практически еквивалент на: „Човекът убива патицата“ ... 
трите конкретни понятия – двата обекта и действието – са пряко 
изразени с по една едносрична дума, която е в същото време ра-
дикален елемент; двете релационни понятия – ’субект’ и ’обект’ 
– са изразени единствено чрез мястото на конкретните думи 
преди и след думата за действие. И това е всичко.“ (Sapir, 1921, 
ch. 5, 13.).  
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353. ’Съществуването’ без определеност е празно. ’Същес-
твува’, ’е’, без ’къде’ и ’кога’, без време и пространство, без по-
сочване за проверка, се превръща в безотносителна категория. 
Но като безотносителна категория то е напълно лишено от оп-
ределеност. 


Анализ на ’ставане’. Ставането е процес на поява на нещо 
(’налично битие’) в света и неговото изчезване (снемане, прес-
таване).  


Няма начин битие да се появи от небитие, нито пък да из-
чезне в небитие. Няма възможност битието да стане небитие, 
защото тогава няма битие. Няма начин небитието да стане битие 
– нищо не става от нищо.  


В момента на появата и изчезването статусът на нещото е 
неопределен. То не е битие, не е небитие, не е следователно и 
синтез между двете. Налице е неопределеност.  


Будистката ’аника’, течението на света, или китайското 
’Дао’ не са синтез на битие и небитие. Течението на света не е 
изчезване или поява, а промяна, която е промяна тъкмо с неоп-
ределеността си. Впрочем и ‘чисто битие’ без друго е 
неопределено. 


Схемата ’битие–небитие–ставане’ (Хегел) е адекватна за ка-
тегоризиране на естествения език, поне на нашите езици. Но 
погледнато отблизо, се променя комплексът форма-понятие-
име. А този комплекс може да се промени както с промяна на 
възприятието, така и на понятието, и на името.  


Проверка. Трансформации на водата. Водата като прозрач-
на течност (с липса на вкус и жизненоважни свойства), тя из-
чезва като пара и става при разтапяне на лед. Така говори възп-
риятието ни. 


Ако определим водата като химичното съединение H2O 
(име), тя не става пара, нито лед. Това, което прави водата (теч-
ната H2O) пара или лед, е топлината или ’кинетичната енергия 
на молекулите’. Нейната промяна пред очите ни превръща во-
дата в пара или лед. На ниво химична реакция H2O обаче се 
променя. Водата се разлага на кислород и водород. Тогава оста-
ват постоянни атомите на водорода и кислорода, а се променят 
електронните връзки. Разпада се молекулата на водата. Водата 
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наистина изчезва. При ядрена реакция се синтезира хелий от 
два водородни атома. В този процес постоянни остават прото-
ните и електроните, безотносителни към химичните елементи. 
На още по-дълбоко ниво, при анихилацията, атомът на водорода 
се превръща във фотони. Веществото става енергия.  


Всички тези транс-формации могат да се разгледат като 
комбинации на квантови обекти, които остават постоянни. 
Множеството квантови обекти обаче могат да се вземат като 
състояния на супер-струни. Т. е. можем да изберем такава пози-
ция, че да разтворим всички тези ставания и изчезвания в ня-
какво фундаментално ‘петенциално битие’, което обаче няма 
как да е налично.  


Всички тези транс-формации могат да се разгледат като не-
уловима промяна на нещо фиктивно, което само номинално е 
’супер-струна’. Т. е. можем да изберем такава позиция, че да 
разпознаем всички тези ставания и изчезвания като небитие. 
(Разбира се, това ’небитие’ не е никога ’Нищо’. 


357. Квантовите обекти не съществуват, не не-
съществуват, не стават. В квантовата механика няма ’битие’ 
на квантовите обекти вън от макро-измерването. Наблюдават се 
макроефекти като точки на плака, разпределени като сноп час-
тици или сноп вълни. Самите микро-обекти са с определена ве-
роятност – Хайзенберг, или е разполагане на един обект (вълна) 
в различни места – Шрьодингер. Това е немислимо, защото 
надхвърля възприемаемото, назовимото и понятното. Във взаи-
модействие с уредите на макрониво това не са микро-обекти. 


В ’микросвета’ няма битие, но няма и небитие. И естестве-
но няма какво да се съедини в битие-небитие е да осцилира 
между битие и небитие като ставане. 


358. Парадокс на сингулярността. Опитите да се правят 
сценарии на Вселената са спекулативни, а доколкото са матема-
тически коректни, в тях се приемат сингулярности като Големия 
взрив, представяни чрез стойности 0 или ∞ на някои величини. 
В сингулярното събитие ’Big Bang’ някак си ’възникват’ самите 
физични закони. В сингулярното събитие ‘възникване на вид’ се 
появява жива форма, която още я няма, но вече я има.  
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Светът, ако се мисли като пределния хоризонт, достижим в 
нашия живот, не може да ’възниква някъде някога’ в нашия 
смисъл на думата. Защото той не е ’нещо в пространството и 
времето’, а оформя пространство-времево. 


В сингулярностите науката говори парадоксално и теоре-
тично неубедително. Защо? Защото учените не съзнават несъс-
тоятелността на безотносителното: ’започва’ и ’свършва’. Кога-
то се теоретизира, че ’започва’ или ’възниква’, ’завършва’ или 
’изчезва’ Вселена или Черна дупка, и в двата случая е налице 
неконсистентно описание. Законът за запазване на енергията би 
трябвало да не важи за възникването на Вселената, но той тряб-
ва да важи без определяне на място и момент, иначе не би бил 
състоятелен.  


Тази граничност прави ситуацията немислима. Възникване 
на време – изчезване на време, възникване на пространство – 
изчезване на пространство, възникване на физически закони – 
изчезване на физически закони, възникване на Вселена – колап-
сиране на Вселена – са изрази, с които не изразяваме нищо. 


Физиката се отнася твърде толерантно към подобни празни 
изрази, а това е свидетелство за дълбоко вкоренен предразсъдък 
относно ‘абсолютното’. 


359. ’Празнотата’ в Будизма (śunyata) и в Дао (kun) е от-
въд битие–небитие. Празнотата нито стои тук, нито става, нито 
изчезва. Тя е само релативен аспект на нещата, липса на субс-
танциалност, същност и неподвижна битност. Нерелативен ас-
пект на нещата просто не се открива, нещото може да се разтво-
ри напълно в своите отнасяния. Даже сетивните форми се разт-
варят помежду си и в човешката форма и е лесно отмислянето 
им, когато отмислим човешката форма. 


361. Определеност има като момент от живот. В нещата 
има определеност, когато ги съотнасяме или съпоставяме. На-
лице е нерелативен остатък – времето например, след което жи-
вото става неживо и се лишава от самостоятелност. В неопреде-
лен фон ние определяме, за да възприемем, мислим, назовем, 
действаме – живи актове. 
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Глава 19. МЕТАФИЗИЧНА ИДЕОЛОГИЯ 
362. Замяна на реалността с идея. Метафизика не значи 


необходимо метафизична идеология. Идеологията, грубо каза-
но, е систематична заблуда и лъжа, кореняща се в относителна 
истина, която се представя за абсолютна. Нито едно описание 
на света не е привилегировано.  


Утопии са проектите за ’Щастие’, ’Справедливост’, ’Исти-
на’, ’Битие’. Те се налагат всред различни човешки общности и 
индивиди като ’мисия’, ’борба’ и ’кауза’ и вменяват дълг, по-
голям от живота. Идеологията е обърната теория, която, 
вместо да се подложи на изпитание в реалността, се опитва 
да променя реалността според своята мярка (kritishe Teorie – 
Адорно, Хоркхаймер). Измислените общества като ’идеалната 
държава’ на Платон, ’островът’ на Кампанела, ’фалангите’ на 
Фурие, ’комунизмът’ на Маркс и Ленин са тоталитарни, защо-
то в тях всички хора са въвлечени в реализация на Идея. 


Днес в Източна Европа още е налице начин на мислене, 
който е поразен от идеологията на една утопична метафизика 
на свободата и историята, създадена от Маркс, Енгелс, Ленин 
и последователите им. 


Идеологията на cogito е следствие от абсолютизиране на 
мисленето. Мисленето обаче не е повече от това, което е – то не 
създава свят, живот, щастие. То не е субстанция или Бог, то е 
човешка проява и акт, акт и проява на ограниченото същество 
човек и навярно не изключително негово достояние.  


363. ’Запад’ като ’Световна култура’ закрива хоризонта 
към ’не-Запад’ и с това към само-определяне на Запада. Евро-
поцентризмът, Западоцентризмът, в който ’свят’ се отъждествя-
ва със ’Запад’, е бил и е съпътстван от същия тип не-западен ет-
ноцентризъм. Китай се е нарекъл ’tien sya’, ’под-небе’, свят, 
’chun guo’, централна страна. Античните гърци са разделяли хо-
рата на ’елини’ и ’варвари’. Немците са се смятали за ’избран 
народ’ и т. н. Тези идеологии са били постоянно опровергаване 
в историята. Така ще стане и със западоцентризма въпреки гос-
подството на науката и западната икономика в света. Защото в 
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този тип центризъм липсва глобална перспектива и собствено 
осъзнаване като цяло, гранично спрямо не-Запад. 


Есенциалното мислене е среда за развитие на идеен нацио-
нализъм. В някои периоди на разрастване на националистични и 
нацистки настроения в Германия философи като Хегел, Ницше 
и Хайдегер приписват на своя народ и култура специална све-
товноисторическа роля като наследник на гръцката култура, 
свобода и философия. 


364. ’Cogito’ като същност отделя човека от останалия 
жив свят. Спекулативното обособяване на ’мисленето’ откъсва 
човека от останалия свят и ни ослепява спрямо глобалния жи-
вот. ’Мисленето’ създава един духовен свят, който отделя чове-
ка от природата и го прави някак ’по-висш’. Самото понятие 
’висш’ тук е неуместно, защото как да сравним ’природа’ и 
’дух’ ценностно? Тук проблясва фалша на идеализма.  


Извисяването на ’човека’ спрямо ’животното’ е изключи-
телно дълбока ’очевидност’, която изгражда стена между нас и 
останалите живи форми. И метафизиката има вина за засилване-
то и фиксирането на това отделяне.  


368. ‘Очевидностите’ подвеждат. „Пустотата не е жизне-
на среда. Там не може да се живее. Няма човек и няма място за 
човек в пустотата.“ Но вместо това ’очевидно положение’ може 
да застане с равна сила: „В пустотата вече не сме хора и сме от-
въд живот и смърт. Затова можем спокойно да пребиваваме 
там.“  


Това са две противоположни по смисъл положения, които 
’обосновават’ съвсем различни нагласи, идеологии и култури. 


370. Есенциалното мислене на Запад се корени в нагласата 
’логос’. ’Логос’ е нагласата да виждаме в езика образ на света и 
да виждаме в света всеобхватен ред. В подредения космос същ-
ностите са на местата си и определят кое какво е. Не остава 
място за промяна и неизказуемост. Не остава респект към неиз-
вестното. 


378. Светогледът е крепост, но и затвор за Его. Очите ос-
тават на мястото си, когато сваляме очилата. Светът остава тук, 
когато сменяме възгледите си. Личността, както и общността, 
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има възгледи, които отстояват Его, подобно на интересите, кои-
то се пазят от идеологиите. 


Светогледите са конгломерати от мнения, тектонични пло-
чи, които плават върху океан от нагласи. Няма напълно цялос-
тен възглед – дори цялата наука не е цялостна. Има отделни 
струпвания от съгласувани или несъгласувани визии на фраг-
менти от света, в който живеем. Тези струпвания или семейства 
от визии могат да спадат към различни ’философии’ и ’теории’. 


379. Аргументите не са изследвания. Когато защитавам те-
за, си служа с аргументи. Те се подбират. Така те фалшифици-
рат съзнателното в относителността си разглеждане. Вън от 
дебат вместо аргументиране ние изследваме реалността, за да 
се ориентираме. 


Всяка теза може да се защити в дадена нагласа и местно 
описание, ползвайки аргументи и факти. Различни тези могат да 
работят успешно в едни и същи условия и най-успешно в спе-
цифичните условия, в които са създадени. Не е забранено, а е 
благоприятно в жизнената ситуация да се използват специфич-
ни описания, а не универсално задължителни. В такъв случай за 
спорове няма място. 


Това важи с пълна сила и за тезите в рамките на аналитич-
ната философия, която изрично се идентифицира с аргументи-
рането. 


380. Разсъждението и затваря други пътища. То на всяка 
крачка е въпрос на избор на решение и може да продължи в раз-
лични посоки. То е зависимо от невидимите нагласи, премълча-
ните и казаните предпоставки, предразбираните значения и така 
плава в неопределеност. Забравяме въпроса: Защо се предпочи-
та едно решение и се изоставят другите възможни? Защо се из-
тъкват едни факти и се премълчават други? 


381. Само живеният свят е решаващ ’аргумент’. Различ-
ните тези и аргументи показват различна стойност, само защото 
представят един и същ свят, в който се изпитват. Силните ‘ар-
гументи’ идват от света. Наблюдението с телескоп, извършено 
от Галилей, решава хилядолетни спекулативни спорове за не-
бесните тела.  


Наблюдението опразва спекулативното разсъждение. 
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В този смисъл светът ’съди’ относно възгледите, без да из-
казва ‘мнение’. 


382. Свобода от идеологии. Идеологическа и мисловна сво-
бода значи постоянно осъзнаване на относителностите. Не се 
приема относителната истина за абсолютна, не се приема замя-
на на изследването с аргументиране. И релативизмът може да 
бъде идеология, когато просто се мисли, че ’всичко е относи-
телно’. Свободен е онзи, който не е сляпо фиксиран в описание, 
теория на местен език. 


IV. ОТМИСЛЯНЕ  
Глава 20. СВОБОДНА МИСЛОВНА НАГЛАСА 
381. Умствена свобода. Промислянето на различни мис-


ловни и езикови форми и пътища е осъзнаване на собствените 
пътища и свободно отнасяне към тях. Обикновено не осъзнава-
ме огромната маса от мисловни форми, от които сме зависими и 
които действат като ’втора природа’. 


Тяхното осъзнаване, отмисляне, отстраняване, забравяне е 
условие за промяна и приемане на най-добрите за дадени усло-
вия мисловни и поведенчески форми.  


В този смисъл отмислянето е свобода.  
384. Отваряне на его- и енто-центричната нагласа. Всяка 


нагласа е по форма его-цетрирана и eтно-центрирана, но има 
разлика между затворена и отворена нагласа и тя е въпрос на 
степен. Освобождаването преди всичко е осъзнаване на егоцен-
тричната и етноцентричната нагласа и отваряне към глобален 
хоризонт. 


De-cogito е отхвърляне на нагласата на неразличаване на 
език и свят (на думи, понятия и същности), неприемане на ло-
калното като глобално, неприемане на относителното като аб-
солютно, неприемане на случайното като необходимо.  


Тук свобода е нагласата за мислене в неограничен хоризонт, 
отвъд овладяното, ограничено и неосъзнато мислене. Най-
различни форми на мислене са налице навсякъде по света и ос-
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мислят човешки форми на живот. Ние се изправяме пред нови 
ситуации, изпитваме различни мисловни форми, а истински но-
вото провокира ново мислене.  


Освобождаването на нагласата е независимост на ума спря-
мо мисловните форми. De-cogito е условие за re-cogito без гра-
витацията на метафизика, теория, убеждение, с ясно проумяване 
на форми в пространство-времето на ре-синтеза на живота. Его 
се редуцира до динамична личност. Из-живяват се егоцентри-
зъм, ментални тежести, фиксации, блокиращи навици на мисле-
не, негативни емоционални вълни и борба с други Его. 


385. Ego-decogito-recogito. Re-cogito се проецира в смяна на 
мисловни навици – от зависимост, несъзнателна идентификация 
и мисловна фиксация към независимост, съзнателна идентифи-
кация и свобода за мислене. 


Свободното мислене е осъзнато в своите форми. То не фик-
сира категории, понятия и решения за всяка ситуация. То създа-
ва нови пътища тук и сега, за да усили максимално живота. То 
определя идентичност в съотнасяне с другите. 


Мисловните ни навици на най-ниско ниво са ‘несъзнавана 
метафизика’. Вълните на мислене следва да се уталожат, за да 
се освободи чист ум, ясно и дълбоко схващащ ситуацията. То-
гава идва re-cogito за равносметка, отстраняване на грешки, за-
пазване на находки и ново мислене. 


Когато помним смъртността си и съзнаваме, че можем да 
умрем още на този ден, нямаме време да повтаряме безотговор-
ни, слаби и разрушаващи действия. 


386. Отвореният човек с образован ум познава своята кул-
тура и съзнава нейната етническа природа и глобална относи-
телност. 


Ние, хората, сме само малка част от необозримото многооб-
разие на живи форми на Земята и живеем благодарение на тези 
форми. Всички заедно живеем благодарение на високоспеци-
фичните и крехки за поддържане планетни условия – въздух, 
вода, земя, флора, фауна. 


Живите форми не са създадени заради нас, планетата не е 
построена заради нас. Ние можем да унищожим много, но не 
можем да възстановим унищоженото. 
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387. Несвободната абсолютистка нагласа поражда насилие. 
Следването на слятата с ума ни ’абсолютна истина’ води до 
постоянни опити да я налагаме на другите. Ставаме ментори за 
устройване на живота на другите и опасни във властна позиция. 


388. Животът е единствената неотменна ценност. Вся-
какви метафизически експерименти върху живота се оказват 
празни игри пред лицето на смъртта. Всичко може да се постави 
под въпрос освен животът. 


389. Хоризонтът на живота надхвърля прагматичната 
ситуация. Прагматичните ситуации са организирани от цел, ан-
гажирани са с артефакти и не са спонтанен живот. Налага се да 
вършим рационални неща, които очевидно отслабват нашия 
живот. Хоризонтът на живота надхвърля всяка прагматична си-
туация. Нашите практични рационални решения не могат да но-
сят отговорност за живота и са потенциално опасни за нас. Ако 
пазарът, технологиите, науките, изкуствата и океанът от тексто-
ве, създадени до днес, ни откъсват от другите форми на живота, 
затварят ни в бетонни клетки пред букви и цифри, съсипват 
здравето и рушат планетата ни, правят ни потребители, роботи 
и марионетки на силните на деня, тази цивилизация не ни тряб-
ва такава.  


Идентичността е двусмислена като постижения и пораже-
ния. Където са постиженията, там са и пораженията – те са 
просто обратната страна на монетата. Трябва да се очистим и 
отворим, да отмислим решително формите, които отслабват 
живота ни: Западът като глобален, мисленето като действител-
ност, езикът като свят, човекът като господар на планетата, жи-
вотът като битие и смъртта като небитие.  


По логиката на двете страни на монетата най-дълбоки наши 
заблуди са най-дълбоките наши истини: ’Абсолютните’, ’необ-
ходими’, ’универсални’ истини и проекти на Запада, които са в 
действителност относителни, случайни, етноцентрични. Запа-
дът не може да понесе отговорността за човечеството и не може 
да го изведе към жизнено бъдеще, а и не е работа на една местна 
цивилизация да направи това. 


Това е смисълът на de-cogito, то е насочено към re-cogito, но 
не просто като замяна на едно описание и програма с други, а 
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като постоянното внимание за относителността – за грешки-
те, заблудите, концептуалните зависимости, идеологиите и аро-
гантния западен етноцентризъм.  


392. Виртуална зависимост. Огромното разширяване на 
виртуалния хоризонт така обратната страна на огромно свиване 
на телесния  живот. Това не може да продължи благополучно 
без промяна. 


394. Осъзнаване на Западното несъзнавано. Огромна сфера 
от нашия живот живее без осъзнаване и това е съвсем нормално. 
Не е възможно, не е нужно и е нездраво да се съзнава постоянно 
всичко.  


Нашите понятия са резултат от хиляди години развитие. 
Много интелектуалци ги деконструираха през 80-те и 90-те го-
дини, сочейки релативизма като изход. Пост-модерното движе-
ние не осъзна пълно и не разпозна в съпоставяне с други култу-
ри пластовете на Западното несъзнавано и не определи грани-
ците и формите му. Самият проект беше повече литература, от-
колкото философия, и се противопостави идеологично на друга 
идеология – на сциентизма.  


399. Отмисля се само измисленото. На отмисляне подлежи, 
създаденото в мисълта. Всяко из-мислено може да се от-мисли. 
Когато то се отмисли, остава сетивната перцепция. Не можем да 
градим и разграждаме реалния свят като ’място, в което’ се 
раждаме, живеем и умираме. Светът надхвърля свободния из-
бор, както е разбиран на Запад. Не можем да изберем дали да се 
родим, не можем да изберем да не умрем, не можем да бъдем 
не-човешко същество.  


400. От-мислянето е поставяне в отношение. Това, което 
тук наричам ’декогитация’, е различно от немисленето, скепси-
са и критиката, както и от релативизма. De-cogito не е просто 
интелектуална позиция. Това е нагласа и позиция на чист инте-
лект, чисто сетиво и чист живот. Това е свобода във и от из-
мисления свят.  


401. Съзнание и култура за оптиката на човешката фор-
ма. Този свят ни надхвърля, неговите стихии са необозримо 
мощни. Нашето тяло, самите ние, сме и част от него, и оптика, 
през която той се оформя в потока на нашия човешки живот. 
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Наивно е да допускаме, че ’мисленето ни е безкрайно’, че ‘въз-
можностите ни са неограничени’, че ’Разумът ще победи’, че 
’нещата ще се наредят от само себе си’. 


Мисленето ни е човешко по форма, то е като менталните 
потоци на всяко същество съобразно с неговата форма. Нашата 
оптика е неотстранима и невъзможна за транс-цендиране в този 
свят, затова светът в крайна сметка е загадъчен, а това го прави 
удивителен и прекрасен, а не чужд и ужасен. Светът е чужд и 
ужасен и ние сме ’захвърлени в него’ за нагласата, която търси 
и не намира Абсолютни същности и вечни опори на съществу-
ването.  


Утопия е да познаем с ограничен ум и тяло неограничените 
и необятни светове. Фантазия е да допуснем, че говорим и дейс-
тваме от името на Бог и можем да манипулираме света и живо-
та. Заблуда на научната идеология е да смятаме, че една теория 
на електромагнитните вълни обяснява цветовете, които вижда-
ме, или че биологията ще ни направи безсмъртни, или че техно-
логията ще направи вечен двигател, или че социални мислители 
ще построят съвършеното общество. 


Глава 21. ТЕХНИКИ НА ОТМИСЛЯНЕ 
402. Грешка, отстраняване, опровержение. Отмисляне е 


вече елементарното разпознаване на грешна мисъл и нейното 
отстраняване. Грешката може да е логическа неправилност, 
опитна погрешност, безсмисленост, неадекватност.  


Форма на опровержението в съвременната логика е Modus 
tolens: 


Ако р, то q. 
q e погрешно. 
Следователно р е погрешно. 
Или: [(p→q). ~p] → ~q 
403. ‘Философски доказателства’. Ако аксиомите и дефи-


нициите са свободни, тогава е свободно и доказаното – то е 
пред-определено в тях. От подходящи предпоставки може да се 
изведе буквално всичко, което може да се каже. Затова като 
чисто извеждане философското доказателство няма 
стойност. 
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Философското разсъждение като цяло е под въпрос поради 
дрейфа на значенията на термините. Един и същ термин по си-
лата на неопределеността си спрямо света се използва в различ-
но значение в различни фази на дискурса. Но дори една промяна 
в значението може да промени изцяло линията на разсъждение. 


Това води към скепсис относно философското доказателст-
во и философския дискурс като цяло. 


409. От-учване. За да научиш нещо ново, трябва да отстра-
ниш старото, което заема същото място. За да се научиш да пра-
виш нещо сложно по правилния начин, трябва да се отучиш от 
неправилния.  


410. От-казване. От-казването тук е термин за декогитация 
на из-казването. Нашите изказвания имат смътно съзната или 
неосъзната форма, която не издържа проверка в опита. 


411. ’Медитация’ – осъзнаване на несъзнатото. Всички 
форми на де-когитация изискват в някаква степен и форма осъз-
наване на неосъзнато, т. е. фокусирана мета-когитация. Тя е 
по идея и практика близка до медитацията, в която чист ум 
следи дистанцирано менталния поток. 


412. Изследователски операции в това изследване.  
Разпознаване на ключови фрагменти на когитиране в За-


падната и Източната мисъл. Тези ключови фрагменти са нови 
постижения или решителни промени във формулировки, пози-
ции и нагласи. 


Чисти форми на изказ в историята на мисленето. Тук не 
се тълкуват текстове, а се наблюдават отблизо най-кратките 
възможни изкази на ново или повратно мислене. Тези изкази се 
изпитват като мисли и езикови форми в мисловно-езикови екс-
перименти. Анализираните форми се оглеждат и се търсят чис-
тите форми, в които се приемат нови решения в историята на 
мисленето.  


Опровергаване на описания и обяснения главно поради пос-
тулиране на виртуални понятия и твърдения, получени от чиста 
граматика, която остава несъзнавана в нейната относителност, 
локалност и не-отражателност спрямо света.  


Разтваряне на привидно твърди форми, когато те са вирту-
ални и имат чисто знаков характер.  
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Редукция на излишните ментални и езикови форми, чиято 
функция може да се поеме от други.  


Най-силни в този ред са по-сложните операции на: 
Релативизация: Разкриват се определенията на понятие или 


израз в отношения с други понятия или изрази. Показва се как 
стъпка по стъпка понятието се разтваря в мрежа от понятия и 
губи привидната си смислова самостоятелност. Показва се и как 
едно понятие, оставено без въпросните отнасяния, се изпразва.  


Дестилация: Отделя се неотделената перцепция (преживя-
ване) от понятието, думата, категорията, опозицията.  


Археология: наблюдаване на налични в културните пластове 
на Запада и на други култури езикови артефакти. 


Културна антропология: съ-поставяне на аналогични фор-
ми в различни големи култури.  


Археологията и антропологията се допълват. 
417. Където има деконструкция, е имало конструкция. Къ-


дето има де-конструкция, може да има ре-конструкция. Деконс-
трукцията е познание на конструкцията. Само деконструкцията 
показва конструкцията, конструирана без наше знание.  


418. Разтваряне в неопределеност. Разтварят се ключови 
понятия, идеи, убеждения, възгледи. Дори сетивните форми мо-
гат да се разтворят. Всичко неотнесено виси в пространството. 


419. Регресия. Отмислянето е подобно на разтваряне на се-
димент. 


Започва се с най-повърхностното в една мисъл и се стига до 
корена, ’понятието’. Откриват се напрегнатите места, където 
мисълта се задвижва и се създава понятие. Тези места са ключо-
ви за Его, народ, култура, цивилизация. Мисловните ‘гени’ се 
разкриват и четат. 


Няма нещо измислено, което да не може да се отмисли: 
– категориите спрямо света;  
– местните категории спрямо чуждите и спрямо света;  
– абстрактните понятия спрямо реалността;  
– понятийните форми като граматични вариантни форми; 
– мисловната зависимост. ’Лоша’ като зависимост е всяка 


мисловна зависимост, а най-вече неосъзнатата. 
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421. Отмислянето и отказването е развитие на метода или 
мисловния експеримент на ре-конструкцията, наченат на Запад 
от британските емпиристи и развит от Кант под въпроса: „Как е 
възможно?“ 


422. Чрез прецизно ре-когито се стига до границата, на коя-
то езикът свършва и започва перцепцията. 


424. Мислене без език. Ако съм отстранил езика, мога ли да 
мисля и как ще мисля? 


Където можем да кажем нещо, можем и да го мислим. А 
можем ли да го мислим, без да го казваме? 


Можем да отмислим езиковото мислене за сетивни обекти 
чрез отстраняване на знаковата система, но това не значи, че 
сме престанали да мислим. Все още мислим чрез съотнасяне на 
усещания, възприятия, представи. Това е проумяване. 


Глава 22. РАЗТВАРЯНЕ НА ПОНЯТИЙНИ ФОРМИ 
425. Осъзнаване формата на въпросите/отговорите. Фор-


мата на въпроса се създава от нагласата, мисловната ситуация и 
локалната местна форма на комуникация. Формата на въпроса 
определя формата на отговора. „Какъв всъщност е той?“ пред-
полага есенциално определяне на вече предпоставената нечия 
същност. Другите форми на отговор са елиминирани. Смяната 
на перспективата се изказва с различен по форма въпрос: „Дали 
той в такива ситуации постъпва така?“. 


426. Смяната на нагласата задава нов хоризонт на осмисля-
не. „Има ли свойства на формите, които могат да се трансфор-
мират в останалите множества свойства?“ Има ли елементарни 
формални свойства? Това илюстрира смяната на перспектива-
та от класическа към некласическа наука за ’микросвета’, в ко-
ято изчезва смисъла на ’делимостта’. По този начин въпросът: 
„Делима ли е материята до безкрайност?“, отпада. С това се от-
мислят когитациите за ’пространствена непрекъсната материя’ 
и ’неделими атоми’. 


427. Илюзия за ’автентичен смисъл’. ’Дълбочината’ в тъл-
куването на понятията към ’изначална автентичност’ е оптична 
илюзия. Тя представя наличната дълбочина с дъно като скрита 
дълбочина ’без дъно’, предмет на ’разкриване’. 
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428. Пример за отмисляне на понятие: ’интенция’. Вместо 
’интенция’, или ’насочване на съзнанието към обект’, можем да 
говорим за ’фокусиране’, или ’очертаване на обект’, без да се 
разграничава съзнание и обект. Налице е фокусиране, а не на-
сочване на съзнанието. 


429. ’Noesis’ и ’noema’ – субект–обектна езикова форма. За 
самия съзнаващ не се разкрива структурата ’съзнание–
насоченост–предмет’. Как да отделим noesis и noema, освен чрез 
самите понятия? Това е езикова фигура на разказното изречение 
в индоевропейските езици. 


431. От-мисляне на ’нещо’. ‘Нещо’ е понятие, пространст-
во-времева форма или и двете. Вижда се неговата перцептивна 
форма. Отделя се перцептивната форма от мисловната. Ако след 
отделяне на понятие и име остава обособена пространство-
времева форма, тя е реална. 


436. Разтваряне на ‘число’в ‘бройна система’. Нека да съ-
отнесем различни знаци за eдно число. Нека напишем: 146510 = 
1000100002 = 21707. Колко е това в самия свят? Има ли го преди 
знаците това, което веднъж е 1456, втори път е 100010000 и 
трети път е 2170? Доколкото ми е известно, въпросът в тази 
форма не е бил поставян. Отговорът е: числата са релативни 
спрямо бройните системи или философски казано, спрямо зна-
ковата система на цифрите. 


Осъзнаваме, че независимо от знаците няма такова нещо 
като число. 


437. Дестилация на перципирано множество.  
Нека проверим дали числото 145610 = 21707 = 1000100002, 


където индексите посочват бройната система, отговаря на нещо 
реално? 


Все пак това число означава някакъв брой (топчета). Този 
брой топчета ще останат в света толкова независимо от числото. 
Налице пред нас са много топчета. Когато ги броим, ние непре-
менно използваме бройна система. Ако я елиминираме, просто 
казваме: топче, топче, топче... или: ето едно топче, ето още едно 
топче, ето още едно топче. 


Така постигаме несъизмеримост на език и свят. 
438. Виртуалност на езика в отношение към света.  
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А. Може да се покаже, че всяко предициране е вътрешно 
противоречиво: „S е P.“ С това се вижда, че предицирането не 
може да е реално, то е виртуално.  


B. Можем да сменим местата на субекта и предиката в един 
израз и да кажем същото: ’Бял сняг’–’снежна белота’. С това 
демонстрираме неопределеност на граматичните категории в 
света.  


C. Можем да покажем, че именуването е парадоксално: „Аз 
съм Стоян.“ С това демонстрираме виртуалността на името на 
фона на реалността на човека.  


D. Можем да видим в далечни езици различни субект–
обектни форми и по този начин да осъзнаем локалността или 
относителността на нашата асиметрия ’субект–обект’. В японс-
кия („Watashi wa kono hon ga suki desu“, „Аз харесвам тази кни-
га“) има два граматични субекта, означавани с две форми: wa и 
ga – нещо немислимо в нашата граматика. 


Ролята на субект се играе от съществително, прилагателно, 
наречие, което е съвсем чуждо на индоевропейските граматики. 


E. Може да се каже едно и също нещо с различни граматич-
ни форми: „Аз ще умра“, „Предстои ми умиране“. 


F. Това показва, че няма определени категории в езика (ос-
вен ако произволно не използваме наши категории, изразявайки 
чужди граматики с тях), а чрез това – и в света. Това също по-
казва, че и най-елементарното изказване вече напуска ’формата 
на феномена’ и се излива в специфична форма, чужда на фено-
мена.  


439. Разтваряне на ’обекта’ в жива форма. Няма ‘обек-
тивна физическа реалност’. ‘Физическата реалност’ е име – въз-
приятие на определено живо тяло. Водата с формата, цвета и 
осезанието е непредставимо различна за човека, кучето, скари-
дата, медузата и рибата във водата. Дори абстрактните научни 
термини като молекула, атом и електрон, са зависими от човеш-
кото възприятие, защото се удостоверяват и получават физичес-
ки смисъл само в наблюдението. 


440. Разтваряне на ’битие в света’. ’Битие-в-света’ (фун-
даментална екзистенциалия на Хайдегер), е и обикновено раз-
биране за съществуване в света. ’Битие-в-света’ е цялостна раз-
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членима форма, при която аз се намирам в света. Първо, това 
значи, че аз като битие се различавам от света. Значи аз идвам 
някъде отвън в света (по израза на Хайдегер: ’захвърленост’). 
Няма начин да си представя битието (ми) вън от света, а зна-
чи и вътре в света.  


Битието, което е в света, също е свят или може да се каже 
’част от света’. Ако не е свят, тогава само областта вън от ’би-
тието’ е свят. Светът, в който битува това битие, тогава е ’вън-
шен’ свят. Кое изпитвам като ’външно’ спрямо моето битие? 
Това е въпрос на приемане на граница. Тя може да се прокара 
между съзнанието и света, между живото тяло и света. Граница-
та между живото тяло и околното пространство-време е налич-
на. Но границата между съзнание и свят не е налице. 


Ако всичко е свят, тогава светът се разтваря напълно и ста-
ва безотносителен, т. е. без значение.  


Кое е тогава ’битието в света’? 
Но какво значи тук ’в’? Без съмнение няма друга представа 


за ’в’, освен представата за поместеност на форма в пространст-
во или включеност на момент във време. Това е едно асимет-
рично отнасяне. Ако битието е в света, не би трябвало светът да 
е в битието.  


Но в съзнателното битие без съмнение има свят – това е 
светът на съзнанието, мисълта, чувствата, усещанията. Или те 
са вън от света? Но как тогава са в-света? 


Може да се построи обратна по форма екзистенциалия: 
’свят-в-битие’ („Целият свят е в мен.“ ) Тяло, усещания, възпри-
ятия, мисли, аз.“ Но ако ’битие в света’ и ’свят в битието’ са ек-
вивалентни, тогава те взаимно се анихилират и се свеждат само 
до изрази. 


441. Отмисляне на ’дадеността’ на света. „Светът ми е 
даден“ съдържа две инстанции: ’свят’ и ’аз’, както и ’даване’. 
Обратният израз е: „Аз вземам (получавам) света.“ Но няма та-
къв аз преди света, който да го вземе. На фона на разтвореното 
съзнание се разтваря също и ’светът’ като нещо извън съзнание-
то. Отмислянето на едно от две свързани понятия води до от-
мислянето и на двете. 
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442. Отмисляне на ‘време’. ‘Бъдеще–минало–сегашно’ са 
също eзикова мисъл. Те са нереални, доколкото всяко от тях е 
определено в отнасяне спрямо определен момент и бъдещето 
става сегашно и минало (McTagart). Те се коренят в нашите ак-
туални усещания ’сега’, но ’сега’, оставено без ’тогава’, вече не 
е никакво ’сега’.  


’Ляво’ и ’дясно’, ’пред’ и ’зад’, ’горе’ и ’долу’ са валидни 
само по отношение на тялото, както живее на Земята. ’Горе’ и 
’долу’ изчезват веднага щом се качим в орбита около планетата. 
‘Ляво–дясно’, ‘пред–зад’ за едно тяло са необратими. 


443. Отпадане на сетивни форми. Сънуван образ. Сънува-
ният образ се мисли за илюзия и изчезва като визия при събуж-
дане.  


Представа. Миражът, видим от всички участници в пъту-
ване в пустинята, отпада при придвижване.  


Възприятие. Възприятието, заредено с мисъл, отпада при 
отмисляне. Концептуализираното възприятие на ‘нещо’ след 
отмисляне се разтваря в чисти усещания. 


Усещане. Усещането е проблематично за отстраняване, но 
то е несъвършено и се променя. Цветовете се усещат спрегнати 
по двойки и тройки.  


Глава 23. ОТМИСЛЯНЕ НА ’ДУХА’ 
Тук изследвам регресивно европейското философско поня-


тие ’дух’, нем. ’Geist’, в археологична поредица от ключови 
форми. 


Geist. В съвременния немски се дават следните значения на 
Geist: ум, мисъл, дух, призрак. В немския език ’дух’ запазва съ-
щия широк спектър от значения като в английския ghost, руски 
и български дух, гръцки ψύχή, иврит ruah, санскрит atman, като 
спектъра на значенията на душа и дух се прелива без рязка гра-
ница.  


‘Geist’ в немския идеализъм. От древното значение на тънка 
газообразна материя, жива сила, проникваща всичко живо и 
вдъхната от творец, ’дух’ се превръща в съвсем безплътен, иде-
ален фактор, субстанция, абсолют, Бог, преминавайки през 
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представата за Свети Дух. В най-силна степен това е извършено 
в немската класическа философия. 


446. ‘Абсолютен дух’. Хегеловото абсолютно понятие за 
дух: „вечна в себе си-и за себе си съществуващата идея, вечно 
проявяваща себе си в действие, пораждаща себе си и наслажда-
ваща се на себе си като абсолютен дух“ (Цит. пр., § 577), е 
предмет на много коментари и критики. Може да се отбележи 
замяната му от Фойербах със ’самосъзнание’ и за ’изправянето 
му на крака’ от Маркс като ’обществено съзнание’ – отражение 
на ’общественото битие’.  


448. Дух на културата и Geistwissenshaft. Хуманитарии и 
науки. Хегел оформя парадигмата, в която сферата на културата 
се обособява като собствено човешката реалност – дух, съвпа-
даща с формите на тази култура – изкуство, религия, филосо-
фия. В съответствие с това науките за духа, Gеisteswissen-shaft, 
се отделят от науките за природата Naturwissenshaft. 


Останалият свят не прави европейското деление на култура 
и природа. То не се прокарва така рязко в Британия и в Америка 
и не е фиксирано в Далечния изток. 


Разделянето на науките на природни науки и науки за кул-
турата закрива една огромна област, науките за живота, които 
не формулират универсални закони като ‘Natürvissenschaft’, а 
идентифицират форми подобно на науките за културата и в 
това отношение то следва да се отмени. 


450. Господен дух, ивр. Ruah yahveh. 
Назад в Стария Завет намираме: 
Иов: „И дух премина над мене; космите ми настръхнаха“ (4: 


15) 
Изход: „Ти духна с дъха Си, и морето ги покри: те потънаха 


като олово в страшните води.“ (15:10)... 
Битие: „А земята беше безводна и пуста; тъмнина се разс-


тилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата.“ (Би-
тие 1:2)) 


Тук намираме преминаващи едно в друго значения на Дух 
божи: като осезаема, но неуловима субстанция, която ’витае’, 
’преминава’, като вдъхната сила, воля, разум, познание, като 
дъх, полъх и тънка субстанция, която ’се носи’. Във всички тези 
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споменавания Ruah Yahveh не е човешко качество, любов, воля, 
познание, а сила, която може да се ‘всели’ в човека. 


’Душата’ заедно с ’духа’ е нещо неясно, вариращо от чиста 
нематериалност до фина въздухоподобна материя. Така дух и 
душа на иврит, на санскрит, на гръцки и на останалите индоев-
ропейски езици се преливат и разтварят в ’дъх’. За какво ’автен-
тично’ значение можем да говорим тук? 


Ψύχή, псюхе, душа. Значението на тази гръцка дума е опи-
сано в речниците приблизително така: 1. Дъх, дихание, душа, 
жизнена сила, живот. 2. Душа, отделена от тялото, дух, сянка в 
подземното царство. 3. Живо същество, личност, човек. 4. Душа 
като общо понятие за всички вътрешни (душевни) прояви и ка-
чества; ум, разсъдък, съзнание, мисли, дух, чувство, сърце, сме-
лост, желание, влечение, склонност към нещо, подтик, копнеж, 
страстно желание, страст, апетит. Такъв спектър има и китайс-
ко-япоснкото ‘hsin, cocoro’. 


Така е ясно, че ‘дух’ и ‘душа’ се припокриват. Психичното 
се свързва без граница с дъха, с живото, с телесното. Най-
древният семантичен пласт включва одухотворяване на всяко 
нещо в природата. В този глобален шамански смисъл ’дух’ е 
всичко, което движи и действа в света. Намираме го и в доко-
лумбовите култури в Америка. 


454. ’Святото’ и ’светското’, ’сакралното’ и ’профанно-
то’. Има ли едно нещо в света, или някъде отвъд света, което е 
’святото’, и може ли да се изпита валидността на всеки от мо-
ралните възгледи пред лицето на самия техен предмет – свято-
то? 


Във висшите нива на будизма и специално в Дзен святото е 
подложено на масирано отмисляне, като фиксиране на зависи-
мост. Буда, предмет на такова почитание се превръща в зави-
симост, обратна на смисъла си – свободата, затова Буда се ри-
сува от учителите в образи на тленни, отблъскващи неща. Све-
тиите са ’мърморещи старци’, а ’буда-природата’ е ’този кипа-
рис’, ’три мери лен’, ’парче сухо лайно’. 


„И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше: 
блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно“ 
(Матея, 5:2, 5:3). 
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458. ’Духовността’ в думите. Духът се е затворил чрез ‘ло-
гос’ в ’сянката на сенките’ (Платон) –не в тялото, а в думите. 
’Духовни’ са хората, които създават текстове и убеждават оста-
налите, че в думите е истината. Разпространява се безжизнената 
идеология, че тялото е източник на злото, а духът като Слово е 
безсмъртен. Това е неусетна подмяна на относителното и заблу-
дено слово с трансцендентното Творящо Слово Божие. Но сло-
вото е ’безсмъртно’ и надживява автора си само доколкото не е 
живо. 


И така от духа на живота се стига до духа на думите – 
едно превръщане, което заменя реалното с виртуално. 


459. ’Хуманност и ’хуманизъм’. Хуманността е практика на 
помощ и състрадание. ‘Аз съм човек’ вече съдържа ’Аз съм жи-
вот’ и като такъв не мога да съществувам без всичко живо и не-
живото, което е среда. Идеологизирана, хуманността не е онова, 
което правят родителите, добрите хора, лекарите, учителите, а 
текстуален смисъл, ’хуманизъм’, за който науката е ’студена и 
нехуманна’, а ’хуманно’ е патетичното говорене и писане, пато-
сът на ’човека’ и ’човечността’. 


461. Дух ще рече живот. Забележително е, че индоевро-
пейските езици пазят разбирането на човешкия дух като тъж-
дествен на дъха, на живота. Дъхът е дишане, живот, а не идея. 
Само мъртвото тяло няма дух, както и голият знак сам по себе 
си. Преливането на значенията на ’дух’ в ’душа’ и на ’душа’ в 
’тяло’ води към това разбиране. Няма определени отделни същ-
ности ’дух’, ’душа’ и ’тяло’; тези думи се преплитат и значени-
ята им се преливат. 


467. Дух и плът се просмукват взаимно и поотделно чрез 
своята неопределеност и липсата на граница между тях в све-
та. 


468. Животът надхвърля смисъла и е извор на ‘смислите’. 
Мистерията на света е отвъд ’смисъла’, защото всички пости-
жими смисли са в света и от света. Смислите се влагат от нас в 
нещата, които правим и намираме. Смисли и ценности, които 
витаят ’над битието’ или ’в идеалния свят’, са местни филосо-
физирани и абсолютизирани категории. ’Просветление’ е чисто-
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то проумяване, че светът е необясним, а животът – отвъд вся-
какъв смисъл. 


Глава 24. СВОБОДА ОТ ЕГО 
470. Его е очертано в трайни мрежи от азови форми, отне-


сени към другите. В тези различни отнасяния Его е различно. С 
различни хора и в различни ситуации Его постъпва различно, 
говори различно и мисли различно. Различни хора познават Его 
като различна личност. 


471. Достойнство, гордост, θνμοζ; ’kао’. Гръцката дума 
θνμοζ, тимос се превежда като ’ентусиазъм’, ’гняв’, ’гордост’. 
Японската дума ‘kao’, лице, се превежда като ‘достойнство’. 
Такива са античният западен и далекоизточният варианти на 
това, което тук наричам Его. Тази ‘сърцевина’ на човешкия 
индивид е толкова натоварена със смисъл, че понякога е по-
важна от живота. Но най-често хората жертват това съкровено 
лично качество, когато животът е застрашен. 


472. Социален его-комплекс. Тук под ’Его’ разбирам ’човека 
с положение’, ‘persona’, уникалната личност, в която се прежи-
вява социално положеният ни живот сред другите. Его е соци-
ално ситуирано – то е там, където има други Его. Другите Его 
разпознават и приемат/отхвърлят Его в общностни форми на 
живот, които се ре-синтезират: семейство, група, общност, об-
щество. Его e социална проекция на живата индивидуална чо-
вешка форма, която се ре-синтезира в индивидуалния жизнен 
процес сред другите. Тази обвързаност с другите определя и с 
това ограничава. Его изисква енергия, за да се реситнезира и 
оцелява. В мрежите от зависимости заради социалното си ут-
върждаване Его замества уникалното човешко същество. В това 
отношение Его е зависимост, несвобода: ние постоянно се стре-
мим към признание, успех и приемане в общността, като заглу-
шаваме гласа на съкровеното си аз. 


Его е в културно относително. На Запад Его е в центъра на 
социалния жизнен свят. В далечният изток Его е сведено до мо-
мент от общността, като индивидът е приютен от близките си 
(‘амае’), верен на родителите си (‘чу’) и има дълг пред общ-
ността (‘гири’). Его, както и аз, не е нещо субстанциално, безус-
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ловно. То е агрегат от преживявания, облак в небето, който се 
носи и променя своята форма.  


473. Анатомия на Его. Его е виртуална форма. Формата на 
Его не присъства в пространството. Тя е виртуална. Формата на 
Его не е една цялостна форма. Тя е мрежа от семейства-форми. 
Его е виртуален аналог на тялото – то е индивидуална ментална 
форма с динамични очертания. Формите на Его са временни, 
подвижни и виртуални, но могат да траят изключително дълго. 
Те са нагласи, мисли, представи, действия. Его се радва на вни-
манието, нежността, любовта като тялото. То страда от пренеб-
регването, грубостта, омразата като тялото. Его боли от нараня-
ването като тялото. 


474. Его оформя и обез-формя света. Формата на Его очер-
тава формата на ’личния свят’. Светът, както е описан, е разли-
чен в зависимост от формата на Его. Его ’изкривява’ (оформя) 
света, така че да запази и усили своята социална цялостност. 
Това е грижа, по-силна от грижата за ‘автентичност’ и свобода, 
защото ние оцеляваме социално. 


Формата на Его е формата на междуеговите връзки, в които 
то е център, позиция за отстояване. В този социален център или 
нулева позиция, Его приема и оформя такъв измислен свят, как-
вато е неговата форма. Его има лични убеждения – трайни 
обосновани в личен опит и лична култура мнения. Ние подби-
раме наблюдения, факти и обяснения, които гравитират към ре-
синтеза (експанзията) на убеждението на Его. 


475. Дебатът с ’лично мнение’ е акция на Его. Всяка реп-
лика в дебат е проекция на Его, релативно и спонтанно утвърж-
даване на Его. Его се утвърждава пред другите. Симптом за това 
е смяната в нашата гледна точка в зависимост от опонента и 
момента. 


Его е несвобода, доколкото не е осъзнато и овладяно. То 
препятства пътя към себе си и с това към другия аз. Его затваря 
възможни пътища за различни мисли и действия, за различна 
среда и култура, различна позиция, друга гледна точка, разби-
ране на другото и на чуждото, развиване в нови посоки. 


477. Отмисляне на нагласа. Нагласите, които настройват 
ума ни към определени форми в света, в езика, в културата и 
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отдалечават от други, могат да се видят едва при издигане над 
тях или висока бариера, а те носят огромна енергия. 


478. Освобождаване от Его. Свободният от илюзията за 
автентичност на Его постига себеотрицание и с това свободна 
позиция с неограничен хоризонт за различното и новото. Ако ни 
поставят пред дилемата – да живеем, и да бъдем ’никои’, или да 
умрем сега и тук като ’някои’, ще усетим силата на живота на 
аза фона на измисленото Его. 


479. Решаваща фаза на свободата е осъзнаването. Безсъзна-
телното става съзнателно, виждаме го и можем да направим 
нещо с него: да го запазим, да го променим или да го отстраним 
от живота си. Осъзнаването е предпоставка за отстраняване на 
Его-форма. 


480. Липса на субект в света. Витгенщайн: „5 632 Субектът 
не принадлежи на света, а е граница на света” (ЛФТ). ‘Транс-
ценденталният Аз’ не е и извън света. Защото, ако Азът е извън 
света и наблюдава душата, той вече не е Аз, а е нещо безимен-
но. 


481 „Истинският брахмана не попада във възгледи.“ 
(Samyutta Nikaya, v. V, 796-803) 


482. Разтваряне на Аз. Първо лице, ’Аз’, няма лице извън 
отношението ’Аз–ти–той’. То няма име и индивидуалност. ’Аз’, 
’Ти’ и ’Той/Тя/То’ са релативни. Едното граматически върви с 
другото. 


Една и съща стойност имат изразите: „Аз се концентрирам. 
Ти се концентрираш. Той се концентрира.“ Следователно това 
’аз’ не е уникалното трансцендентално Аз, а всяко аз, т. е. всеки 
човек като възприет пред нас. Не ’аз’, а ’нещо в мен’ се концен-
трира. Но ако няма аз, няма и ’нещо в мен’, защото ’мен’ е само 
трансформация на ’аз’ от субект в обект. Извън концентриране-
то няма такъв ’аз’, който се концентрира.  


Кое е ’Аз’? Името, образът на човека в другите, характерът, 
биографията, тялото, душата? Ако махна ’Аз’ от съзнанието, то 
не изчезва. То е съзнанието, което е непосредствено налице, но 
не е нечие, специално мое, съзнание, а е ‘свързано с тялото’. 
Следователно ’трансцендентален Аз’ не съществува и светът е 
’даден’ не на ’аз’, а ’на съзнание’.  
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Изразът: ’моят аз’, който се казва естествено в нашата кул-
тура, подобно на ’моя панталон’ или ’моето лице’, е дълбоко 
парадоксален. ’Аз’ се изказва като обект, който принадлежи 
на... кого? На аза. Това показва за пореден път условността на 
граматиката и нейното безгрижие към нещата, каквито ’са’, фо-
кусирането на граматиката към съобщаването.  


Продължавам отмислянето. Откривам, че няма граница 
между съзнание и аз, т. е. съзнанието се разтваря след отпадане-
то на аза.  


Кой пита „Кое е Аз?“ Същият ли е, за който казвам: „Аз се 
концентрирам?“ Ако има втори аз, който рефлектира над пър-
вия подобно на ’самосъзнаниие’, което съзнава ’съзнание’, на-
мирам, че то е неотделимо от съзнанието. Просто може да си 
помисля първо: „Аз гледам.“ И после: „Аз съзнавам, че гледам.“ 
Има ли тук скок от иманентно към трансцендентално? Не го до-
лавям. И този, и предишният аз, съм все същият, един съзнате-
лен телесен индивид.  


И ако всеки аз има тяло, докъде е азът и откъде започва тя-
лото? Когато ме боли върха на кутрето, това душа ли е, или тя-
ло? Аз ли е, или не е аз? 


Глава 25. ДЕ-ОНТОЛОГИЗАЦИИ 
484. ’Възникване’. Как онтологически да опишем възниква-


нето на нещо от нещо? 
„Б възниква от А.“ Но как може нещо да възникне от друго, 


след като другото по определение не съдържа нещото? Другата 
възможност е нещото да възниква от себе си. Но как може нещо 
да възникне от себе си, след като вече е налице? Сега идва диа-
лектиката. „Б възниква от Б и от А.“ , от другото и от себе си. 
Но не може нещо да възникне и от другото, и от себе си даже в 
съчетание, защото не може да възникне от другото или от себе 
си поотделно. Има още една възможност: „Нещо не възниква 
нито от себе си, нито от другото.“ В такъв случай обаче няма 
възникване. 


Начинът на работа на езика в онтологията изисква деонто-
логизация на „Б възниква от А“, „Б възниква от Б“, „Б възниква 
от Б и от А“, „Б не възниква нито от Б, нито от А“. Това е така, 
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защото естественият език реферира с неопределеност (Куайн), а 
в онтологията искаме пълна определеност – твърде много дори 
за най-добрия от езиците: естествения. Той е обикновено средс-
тво за общуване, в което съобщаваме разбираем от другите 
опит. 


355. ’Промяната’ е пара-докс. Промяната не е изразима ко-
ректно. Разбира се, понятието ’промяна’ не е празно и има зна-
чение – това е промяната, течението в света. Но щом го вклю-
чим в изказване, веднага влизаме в парадокс: „А става Б”. 


А не става Б, даже когато видим как от А се преминава към 
Б. Защото няма как А да се запази като субект на промяната. 
Когато кажем: „Този човек се променя“, ние казваме и че „Този 
човек е същият“. В един и същ човек са изчезнали определения 
и са се появили нови определения. И в тези разяснения парадок-
сът не е отстранен – субект-предикатната форма на изказването 
е изключила промяната поради граматическа невъзможност. 
Това е граница на езика, която изглежда непреодолима. 


Така, строго казано, промяната е неопределеност.  
485. Научните теории за възникване са проблематични. 


Няма в науката и до днес задоволителни обяснения на възник-
ване: – възникването на езика; – възникването на Homo Sapiens; 
– възникването на живота; – възникването на Вселената. Тези 
теории се създават от погрешен въпрос: „Как възниква x”? Още 
с определянето си х вече е погрешно като именувано, условно, 
относително – нещо, което не възниква отделно от именуване-
то и определянето си.  


Спекулативни са въпросите с формата: „Кога е възникнало 
х”: ‘българите’, ’нацията’, ‘науката’... Те са ‘възникнали’ тогава, 
когато са именувани като ‘българите’, ’нацията’, ‘науката’. Да-
же да открием достатъчно междинни форми в света, подредени 
хронологично, това не гарантира твърдението, че те са произли-
зали една от друга. 


Сингулярност. В Големия взрив някак възникват времето, 
пространството и законите на физиката, но самото възникване е 
извън тях. Тогава къде отива ’симетрията’ или ’общовалидност-
та’ на въпросните закони? И как нещо възниква извън времето? 
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Така сме свободни от въпроси и фалшиви отговори на тема 
възникване. 


488. Културно-антропологически анализ на S–P. Оказва се, 
че всички езици от индоевропейското семейство съдържат тази 
форма. Хората говорят за едни и същи феномени с различни 
граматики. И сравненията ни казват, че в други значими и при 
това много езици, като китайски, отсъства S–P. Някои индианс-
ки езици показват, че „при подходяща граматика можем да 
имаме интелигентни твърдения, които не могат да бъдат разде-
лени на субект и предикат... Що се отнася до Нутка, изречение-
то без субект и предикат е единственото... Нутка няма части 
на речта; най-простият израз е изречението, отнасящо се за ня-
какво събитие или събитиен комплекс“ (Whorf, 1964, p. 242). 


489. Де-онтологизация на субект–предикат. Не е опреде-
лено дали предикатът принадлежи към субекта, или е отделен 
от субекта. Принадлежи ли определението ’черна’ към ’тази 
дъска’? Изглежда, принадлежи, защото цветът е свойство на 
дъската. Но същата тази дъска може да бъде и бяла. Не е опре-
делено дали предикатът e относителен, или безотносителен като 
предикат. Същият елементарен предикат ’черно’ е невъзможен 
без отношение към не-черно, към ’бяло’. Не е определено дали 
предикатът е общо или специфично спрямо субекта. Така както 
казваме ’черна дъска’, тук черно не е определено дали е само 
това черно, или черното въобще. Тук задължително трябва да 
напомним обратимостта на субект-предикатното отношение: 
бял сняг–снежна белота, което е явна невалидност на ’субект’ и 
’предикат’ като самостоятелни. Но като единно цяло субект-
предикатното единство лесно може да се претопи в неразличи-
мост. На английски ’черна дъска’ е една дума: ’blackboard’. 


Безотносителният логически субект не е субект, следова-
телно няма субстанция. 


Относителният логически субект е субект само относно 
предикат и това е локална езикова форма.  


Така сме свободни от въпроси и фалшиви отговори на тема 
субект-предикат: какво е х, какви са свойствата на х, кое е субс-
танциално? Това освобождава от огромна мрежа от несъстоя-
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телни мнения и убеждения, въпроси и отговори, проблеми и те-
ории, онтологични дилеми и метафизики. 


490. Де-онтологизация на субект–обект. Граматическият 
субект може да се реверсира. От „Аз гледам залеза“ получаваме: 
„Залезът е гледан от мен“. Изглежда, че в света няма субект и 
обект, доколкото има пасивен залог. Но нали залезът не може да 
възприема мен? Налице е истинска асиметрия. Това обаче не е 
’категориална’ форма, а асиметрия на феномена: тялото възпри-
ема нещо извън себе си. Интенционалността S–O се обяснява с 
тялото, а тялото е в окръжение. Това е светова форма на живо 
тяло в нежива среда. Така се осмисля асиметрията на ’човека–
залеза’. Същата ‘насоченост навън’ е и ‘насоченост навътре’: 
светлината прониква в окото. 


Когато гледам залеза, тогава не виждам никъде структурата 
S–O. 


S–O за трансцендентален субект е априорна конструкция. В 
нея е налице дефект: Ако субектът е трансцендентален и неза-
висим от света, защо е светът? Няма никаква яснота по въп-
роса откъде се взема светът. 


Трансцендентализирането на субекта води до разпадане на 
връзката субект–обект. Същото се получава и чрез трансцен-
дирането на обекта вън от съзнанието. Хусерл прави и двете 
грешки, или по-точно двете модификации на една и съща греш-
ка – интенционалността като непоклатимо качество на съзнани-
ето. 


Ето как нямаме форма в света субект–обект. Тя се свежда 
категориална опозиция с референт: телесно живеене в среда. 


491. „Аз видях в града вчера голям огън, горящ с пламъци, 
високи тридесет фута.“ За какво говоря тук? Граматиката казва, 
че това съм аз (субектът); здравият разум казва, че това е огънят 
в града (обектът). Обектът при това е свързан не със субекта, а с 
глагола (Йесперсен). 


492. Относителност на S–О спрямо граматична схема.  
А. Въпрос на преценка е, кое е субект и кое е обект, ако ези-


кът, който наблюдаваме, няма подобна на нашата структура. 
Б. Субект може да е и не-субстантив. В японския двата су-


бекта, главен и подчинен (-ga и -wa), могат да бъдат съществи-
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телни, прилагателни, определения, наречия. В изречението: 
„Kyo wa genki des ka“ (Днес здрав ли си?) субект е ’kyo wa’, 
днес. 


491. Феноменално разтваряне на S–О. Нека запитаме: Във 
феномена (не изречението) гледанезалез, къде е гледащият и къ-
де е гледаното? 


Не аз, Иван Петров, моето име, гледам сега този залез на 
морето. ’Иван’ не може да гледа.  


Не аз, ’човекът’, гледам сега този залез. ’Човек’ е име на 
моя вид, следователно конвенция.  


Тогава кой? Това тук тяло, което наричам ’мое’. Но дълбо-
кият проблем тук е, че няма никой – има ’аз’ само ако има и 
друг, а ако съм само аз, тогава няма да обособявам изобщо ня-
кой, който гледа. Просто има гледане на залез.  


Сега идва въпросът: Какво различава гледане от залез? Има 
ли негледан залез и гледане не на залез в гледането на залез? 
Какъв възел! Разсичам го с очевидното, че няма такава граница. 
Тогава какво да кажем: Гледане? Но и гледане не бихме обосо-
били, ако нямахме слушане или докосване. Залез? Но ако е само 
залезът, как ще знам и защо изобщо ще го виждам като залез? 


Виждането няма граматика. „Виждащият, който вижда 
вижданото“ е очевидно тавтологичен израз. Цялата граматична 
структура, разгърната тук, е напълно излишна за виждането. 


От субекта остава едно чисто преживяване, което е свър-
зано с нечие тяло и което не е фиксирано категориално и грама-
тически.  


494. Експеримент с отмисляне на ’нещо’. Отмислянето 
върви в дълбочина, започвайки от името на нещото.  


’Кипарис’. Не, ’кипарис’ е просто име. Виждам дърво с та-
кава и такава форма, което има разновидности, а те плавно пре-
минават в друг вид дърво.  


’Дърво’. Не, ’дърво’ е конвенция: храстът дърво ли е? Въп-
рос на дума.  


’Растение’. Не, ’растение’ не е определено в света. Гъбата 
растение ли е? Според ботаниката гъбите са различни от живот-
ни и растения, но това, разбира се, е научна конвенция.  
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’Живо’. Но дори и това не е определено: вирусът не е нито 
жив, нито нежив.  


’Предмет’. Но този предмет е едно с почвата, с водата, със 
слънчевата светлина, с въздуха. Оставен отделно, дървото уми-
ра и изчезва като този предмет.  


’Нещо’. Нещото е свързано с други неща в по-големи неща 
и в крайна сметка в целия свят. Няма ’нещо’.  


А има ли ’нищо’? Няма такова нещо, не го намирам.  
А не става ли въпрос за нещо като нещо-нищо, примерно: 


’течащо битие’. Щом е течащо, всичко се променя, ражда се и 
умира, т. е. то е небитие. Но не е и не-битие, защото всичко си е 
тук и не се забелязва никакво ’небитие’.  


Така отмисляме кипариса, дървото, живото, предмета, не-
щото, нищото, битие-небитие. Но какво остава? Всичко си е 
тук: този кипарис до мен, седящ на тази пейка.  


495. Експеримент с отмисляне на ’очевидно философско 
изказване’. „Всичко е в ума ми“. Това е философска позиция с 
традиции на Запад и на Изток. 


Но кое е ’всичко’? Аз виждам цветове и форми в ограничен 
хоризонт и спектър, чувам звуци в ограничен хоризонт и спек-
тър, докосвам само достижимото с тялото ми. Представям си и 
си въобразявам разни неща, спомням си и очаквам други. Това 
’всичко’ ли е?  


И какво значи ’в ума’? Ако в ума има неща, значи умът е 
обемен и ако има вътре, има и вън. Тогава пък всичко не е в ума 
ми.  


Но къде е умът ми? Има ли въобще нещо такова като ум? 
Как ’ум’ е разграничим от усещане, възприятие, представа, ми-
съл? 


И какво значи ’мой ум’? Нима има някакъв притежател, ко-
муто принадлежи умът? Т. е. има Аз като притежател и ум като 
притежание или свойство. Но това е абсурдно. Подобно изказ-
ване е несъстоятелно, макар и ясно за повечето хора. 


Това важи и за: „Всичко е вън от ума ми”. 
Така част по част, елемент по елемент най-елементарни из-


казвания се оказват абсурдни. И все пак те са нормални изказ-
вания от всекидневието и всеки ги разбира.  
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496. Отмисляне на обичайна мисъл/твърдение. 
Нека опитаме с нещо очевидно за всички:  
„Това е моята ръка“. Как моя? Нима ръката някак ми е при-


тежание? Няма такова нещо. Нима ’ръка’? ’Ръката’ е само част 
от тялото, при това не е ясно къде започва: от плешката, от ра-
мото? Мускулите ми прехвърлят тази граница. А нима една ръ-
ка отделно е ръка? Тя не може да живее отделно и така не може 
да е ръка отделно. 


„Аз се концентрирам в тази горяща свещ“ е изцяло условно 
и e смислено като съобщение. Тази мисъл, помислена самотно и 
неказано, не се нуждае от вътрешното казване, а само от осъз-
наването. Каже ли се обаче наум или на глас, ние можем да я 
подложим на анализ. Можем да се фокусираме и да възразим:  


Няма ’концентрация’, а ’привличане’. Няма ’в’, а ’от’. Няма 
’горяща свещ’, а ’нещо горящо’. Няма ’Аз’, а ’нещо в мен’. Но 
няма и ’нещо в мен’, защото ’аз’ и ’мен’ са местоимения, а в 
опита са нещо неразделено на съставки, следващи логиката на 
граматиката. Извън моята концентрация няма свещ. Извън гле-
даната свещ няма моя концентрация. Извън концентрирането 
върху свещта няма такъв ’аз’, който се концентрира върху 
свещта.  


Няма ’нещо горящо’, а ’горене’. Няма ’от’, защото ’привли-
чането’ е заедно със ’пламъка’ и ’аза’. Може ли тогава да кажем 
по-правилно: „Горещ пламък привлича“? Отново лъжа. В света 
няма форма, която да налага тук думите ’привличане’, ’светъл 
пламък’ и ’привличан’. Ако кажем: „Аз привличам този светъл 
пламък“ , отново ще имаме нещо възможно. Ако кажем просто: 
„Тук светъл пламък“ , губим ’привличането’ или ’концентраци-
ята’. Но кой се концентрира? Аз.  


Да разгледаме остатъка: ’горещ пламък’. Какво в света ни 
показва, че има отделно пламък и отделно горещина? Познава-
ме ли не-горещ пламък? И даже да познаваме и не-горещ пла-
мък, къде е границата между ’горещ’ и ’пламък’? Нима в света 
има нещо като пламък и отделно има нещо като горещина, кое-
то се прибавя към него. Нищо подобно! Пламъкът поначало си е 
горещ. Горещината е негово свойство.  
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Отново лъжа. Категориите ’предмет’ и ’свойство’ са произ-
водни на граматическите категории (части на речта) ’съществи-
телно’ и ’прилагателно’. Но в света няма някакво нещо, към ко-
ето се прилага някакво свойство. 


Няма тук отделно ’аз’ и ’свещ’ и ’гледане’. Всичко е едно и 
всичко е не-едно, неопределимо. 


Така стигаме до неизбежния извод, че каквото и да кажем, 
то не е ‘истина’ в кореспондентния смисъл. Няма истинни 
твърдения, а само различаване между вярно и невярно 
съобщаване на опит в ситуация. 


Това освобождава от възгледите. 
497. Отказ от смислите. Смисъл вън от живот е неопреде-


лим. Затова ’смисъл на живота’ е нерешим въпрос Големите 
Смисли на този свят не са смисли отвъд този живот. Ние не мо-
жем да си представим, да мислим истински и да постигаме 
Смисли отвъд живота, някакви астрални, кармични, или Божес-
твени, или дяволски смисли за след смъртта, за някъде другаде. 


Преди да се намесим с имена, в света не се забелязват 
’смисли’. Небето, земята, въздухът, тялото, душата, тези ’неот-
меними съставки’ на живота, са отвъд смисъл.  


499. Светът не може да се отмисли. Отмислянето се спира 
пред света. Той не може да бъде отмислен. Това е предмет на 
друго ниво на ’де-когито’: от-виждане, от-чуване... Когато от-
мисляме понятие, не можем да отмислим феномена, който то 
представя, референта. 


Глава 26. ОПРАЗВАНЕ 
500. Опразване на безотносителното. 
Опразването на израза може да се покаже ето как: 
„Съзнанието обхваща света.  
Светът обхваща съзнанието.  
Съзнанието е в света.  
Съзнанието е вън от света. Съзнанието е срещу света“. 
Всички тези изкази са сами по себе си нито верни, нито не-


верни. Даже в отношение с други изкази светът не говори в тях-
на полза или срещу тях. Всички начини да се опише съзнанието 
спрямо света са еднакво не/валидни.  
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Ако се оттеглим в чистата реалност на съзнанието, намира-
ме, че тези отнасяния: ’e’, ’обхваща’, ’срещу’, са не повече от 
метафори, защото буквално не са адекватни. Ако обаче отстра-
ним отнасянията от съзнанието и го оставим чисто и безотноси-
телно, то се опразва в неопределеност. Това може да се изпита. 


501. Опразване във времето. Бъдеще, сегашно, минало. Бъ-
деще и сегашно събитие плават и стават сегашно и минало. 
Преди е преди само по отношение на след, а след е след само по 
отношение на преди. Времевите предикати се опразват взаимно. 
Остава необратимостта, която не се опразва в нашия свят.  


Аз не съм съществувал, преди да се родя. Бил съм различен 
като дете. Моето тяло се състои от други клетки и моята памет 
има друго съдържание.  


Аз ще умра и няма да ме има повече. Ще бъда различен ка-
то старец. Моето тяло ще се състои от други клетки. Моята па-
мет ще се състои от друг набор от спомени.  


502. Опразване в микроплан. Моето сърце не е лично. Съ-
щото се отнася до моите дробове и моя мозък. Моята кръв не е 
част от мен. Същото се отнася до моята лимфа и урина. 


Клетките ми не са мен. Клетките се състоят от органели, ор-
ганелите се състоят от молекули, а те се състоят от атоми. Ато-
мите се състоят от протони и електрони. И протоните, и елект-
роните не са частици, докато не ги засека в макроексперимент. 
Те са отвъд съществуване и отвъд несъществуване, без да екс-
периментирам с тях. 


Значи онова, от което се състоя телесно, не е определено 
съществуване. То не е битие и не е небитие. 


503. Опразване в макроплан. Моето тяло е много милиарди 
пъти по-малко от планетата Земя. 


Планетата Земя е много милиарди по-малка от Слънчевата 
система. 


Слънчевата система е много милиарди пъти по-малка от Га-
лактиката. 


Галактиката е много милиарди пъти по-малка от Млечния 
път, Метагалактиката. 


Метагалактиката е много милиарди пъти по-малка от Все-
лената. 
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Вселената вероятно не е единствената. 
Къде съм аз? 
Подобно разсъждение намираме в Мисли на Блез Паскал. 
508. Опразване на квалия (qualia). Квалия е безспорното 


живеене, изпитване на усещания, сетивни възприятия, предста-
ви, мисли, емоции. Тук квалия се покрива с феномен. 


Относително определени са qualia заедно с други qualia в 
жизнен процес: болка–удоволствие, студено–топло, радост–
страдание, възторг–гняв в контекста на ресинтеза на живота 
срещу хаоса. 


Сетивното не е ’първа степен на познанието’. То е феноме-
налният свят, обхваща раждане, живот и смърт и затваря цикъла 
на светуването. 


Облата форма не е ъгловата и е обла по отношение на ъгло-
вата форма. Ако всичко в нашия свят е оформено от плавни ли-
нии, ще се опразни предиката ’обло’. 


498. Няма същност ’човек’. Няма два еднакви индивида. 
Няма два еднакви човешки генома, които да определят веднъж 
завинаги вида Homo Sapiens. Няма две еднакви личности. Няма 
на света следа от Платонов ’човек изобщо’. 


В индивидуален план ’човекът’ е сложна мрежа от смисли, 
без които, изглежда, няма как да живеем като хора. Онези смис-
ли, които приемаме като безусловни, се оказват местни описа-
ния. Те не се откриват в далечни на нашата култура. 


509. Няма ’свят’ като нещо определено. Ако искаме да сме 
последователни, няма и ’свят’ като нещо определено. ’Свят’, 
’Вселена’, ’универсум’, ’континуум’ са думи за ’всичкото’, за 
това, което е ’пред нас’, за ’съществуващото’... Но ако всичко е 
свят, тогава светът се опразва в неопределеност. Ако ’не-свят’ 
се противопостави на ’свят’ смислено, тогава светът е опреде-
лен, но това е само номинално, защото ’не-свят’ е само име. 


Безотносително понятието ’свят’ отсъства и същността на 
света отсъства. Думата ’свят’ е крайно широка и безсъдържа-
телна като понятие. Но това не значи, че това тук е понятието 
или същността ’свят’ – светът като този поток от форми на под-
реждане на хаоса не може да се отмисли. 
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Но във философия отвъд метафизиката сме длъжни да съз-
наваме постоянно, че става дума не за субстанция, ’световост’, 
’възможен свят’, ’този-свят-ност’ и подобни категории. Думата 
’свят’ си е просто дума и тя се употребява относително и в ясни 
контексти – тук като поток на феномени, преживявания, квалии. 


В истинското проникване в ’света’ ние стигаме до ниво, на 
което вече нито една дума не можем да кажем за ’онова’ и даже 
една дума като ’онова’ вече заблуждава. Това не съм го забеля-
зал пръв аз, разбира се. 


510. Будисткото понятие ’śunyata’ (празнота). Нещата са 
празни не защото са нищо, а защото са условни, относителни, 
дескриптивни, виртуални. Сетивното е празно откъм абсолют и 
битие само по себе си. 


511. Празнота на ’празнотата’. Нагарджуна: „Празнотата 
като възглед също е празна като всички възгледи.“ (MMK, 13. 8) 
Ранният будизъм е разработвал не ’празнота’ (‘шунята’), а ’не-
собствена-същност’ (нихсвабхава) и ’зависим произход’ (пра-
титя самутпада). И трите понятия са мощни, богати на при-
ложение, многостранни. Но това не значи, че са свободни от па-
радоксалност и по този начин от празнота. Затова те не трябва 
да се използват за построяване на метафизични системи и аргу-
ментиране на всевъзможни тези. 


512. Освобождение от когитации. Нещата нямат граници, 
както ние ги очертаваме. Границите, разгледани отблизо, се за-
личават. Събитията се преливат едно в друго. Състоянията се 
менят. Формите се обезформят, трансформират, изчезват като 
облаци в небето, макар и по-бавно, а понякога много по-бавно. 


Така че няма нищо непоклатимо определено в света. 
Неопределеност. Понятията, думите и усещанията се пота-


пят в неопределеност, ако отстраняваме техните отношения, 
чрез които ги разпознаваме. Нещото се опразва в неопределе-
ност, когато отстраним отношенията му с другите неща. Преди-
катът се опразва, ако отстраним симетричния, полярен преди-
кат. Отношението се опразва, ако отстраним другото нещо. От-
носителността сама по себе си е празна без относимите. 


Непонятност. Понятията са празни откъм свят. Ако те се 
опитат да застанат сами пред света, без отношения, те не опре-
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делят нищо в света и светът остава непроницаем за тях. Но и в 
система понятията се отнасят пак външно към света, защото ця-
лата система може да се сведе до едно понятие. Липсва излаз от 
понятие към свят. 


513. Неизказуемост. Когато сме свободни от когитации, 
светът е чудо за ума. В такъв свят не можем да оцелеем, той е 
само за специалното състояние на празнота. Чудо може да убие 
даже само от страх. Една древна статуя или мумия, която въп-
лъщава неразбиране, е страшна. Целият свят е чудо, той е чу-
ден, загадъчен, странен, ако отмислим навика от всеки ден да 
посрещаме деня като нещо привично, естествено. 
 
 


 
Книгата е изследване на мисловната свобода като свобода 


от измисления свят и свобода за различно мислене. Въведен е 
терминът отмисляне (de-cogito) за мисловна активност назад от 
из-мисленото с намерение усилване на менталната свобода. 
Намерението може да се илюстрира така:  


Ако отмислим очаквания и спомени и останем в настояще-
то, в ’сега’, то от света изчезва и самото сега – един непривичен 
и чужд за нас начин на мислене. Отстраняването на понятията 
ни потопява в чист немислен свят. Умът е свободен за осъзна-
ване на скрити мисловни нагласи и езикови форми и за нов хо-
ризонт на преценка на привичните форми на мислене и говоре-
не: изкази, мнения, възгледи и убеждения.  


Така можем да отворим ума си за чужди изрази, понятия и 
мисловни форми, да разберем другото и чуждото и да пог-
леднем света с други очи. Така можем да познаем себе си в съ-
отнасяне с други, нашата култура в съотнасяне с други, нашата 
форма на живот в хоризонта на планетарния живот. 


Универсалното се заменя с уникално, абсолютното – с от-
носително. Изследва се в ключови изрази и езикови форми 
формата на западното мислене за битие и небитие, за същност и 
нещо, за субект и обект, за субект и предикат. Търси се грани-
цата между езика и света с нови експериментални техники.  
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Това е анализ на мисловни форми, фокусирани в Дeкарто-
вото cogito и античния λογοζ. Изследването е ново по характера 
си и не повтаря познатите аналитични аргументи. 


За това изследване съм благодарен на присъствието на спе-
кулативно мислещи хора около мен; за изглаждане на Увода и 
първите глави – на една дама с различен от моя начин на мисле-
не, но с професионален поглед на редактор; за осъзнаване на 
относителността на западното мислене и задълбочаването на 
разбирането за свобода – на срещата ми с хора, мисли и тексто-
ве от Далечния Изток. 
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