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ПРЕДГОВОР 
Какво е науката в нашия свят? 
Науката е това, което прави Запада световна култура. 

Тя е доминираща форма в съвременния свят. Но колкото 
по-силна става тя чрез технологията, толкова по-ясно личи 
слабостта щ в устройството на човешкия свят.  

Философията на науката е мъдрост по въпроса що е 
наука и какъв е смисъла щ. Ако е философия, това се очаква 
от нея. Тя трябва да ни даде  сила  да  използвамe науката  
пълноценно и здраво, като не губим представа и контрол 
върху смисъла, развитието и нейните граници.  Да се 
философства върху науката, значи не просто да се изучава 
тя, а да се търси смисъла щ.  

Това насочва към изследване на научната картина или 
подредба на света в контекста на човешкия жизнения свят. 
Едмунд Хусер л прави такова изследване през тридесетте 
години на нашия век в "Кризата на Европейските науки и 
Трансцеденталната феноменология". То е насочено към 
изясняване на жизнената основа на "обективността" на 
Европейската наука. В контекста на съвременната 
методология да се следва интенцията на Хусерл може да 
изглежда старомодно, но аз виждам в търсенето на живите 
форми в основата на опитната наука още много 
перспектива. 

Съвременните феноменологични изследвания следват 
линията на търсене на пластове и структури на сетивността, 
възприятието и менталността. Но това не е следване на 
всички положения от феноменологията от "Логически 
изследвания" на Хусерл, нито на късната феноменология от 
"Кризата на Европейските науки".  

Тук се прави опит за проникване в структурата на 
човешкия жизнен свят и изворите на опитната наука., като 
се използва формата на органичното за идентифициране на 
планове на подредба. Въпросът за смисъла и границите на 
науката тук не е начало на екзистенциален философски 
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дискурс.  Изясняването е зависимо от позиция, която е 
безразлична към "хуманизма" и "сциентизма".  

В тази книга не става дума значи за защита или 
критика на науката, а за "археологията" или 
"палеонтологията" на пластовете и формите на човешкия 
жизнен свят, в които се корени и в които се о-формя, о-
пределя опитната наука. Това не е културологично, а 
епистемологично изследване. Не се търсят преднамерено 
ограниченията на науката, а чрез схващане за науката като 
светва подред ба се търсят нейните форми, очертанията щ. 
А очертанията вече значат и граници.  

Какво място заема научното представяне на света в 
живота на човека и специално на Западноевропейския 
човек? Каква форма и граница има това представяне? Какво 
е въобще опитната наука: обективно представен независим 
от нас ред или човешко създание с "човешка форма"? 
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Глава ПЪРВА.  

ГРАНИЦАТА КАТО ОРГАНИЧНА ФОРМА 

§ 1. Границата като органична форма 

1. Какво значи граница в контекста на това 
изследване? 

Търсенето на граници тук не значи търсене "напред" и 
откриване на бариери, а  търсене "назад" и откриване на 
"форми". При това търсенето "назад" е път за определяне и 
на възможните бариери напред. Софтуерната програма като 
форма  предопределя някакви граници като бариери на 
работа на компютъра. Генетичната програма задава 
формата и с това границите на живота на едно живно 
същество.  Заложената от човека форма във всяко създание 
предопределя обхвата в неговото функциониране. Тогава 
идват "бариерите" като напрегнати състояния на гранично 
функциониране, в които скритата от нас вътрешна форма 
се открива като ограниченост. Позитивната страна на тази 
ограниченост е, че се открива очертанието на формата, 
проецирано екстензивно, в полето на нейната експанзия.  

2. Търсенето на граници е сериозно и полезно 
философско търсене. То насочва пряко към изследваната 
форма, към  очертаване на тази форма. Става въпрос за 
развитата от Рене Декарт, Джон Лок, Готфрид Лайбниц, 
Имануел Кант, Едмунд Хусерл и Лудвиг Витгенщайн 
(трансцендентална) позиция във философията, която 
изследва формата на субекта и открива несубстанциални 
форми (едновременно начала и граници) на човека като 
крайно същество.  
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3. В съвременната философия Едмунд Хусерл от една 
страна и Лудвиг Витгетщайн от друга развиват тази 
позиция.  

И Витгенщайн, и Хусерл търсят живите форми на 
конституирането на света: като ейдос , ноема - Хусерл или 
като логическа форма, пропозиция (Витгенщайн). И 
двамата започват с твърдо намерение да открият 
абсолютни определения на тези форми: факт, логическа 
форма - Витгенщайн и възприятие, очевидност - Хусерл. И 
двамата стигат до "релативизиране" на тази позиция: 
жизнен свят - Хусерл и езикови игри - Витгенщайн.  

4. Аз се надявам да покажа, че в областта на тези 
изследвания е полезно прилагането на понятието 
"органична форма" като схващане и обяснение на  
структурата, динамиката и историята на формите на 
подреждане на света. Органична е онази форма, чиято  
динамика води към запазването и експанзията щ в 
условията на спонтанно разпадане. Това е жива форма. (В 
биологията  животът се определя чрез възпроизводството 
като процес, насочен срещу ентропията. Чрез 
възпроизводството си живата форма се запазва като жива и 
се реализира като жива. Отстояване на живота срещу хаоса 
е самата същност на жизнения процес. А то е възможно 
само ако живата система има специфична структура и 
динамика - такива, че да се постигне възпроизводство и 
експанзия (растеж, репродукция)). В този "кръг" се 
определя органичната форма като такава, която "прави сама 
себе си". Формата на този кръг е телос, целесъобразност. 
Това е, което Аристотел нарича "ентелехия", независимо 
дали ще щ даваме причинно обяснение или ще я 
възприемем като принцип за телеологични обяснения.  

Животът не е само качество, той е и форма, и 
същност на интендиращите актове на съзнанието и на 
езиковите игри. Определеността на тези форми е 
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органична. Тя е: насочена динамика на човешката форма 
за запазването на самата човешка форма.  

5. В едно ново феноменологично изследване се търси 
контакта между философското развитие на Витгенщайн и 
феноменологията: (Noл , 1994, 1 - 42). Във "Philosophische 
Bemerkungen" (наречени по-късно и прев. на български - 
Витгенщайн 1988:"Философски изследвания"), първото по-
голямо произведение след "Логико-философски трактат", 
Витгенщайн пише, цитиран от Robert Noл: 

"Това, което търся, е психологическа или по-скоро 
феноменологическа теория на цвета [Farbenlehre], не физическа и 
също не психологическа.  

Нещо повече, това трябва да бъде теория на чистата 
феноменология, в която става дума какво актуално е 
възприемаемо, и в която не се появяват хипотези за обекти - 
вълни, пръчици, колбички и подобни." (Noл, R. , 1994, 2) 

Когато Витгенщайн във въпросните бележки 
разсъждава за изрази като "червено", той пише дословно: 

"241. "Значи ти казваш, че това, кое е правилно и кое не е, 
решава споразумението между хората. " - Правилно и неправилно 
е това, което хората казват; а хората се споразумяват помежду си 
в езика. Това не е съгласуване на мненията, а на формата на 
живот (подчертано - С. Г. ). " (Витгенщайн, Л. , 1988, 241).  

"Формата на живот" не е случаен израз, а разбиране за 
формата на разбиране, когато хората споделят възприятия 
например на цветни обекти. Подобна "форма на живот" има 
предвид и Хусерл, когато говори за "логически 
преживявания", "очевидности" и т. н.  

Но да се върнем на интерпретацията на Ное. Той 
намира отговор на въпроса за Витгенщайновото разбиране 
на "феноменологията" във връзка и с "Трактата" и "Някои 
бележки върху логическата форма". Феноменът показва 
логическата структура на елементарната пропозиция. От 
усещания и възприемания цвят или форма зависи какви 
логически структури ще имат езиковите изрази за цвят и 
форма. "А е червено" имплицира "А не е зелено". А това 
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значи, че елементарните изречения не са логически 
независими, както Витгенщайн твърди в "Трактата". Те 
получават своето значение от непосредственото 
възприятие.  

"В тази връзка, пише Ное, Витгенщайн стига до 
схващането, че пряк инсайт в "логическата структура на самия 
феномен" е нужен за обяснението, между другото, на логическите 
отношения, показани от твърденията за цвят. И кака Витгенщайн 
стига до възгледа, че само когато сме направили анализ на 
феномена, ние знаем каква форма трябва да има елементарната 
пропозиция." (пак там, 7) 

6. Границите на науката могат да се намерят само ако 
се намерят живите форми, в които тя се корени, и 
неживите, в които тя се проецира. Науката е експанзираща 
трайна форма, и както силата, така и слабостта на нейните 
резултати изцяло зависи от определенията, потенциалите, 
смисъла на тази форма. Запазването на форма е запазване 
на определеност. Ако науката остава в своето развитие 
наука, то тя запазва една форма и с това о-пределеност, 
граничност. А това значи, че хората срещат невъзможни за 
решаване от науката задачи - т. е. задачи, неполучили или 
неможещи да получат научна форма.  

Не бихме могли да предвидим исторически какво ще 
се направи в науката, но бихме могли да кажем, ако 
разберем що е наука, какво тя обхваща и не обхваща и 
следователно може или не може да достигне в 
историческото си развитие.  

§ 2. Емпиризъм и Феноменология  

1. Френсис Бейкън, родоначалникът на британския и 
Новоевропейския емпиризъм, разбира формата на науката 
като наблюдение, експериментиране и обобщение, като 
форма на "индукцията": 
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"Нашите стъпки трябва да бъдат направлявани от една 
пътеводна нишка и целият път още от първите сетивни 
възприятия да бъде изграден по определено правило. . .  

Нашият начин обаче е тъй лесен на излагане, колкото е 
труден в прилагането. Той именно се състои в това да установим 
степените на достоверност, да запазваме сетивното възприятие в 
известни рамки и в повечето случаи да отхвърляме работата на 
ума, която следва сетивата, и да откриваме и прокарваме за ума 
нов и сигурен път, изхождайки от самите сетивни възприятия. . . " 
(Бейкън, Ф. , 1968, 23, 48 - 49) 

Бейкън разбира опитната наука като тип технология 
(на индукцията), която обуздава спонтанната склонност на 
ума към прибързани и погрешни генерализации. Това е 
разбиране, принципно различно от разбирането на Рене 
Декарт, който търси очевидностите и логическата форма 
на дедукцията. Едмунд Хусерл смята именно Декарт за 
свой предшественик във феноменологията чрез 
радикалното съмнение и cogito. Но смисълът на търсенето 
на Бейкън и Декарт е общ: това е търсенето на форма та 
или "метода" на новата научност. Тук се пред-осмисля 
смисъла на новоевропейската наука: тя трябва да бъде не 
просто разум, а достоверност, не просто epistema, a scientia, 
знание-сила. Тази форма значи разум, положен във формата 
на безусловни дадености: "очевидности" или "сетивни 
данни".  

2. Чрез Джон Лок и Готфрид Лайбниц формата на 
науката се търси във формата на субекта. От "техника" 
науката се превръща в "природа" или "разум". Стига се до 
разбирането, че "природата на човека" или на "човешкия 
разум" съдържат основанието за адекватната форма на 
науката. Това, какво именно е "безусловно дадено" - дали 
сетивните данни или необходимите истини на разума 
("островно-континенталната" дилема), зависи от устройст 
вото на човешкия познавателен апарат - ум като такъв или 
човешка природа.  
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Така формата на науката и за рационализма, и за 
емпиризма, е форма на човека, е човешка форма. Това е 
ярко изразено в негативно-скептическия дискурс на Дейвид 
Хюм в "Трактат за природата на човека". (Хюм, Д. , 1986).  

3. Така се стига до разгърнатата и самоосъзната 
трансцендентална позиция във философията, снемаща 
дилемата опит - разум - позицията на Имануел Кант. Кант 
ясно показва, че научността е въпрос на форма на 
познаващия: трансцендентално пространство-време (форми 
на сетивност), чисти понятия на трансценденталната логика 
(форми на мислене), и чисти идеи на разума (излизане от 
рационалната форма, разрушаването щ в антиномиите). 
Така експлицитно темата за научната форма е разбрана и 
изложена като тема за границите на науката. Науката 
изследва само обусловеното, пространство-времевото, 
категориално фиксираното, възможния опит. Тя не 
контактува с Абсолютното.  

Трансценденталната философия на Кант е една 
възможна форма на трансцендентална позиция и 
философия. Друга такава позиция се демонстрира от 
Едмунд Хусерл. И двете форми на трансцендентална 
философия са рационалистични в смисъла на немската 
традиция. И двете са синтетични спрямо дилемата опит - 
разум. И двете търсят абсолютното не в онтологията, а в 
епистемологията. И двете търсят "формата" на науката като 
проекция на изначално устройс тво на познаващия 
трансцендентален субект. Чрез това е запазена 
класическата идея за Абсолюта. Но философът от 20 век 
стига постепенно до съзнанието за илюзорността на 
Абсолюта чрез разбиране на тази форма като живот.  

4. Едмунд Хусерл определя феноменологията като 
"наука за същностите" - Wesenswissenschaft (Husserl, 
E.,1913).. Тя изследва чисти форми на живото съзнание, 
които задават и проецират формите на съзнаваните неща. 
Хусерл сам е създал фундаментален труд за "европейската 
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наука": Die Krisis der europдischen Wissenschaften und die 
transcendentale Phдnomenologie (Eine einleitung in die 
phдnomenologische Philosophie), 1936. Самото 
идентифициране от автора на това изследване като 
"въведение в трансценденталната феноменология" (за 
изследването ще стане дума по-нататък в тази глава) говори 
достатъчно силно за смислеността от използването на 
феноменологията като философия на науката.  

Такава философия на науката е разпространена днес, 
но тя се отклонява съществено от "трансценденталната 
феноменология" на Хусерл, изследваща "чисти форми на 
съзнание". Тя се отклонява и от критиката на научния 
"обективизъм" от позициите на жизнения свят. 
Съвременната феноменология на науката е концентрирана 
върху феноменалисткия възглед за науката като обработка 
на възприятието като алтернатива на аналитичната 
философия, реализма (идеалистичен, семантичен или 
материалистичен) и инструментализма.  

5. Какво обединява най-новия емпиризъм с 
феноменологията? 

Основната позиция на емпиризма е формулируема по 
следния начин: 

Съществува фундаментално сигурно знание. То е 
резултат от сетивния опит. Всяко друго знание се 
обосновава с него. Формулировката на този тезис от 
Бертран Ръсел е такава: 

"Всяка пропозиция, която можем да разберем, трябва да 
бъде композирана изцяло от конституенти, които познаваме 
непосредствено (by ackwaitance)" (Russel, В. , 1967, p. 58).  

Този тезис, колкото и да изглежда странно, е в 
съзвучие с базовия феноменологичен тезис на Едмунд 
Хусерл за "очевидното знание" (noema), получавано чрез 
"интуиция за същността" (Wesensintuition). И тук се търси и 
постулира фундаментално сигурно знание. Това 
съвпадение на позицията при коренно противоположни 
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философии на Съвременността - аналитичната философия и 
феноменологията, означава нещо важно.  

Струва ми се, че важното в случая е носталгията по 
класическия Декартов и Бейкънов идеал за рационалност, 
последно усилие за овладяване на три века изплъзващия се 
абсолют. Типичният британски емпирист Бертран Ръсел , 
основоположник на аналитичната философия, изследва 
корените на познанието, започвайки със същото, с което 
започва и типичният немски рационалист Едмунд Хусерл - 
с абсолютно "самодаденото" или "непосредственото". И 
Хусерл, и Ръсел търсят основна форма на знанието, 
непосредственото и очевидно знание, което не подлежи на 
съмнение. И двамата са антиметафизици, но са 
рационалисти в класическия смисъл - те са убедени в 
съществуването на абсолютни основи и в неотклонната 
нужда за науката да се открият те. Това е същият 
метафизически абсолютизъм, който е движил Западната 
философия от Декарт до Кант и Хегел.  

6. Какво значение имат търсените от Хусерл и Ръсел 
епистемологически абсолюти и същите ли са те при Декарт, 
Кант и Хегел? Но отговорът зависи от един по-общ въпрос: 

Защо Новото време търси Абсолюта като Битие и 
Знание?  

Защото Новото време поставя човека лице в лице с 
безкрайната Вселена. Тук вярата не е път за пробив. Една 
необхватна безпределност, лишеkd от живот и мисъл, стои 
срещу разума. Разумът, веднъж допуснал тази 
безпределност, може да щ противостои само с абсолюта на 
знанието, със Знанието с главна буква и оттук безкрайнdта 
мощ на действието, единствено адекватна на Вселената. 
Вселената може да бъде овладяна, защото е изтъкана от 
тъканта на точни, абсолютни математически закони, 
постижими от разума.  

Хусерл се прощава с този болезнен носталгичен 
стремеж късно, но намира мъжество за това. В "Кризата на 
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Европейските науки и трансценденталната феноменология" 
той пише:  

"Философията, като наука, като сериозна, аподиктична, 
строга наука - е отмивал, отсънуван сън (der Traum ist 
ausgetrлumt) (Husserl, Е. , 1954, 508).  

Аналитичната философия и до днес продължава 
усилията си за "научна философия" или поне научна 
"метанаука". Но развитието на логическия позитивизъм, 
неговия възход и залез, както и многообразното 
постпозитивистично рефлектиране показаха, че 
съвременният дух е освободен от идеала на класическия 
рационализъм.  

7. Имануел Кант е под властта на този абсолютизъм - 
той постулира "вечни и неизменни" форми на сетивност - 
пространство и време, и "вечни и неизменни" понятия на 
човешкия разсъдък - категории. Георг Хегел е в правото си 
да изхвърли трансценденталната позиция, за да запази 
Абсолюта. Абсолютизмът е несъвместим с 
трансценденталната, субектна позиция. Абсолютизмът е 
съвместим с "изложението на Бог"(Хегел). Щом вярваме в 
намирани абсолюти, с това вярваме в неограничените си и 
значи демиургични въсможности или в своята Божествена 
сила. Тук "човешката форма" не е никаква граница и 
бариера.  

Този абсолютизъм, този непреклонен стремеж към 
Началото, е създал много мъка на философията и не е 
донесъл резултат. Всички предложени от философите през 
последните три века, пък и от двадесет и пет века насам, 
"абсолюти" са демонстрирали своята неабсолютност дори с 
факта на своята многовариантност.  

8. Доколко сме освободени (лишени?) от Абсолюта? 
Доколкото сме излекувани (лишени?) от визията за 

Безкрайната Вселена, пронизана от абсолютни закони. Това 
освобождаване има и пълния набор от отрицателни смисли 
и се схваща от рационалистите като пропадане без опора. 
Но времето ни дава надежда, различна от "абсолютното 
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знание" или "абсолютно битие" Като научни понятия и 
закони двете категории се покриват. "Пропада" не реалният 
свят, а нарисуваният от класическата физика. "Пропада" не 
духът на реалното знание, а на представяното от Декарт и 
Нютон. Ние знаем, че знанието не е нещо особено в реда на 
човешките дейности и нямаме никаква нужда от 
"фундаменталното знание", стига да сме осъзнали, че 
живото знание е неуловимо в правила, а фиксираното в 
изследване и текст е артефакт. Един артефакт, едно 
човешко създание в никакъв смисъл не може да се определя 
като "абсолютно".  

Това се разбира все още повече от философите, 
отколкото от учените, макар че се дължи в силна степен на 
създателите на квантовата механика в двадесетте години на 
века и на неравновесната динамика или Теорията на хаоса, 
развита през седемдесетте и осемдесетте години главно от 
Иля Пригожин и неговата школа. Силно охлаждане на 
ентусиазма създават и зашеметяващите открития на 
молекулярната биология, чието обяснение чрез уравнения 
изглежда безнадеждно далеч. Най-известният физик на 
нашите дни и сигурно най-големият жив физик, Стивън 
Хокинг споделя класическото разбиране за абсолютни 
закони на Вселената, които съществуват независимо от нас 
и управляват фазите на нейното разширение и колапс 
(Хокинг, Ст. , 1994).  

9. Хусерл извършва в една творческа биография 
болезненото сбогуване с абсолютизма. Това той прави, за 
да запази трансценденталната позиция: за него осмислянето 
на "обективността" като нагласа на Европейското 
човечество е спасяване и обосноваване на 
Трансценденталната феноменология.  

По подобен начин развитието на  Аналитичната 
философия през логически атомизъм (Ръсел), логически 
позитивизъм (Витгенщайн и Виенски кръжок), 
лингвистична философия (Витгенщайн и Оксфордска 
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школа) и критически рационализъм (Поперианска школа) 
води крачка по крачка към отказ от Абсолюта на сетивните 
данни и верификацията като източник и значението. И 
двете редукции - феноменологичната и логико-
емпиричната - не стигат до абсолютното като 
очевидност, безвъпросност и началност в познанието. И 
двете традиции изоставят радикалните си програми, т. е. 
своите оригинални "raison d’иtre" и се размиват в по-
нататъшното си развитие: епистемологически анархизъм, 
фикционализъм, нов реализъм.  

Тук следвам линия на споделяното от емпиризъм и 
феноменология търсене и изследване на живия опит.  

Моето разбиране е телеологично - рационалността на 
науката е форма, ред в жизнения свят и организация на 
научното изследване, която цели описване и обяснение за 
оцеляването, ориентацията и експанзията на човека, а не 
за достигането до Обективния Световен Ред.  

§ 3. Моменти от позицията на Хусерл  

1. Едмунд Хусерл, създателят на съвременната 
феноменологична философия, вероятно не би се съгласил 
със съвременната "регионална" феноменология - социална, 
психологическа, историческа, епистемологична. Той би 
намерил в нея твърде много непозволени твърдения, 
отнасящи се до реални обекти. Такива упреци могат да се 
отправят и към последователите на Едмунд Хусерл в 
онтологията - Мартин Хайдегер и Жан-Пол Сартр. Същото 
важи и за феноменолога Алфред Шютц. Самият Хусерл се 
е произнесъл негативно върху волните импровизации на 
Макс Шелер и "фундаменталната онтология" на ученика си 
Мартин Хайдегер.  

Защо феноменологията се изплъзва от така упорито 
очертаваните от Хусерл граници на трансценденталното 
съзнание? 
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Това изплъзване вече е "енергетично" заложено като в 
схващането на жизнения характер на феномените. Чистото 
трансцендентално съзнание е живо, е център на жизнен 
свят (Lebenswelt), феномените са преживявания (Erlebnis). 
Иначе е невъзможно да се конституират в потока на 
съзнанието времето, пространството, предметностите. 
Феномените не са мъртви форми, а живи интенции. Именно 
затова феномените се използват от последователите на 
Хусерл за очертаване онтологията на живото човешко 
битие. Именно затова в границите на феноменологичната 
философия става възможно да се говори за изначалната 
настроеност "страх" - Хайдегер, за "погнусата от битието" - 
Сартр.  

Но тогава феноменологията потъва, разтваря се в една 
описателна психология от типа на Дилтаевата, от която 
Хусерл е бил повлиян в началото. А точно това според 
Хусерл е краят на феноменологията. Тогава трябва да се 
простим с програмата за "чиста", "трансцендентална" наука 
за съзнанието, с научното изследване на феномените, с 
"философията като строга наука".  

2. Как да излезем от това сякаш непреодолимо 
затруднение? 

Отговор ще потърся в понятийната еволюция на 
феноменологията в ред важни изследвания на нейния 
създател.  

А. Още в предговора си към първото издание на 
Logische Untersuchungen през 1900, Хусерл обяснява 
предприемането на Изследванията с неотстраними 
проблеми, които постоянно препятстват и накрая прекъсват 
усилията му за изясняване на чистата математика. 
Навлизането в логиката и епистемологията се налага от два 
типа основания. Второто се състои в разчистването на 
сметките с психологията като фундамент:  

"Аз започнах, приемайки господстващото положение, че 
психологията е науката, на която логиката изобщо, и логиката на 
дедуктивните науки трябва да се надяват за философско 
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изясняване. . . Появиха се обаче проблеми, по които такова 
психологическо обосноваване не ме задоволи. . . и аз се усещах 
все повече тласкан към обща критическа рефлексия върху 
същността на логиката, и върху отношенията, вчастност, между 
субективността на познавателния процес и обективността на 
познаваното съдържание. " (Husserl, Е. , 1970, 41 - 42) 

Това разграничение между "субективното познаване" 
и "обективното знание" не е направено с такава острота във 
философията преди Хусерл. Има ли то значение за 
философията на науката? Да, и то фундаментално. 
Феноменологията може да изследва научния живот, но не 
като необозрим поток на преживявания и актове 
(психология или социология на науката), а като трайни 
познавателни значения.  

В този смисъл философията на науката разграничава 
"знанието" от психологическото "изясняване". 
Настроението, емоцията, чувството, мисълта, представата 
не могат пряко да мотивират и направят разбираемо едно 
рационално действие, което се организира според 
формулиран проблем, разбран интерес, проектирана цел и 
намерени средства. Ирационалното действие също следва 
някакви "текстови" формулировки, някакви намерени или 
вложени значения, които определят траекторията на всяко 
действие. Разбира се, изключването на обектите, до което 
стига Хусерл по-нататък, изключва и "научните понятия". 
Но тези понятия, отнесени към познавателните 
преживявания на хората, са "трансцендентални" така, както 
са трансцендентални познавателните или съзнаваните 
съдържания за чисти предметности, отнесени към 
емпиричните предмети.  

Нагласата на Хусерл към живота като реалия, 
фундираща и психология, и логика, и предметна наука, и 
трансцендентална феноменология, се запазва и се усилва в 
хода на творческата му биография. Въпреки отхвърлянето 
на онтологията, съзнанието не може да се разбере иначе 
освен като живо. Въпреки отхвърлянето на емпиричните 
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твърдения (еpochи) остава очевидното за Хусерл 
утвърждаване на трансценденталните същности като живи 
форми на съзнаване.  

Б. Лекциите от Гьотинген през пролетта на 1907 (Die 
Idee der Phдnomenologie. Fьnf Vorlesungen, 1907). са 
повратен пункт. Появява се идеята за феноменологическата 
редукция, за "конституцията на предметите в съзнанието". 
Феноменологията се определя като  

"универсално учение за същностите"(Хусерл 1991, 12). 
"Интуитивното познание на когитацията е иманентно, а 
познанието на обективните науки, на природознанието и науките 
за духа, е трансцендентно. При обективните науки е налице 
съмнителност (Bedenklichkeit) на трансцендирането, при което е 
под въпрос, по какъв начин познанието трансцендира себе си, как 
може то да съответствува на едно битие, което не може да бъде 
открито в рамките на съзнанието? 

3). . . познавателният обект може да се открие също и в 
познавателното преживяване, доколкото то е една реална 
действителност, или пък в Аз-съзнанието, на което принадлежи 
това преживяване. . . При едно по-детайлно разглеждане обаче се 
обособяват реална иманентност и иманентност в смисъла на една 
конституираща се в очевидността самодаденост...  

4). . . Първата степен на яснота е следната: реално 
иманентното, или, което е едно и също, адекватно самодаденото, 
е безвъпросно, аз мога да го използувам. Трансцендентното (не 
реално иманентното) аз не мога да използувам, следователно 
трябва да осъществя феноменологическа редукция, изключване 
на всички трансцендентни полагания (т. е. необосновани 
екзистенциални съждения). " (Хусерл, Е, 1991, 14 - 15) 

В. Представлява ли феноменологичната регионална 
философия вид "трансцендентално полагане"? Този въпрос 
не е въпрос на живот и смърт за феноменологичното 
познание. То може спокойно да бъде "трансцендентно" в 
смисъла на Хусерл, като излезе извън границите на 
трансценденталната феноменология и така се превърне в 
"нефеноменологично" според критерия на Хусерл. Във 
всеки случай основателите на най-новата феноменологична 
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социология не ги е грижа за такова излизане. Това 
"трансцендиране" вече е извършено от Жан-Пол Сартр в 
"Битие и нищо" в друга плоскост.  

Тогава за какво ни е феноменологията? Едно 
изясняване и разчистване на тази двусмисленост е нужно. 
Иначе ние можем да си строим всякакви онтологии и 
епистемологии, но те нямат право да бъдат феноменологии 
и няма защо да искат това. Ако има нещо, заради което се 
обръщаме към феноменологията, това е именно заради 
феномените като "чисти същности, конструиращи 
предметността", и именно заради тази трансцендентална 
позиция, която обещава да даде добре подредена 
епистемология. Не можем да се откажем от 
трансценденталната позиция.  

Отново  блокираме в дилемата трансцендентално 
(иманентно) - емпирично (трансцендентно) в смисъла на 
Хусерл.  

Когато разпознавам научните феномени, аз не се 
обръщам към някаква трансцендентна, неиманентно дадена 
реалност. Тук откривам първата слабост на Хусерловата 
постановка. Емпиричното не е трансцендентно, а 
иманентно. Научната реалност е дадена в съзнанието и 
живяна в живота на всеки актор (деятел) в науката. Това не 
е реалността на нейните обекти, а реалността на 
изследванията, на научните текстове, на артефактите, които 
обработват "материала" в науката. Това е науката като 
интерпретирана или като правена. Това е науката като 
редуциран до своите несъмнени характеристики феномен: 
нагласа, визия, идея, теория, проект; разгърнати форми на 
интерпретация и семейства значения, битуващи в 
несъмнено дадени текстове и действия.  

"Ideen zu einer reinen Phдnomenologie und 
phдnomenologischen Philosophie". 1913.  

В този основополагащ труд Хусерл посвещава първа 
глава на първа част: "Същност и понятие за същността" на 
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темата "Факт и същност". Тема, която пряко интересува 
епистемологичното феноменологично изследване. Как се 
отнасят идентифицираните феномени на науката спрямо 
фактите на научния живот, например научното изследване? 

Тук Хусерл въвежда понятията ейдетично съждение, 
ейдетично изречение, ейдетична истина (истинно 
изречение). Той пише: 

"Всяка ейдетична особеност и единичност на едно 
ейдетично всеобщо понятие, доколкото тя е такава, е същностна 
необходимост (Wesensnotwendigkeit). Същностната всеобщност 
(Wesensallgemeinheit) и същностната необходимост 
(Wesensnotwendigkeit) са следователно корелативни. . . 
Съзнанието за една необходимост (разсъдъчно), в което едно 
състояние на нещата е осъзнато като особеност на една ейдетична 
всеобщност, е аподиктично, а самото съждение, изречението, 
аподиктично, необходимо следствие на всеобщото, на което е 
израз. . . Ейдетичното съждение е закон за индивидуалности 
("приложението" на геометричните истини в познанието на 
природата). Тогава действителното утвърждавано положение на 
нещата е факт (Tatsache), доколкото то е индивидуално 
положение на нещата в действителността (Wirklichkeitverhalt). Не 
бива да се смесва неограничената всеобщност на законите на 
природата със същностната всеобщност... Съществуват чисти 
науки за същности (Wesenswissenschaften) като чистата логика, 
чистата математика, чистото учение за времето, за 
пространството, за движението и т. н. . . В тях няма опит, 
действителност, налично битие. . . " (Husserl, Е. , 1913, 15 - 16) 

На отделни предметности - "чисти регионални 
същности" - отговарят отделни редове емпирични обекти 
(региони). Така се обособява регионална ейдетика или 
онтология. (Хусерл вече достига до свободно използване на 
"онтологията"). Така се осъществява незабележим преход 
от чиста теория на познанието към чиста онтология, което 
се оказва едно и също за ейдетичната феноменология. Тук 
не става въпрос за трансцендентното, а за една ейдетична 
действителност.  
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"Всяка наука за факти (опитна наука) има същностен 
теоретичен фундаме нт в една ейдетична онтология"(пака там, 
19). Така на естествените науки отговаря онтология на природата, 
изследваща същността, ейдоса, на природата "(пак там).  

По тази логика "природата", както е дадена на 
учените, трябва да има фундамент в една ейдетична 
онтология на природата. Така Хусерл достига в своето 
навлизане в трансценденталната феноменология до 
предметно обособеното феноменологично изследване, 
което вече е в доста неясни отношения с емпиричното. От 
една страна, то се строи от чисти понятия и съждения, 
нямащи емпиричен базис, от друга страна то е разделено на 
"региони", които обособяват съответните "науки за факти". 
Тук Хусерл вече не настоява за рязко разграничаване на 
"иманентно" от "трансцендентно".  

Г. "Към феноменологията на вътрешното съзнание за 
времето"(Zur phoдnomenologie des inneren zeitbewustseins, 
1893 - 1901) е ярък пример за "предметна онтология". Тук 
критиката на психологическата теория на 
времевъзприемането на Брентано носи печата на ранното 
оттласкване на Хусерл от психологията. Но неговият 
феноменологичен анализ показва, че самото съзнание е жив 
времеви поток. Хусерл говори тук за "работеща 
спонтанност", "продуциращо съзнание" и т. н. Основни 
феноменологични същности са ретенция, памет, фантазия.  

Потокът на времето  
"не е нещо темпорално "Обективно". Това е абсолютна 

субективност и има абсолютните свойства на онова, което би 
следвало образно да се нарече "поток", което има начало в 
началната точка, първичната точка-източник (Urquellpunkt), 
"Сега" и т. н. В актуалното преживяване ние имаме първична 
точка-източник и непрекъснатост на ехо-моменти. " (Гусерль, Е. , 
1994, 79) 

Феноменологията не е психология. 
Феноменологичното време не е реално психологическо 
време. Една феноменология няма обвързаност с реда на 
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научните факти. Феноменологията на реалната наука не 
значи философски анализ на историята на тази наука, а по-
скоро конституиране на универсалните за тази наука 
съдържания на съзнанието, значения, конституиращи я като 
жизнен свят.  

Е. Така достигаме до централно за късния Хусерл 
понятие. Жизнен свят - (Lebenswelt) не е някаква ревизия 
на феноменологията, нито дори корекция, нито 
допълнение. Жизненият свят е онтологична основа на 
Хусерловата феноменология.  

В "Die Krisis der europдischen Wissenschaften und die 
transcendentale Phдnomenologie" (Eine einleitung in die 
phдnomenologische Philosophie), 1936, Хусерл пише: 

"Наивността на приказките за "обективност", които 
преживяващата, действително конкретно постигаща 
субективност въобще не обсъжда, наивнос тта на учения спрямо 
природата, спрямо света изобщо, който е сляп за това, че всички 
тези истини, които придобива като обективни, и самият 
обективен свят, който е субстрат в неговите формули (както като 
всекидневен опитен свят, така и като по-висшия понятиен свят на 
познанието), е негово собствено, създадено в самия него жизнено 
образувание (Lebensgebilde) - тази наивност, разбира се, вече не е 
възможна, щом в центъра на вниманието застане животът" 
(Хусерл, Е. , 1992, 134).  

"Това е една философия, която, противно на донаучния, а 
също и на научния обективизъм, се връща към познаващата 
субективност като мястото на всички обективни смислови 
образувания и смислови валиднос ти и се заема с това да разбира 
биващия свят като мисловно и валидностно образувание и по 
този начин да даде ход на един същностно нов вид научност и 
философия. "(Хусерл, Е. 1992, 138) 

Научната картина на света, отстоявана от класическия 
недокрай саморефлектиран рационалист Хусерл, сега се 
оказва източник на "кризата на европейския дух". Ето как 
К. Свасян описва ситуацията, осъзната от Хусерл в 
"Кризата на Европейските науки":  
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"Именно тук, според Хусерл, следва да се търси 
радикалната причина за кризата на европейския духовен живот. . 
. . Резултатът не закъснява да се появи: ако науката, откъснала се 
от жизнения свят, се е лишила от жизнено значение, то на свой 
ред светът, създаден по образ и подобие на науката, се е оказал 
дехуманизиран свят, където мястото на първозададени и 
първородени неща е заето от сурогатите на формализираните 
предметности. "В своята предметна сфера принуждаващата сила 
на науката е унищожила всички неща, като неща, далеч преди да 
взриви атомната бомба (Heideger, M. ). " (Свасьян, К. , 1987, с. 
54).  

Тя се надстроява над живата тъкан на жизнения свят, в 
океана от "доксически очевидности" и агресивно си 
присвоява статуса на истина за сметка на естествената 
представа.  

"Връщането към допредикативния опит и проникването в 
най-дълбоките и изначални слоеве на допредикативния опит е 
оправданието на доксата, която представлява царство на 
изначалните очевидности, не достигнали още точността и 
математизираната идеализация. С това самото се открива, че 
доксическите очевидности съвсем не отстъпват по значимост на 
епистемическите очевидности, т. е. на познанието, протичащо в 
съждения, а се явяват царство на изначалността, в чието 
осмисляне се корени всяко точно познание" (Husserl, E. Erfahrung 
und urteil, S. 44 - по Свасьян).  

Старата европейска мечта се оказва отрова.  
Ето как Алфред Шютц в духа на Едмунд Хусерл, под 

силното влияние на Анри Бергсон поставя проблема за 
анализа на жизнения свят: 

"Teorie der Lebensformen" - 1928 (Schutz 1981) 
("Теория на жизнените форми") е теория за конституцията 
на смисъла. Тя задълбочава по идея разбиращата 
социология на Вебер. Шутц концептуализира "действащия 
Аз, преживяването на Ти, раждането на думите, 
възникването на понятийния език, живот, мислене в чист 
пространство-времеви свят". (Schutz, А. , 1928, S. 109).  
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Жизнените форми са отношения на съзнанието на Аз-а 
към света (интенциите в смисъла на Хусерл). Аз-ът 
преживява първично единството на света. Към него се 
наслагва осъзнатото битие в чистото траене като жизнена 
форма. Жизнени форми са мислещото Аз, действащото Аз, 
тялото.  

§ 4. Специфика на изследването 

1.  Изследването, което предприемам, обхваща не 
исторически, а "феноменологически" генезиса, експанзията 
и границата на опитната наука такава, каквато е начената в 
Гръкоримската Античност и създадена в Нововременна 
Европа. Тя е словесна и числова наука. То не търси 
абсолютни инварианти на научност, а науката като 
културна форма. Но "рационалността" се обосновава в 
"гравитирането" на тази културна форма към една 
възможна за идентифициране органична форма 

Специфика на изследването. 
2. Приема се "живота" не просто като качество на 

съзнанието, интенцията и конституирането, а като тяхна 
форма. Тази форма е органична. Тя е като такава, че да се 
запазва срещу спонтанното разпадане. Има целта в самата 
себе си. Зададените и създадените подредби в човешкия 
жизнен свят трябва да имат човешка форма. Например 
възприятието трябва да се обясни като жива органика, а 
науката - като артефакт, чийто смисъл отново е  

3. Интенционалността, фундаментална за съзнанието, 
тук се схваща като форма на съзнаване на едно 
експанзиращо в нетраен ред телесно Аз. Човек съзнава 
предмети във външен свят, защото е насочен към запазване 
на човешката (своята) форма - оцеляване, експанзия.  
Жизненият свят има своя форма поради това, че е жив. 
Животът има формата на телос, органика, насочени към 
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запазване и експанзия на живата форма като крайна форма 
във времето.  

Разбира се, този тип анализ "изневерява" на 
изискването да не се обсъжда смисъл извън ноематичната 
самодаденост. Затова пък той се домогва до изясняване на 
смисъла на жизнеността на съзнанието и подредбите на 
жизнения свят въобще. По-важно е да изясним жизнения 
свят, отколкото да останем верни на едно условно 
изискване за разграничаване на "строгата и 
безпредпоставъчна" философия от всички други науки. 
Това изискване отпада заедно с отпадането на намерението 
да се прави "безпредпоставъчна наука за очевидностите".  

Това между другото може да се спази стриктно и без 
свирепия бръснач на epochи. Да се изследва формата на 
жизнения свят, може (и трябва), без да се визира 
илюзорната впрочем безпредпоставъчност и "очевидност" 
на феномените. Следването на формата на философията и 
философския език не изключва предпоставянето на 
живота, което, впрочем, е налице и в Хусерловата 
феноменология, само че без формата му.  

4. Подобен тип обяснение на съзнанието срещаме у 
Анри Бергсон: 

"Ала за какво служи този мост и какво е призвано да 
направи съзнанието? 

За да отговорим на въпроса, нека се запитаме, кои са 
съзнателните същества и докъде в природата се простира 
областта на съзнанието. . .  

Накратко, ние виждаме как от висшите към низшите 
степени на животинския свят, макар и под все по-неясна форма, 
колкото по-надолу слизаме, се упражнява способността за избор, 
т. е. за отговор на определено дразнение с помощта на повече или 
по-малко непредвидени движения. Ето какво откриваме върху 
втората линия от факта. По този начин с допълва изводът, до 
който стигнахме в началото, тъй като, ако - както отбелязахме - 
съзнанието задържа миналото и изпреварва бъдещето, то го 
прави именно защото е призвано да извършва избор: за да 
избираме, трябва да мислим за това, което ще можем да сторим и 



 33

да си припомняме вредните или благоприятните последствия от 
вече стореното; необходимо е да предвиждаме и да си спомняме. 
" (пак там, 119 - 123) 

Разбира се, смесването на биологична и философска 
схема на обяснение е във висша степен нежелателно.  

5. Това е  специфика и спрямо съвременните 
"феноменологични" изследвания на познанието и науката. 
Формите на пространство, време, усещане, възприятие, 
мисленето и на науката като култура, следва да се изведат 
във формата на тази органика; да се разберат в контекста на 
човешката форма.  

6. Тук се идентифицира  и изяснява телеологично арт-
подредба като науката на основата на живи форми и 
процеси на "подреждане на света". 

7. Понятията се разглеждат не като константни 
същности, а като временни създания. 

8. Науката се изследва в контекста на динамичен 
жизнен свят, насочен към подреждане срещу спонтанния 
хаос. Липсата на тази динамична ос прави непонятен 
смисъла на научните структури и "очевидностите", т. е. 
твърдите знания.  

Нейната специфика спрямо аналитичната емпирична 
философия: 

9. Не се търси критерий за научна рационалност в 
лицето на "верификация" или "фалшификация", а  живия 
телос на научното изследване. 

Не се търси демаркация между "наука и метафизика", 
"смислено и безсмислено" (Мориц Шлик).  

Не се търси демаркация между "наука и псевдонаука" 
(Карл Попър). 

Търси се  еластична граница между зададен ред и 
създаден ред.  

10. Науката е артефакт.  Артефъктът не може да е 
абсолютен, защото има смисловото основание за своето 
съществуване в своя създател - човека. Артефактът е 
фиксиран във времето и пространството, за разлика от 
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течението на необхватния живот. Науката е концептуално 
о-пределена, от-граничена, о-граничена.  

Става въпрос за една еластична бариера, която живият 
човек не прекрачва - той не успява да направи част от своя 
живот невъобразимото, ако не превъзмогне по мистичен 
начин самата човешка форма. Научните термини и 
твърдения, думите и числата в науката, не живеят живота 
на нашите живи възприятия, представи и мислене. Към тях 
не бива да се отправят фантастични очаквания за 
изключителна мощ в устройството на човешкия свят - ето и 
част от отговора на безпокойството от науката.  

Научните текстове и изследванията не могат да ни 
дадат жив свят. Те не миришат и са безцветни. От 
обяснения на цветовете един сляпороден не може да 
получи истинско знание за цвят. Те, обаче, не са просто 
средства, както твърдят инструменталистите. Това са 
изкуствени подредби на света, които човек прави без 
крайна цел. Вероятно те дават на човека неща, които не 
може да вземе от живото непосредствено познание. Във 
всеки случай научната картина на света отвежда в област 
извън видимото, където човек е склонен да се взира по 
силата на своята духовна същност.  

 Науката е артефакт (текст, знакова форма). Тя обаче 
не е "инструмент", нито е "отражение", нито е ментална 
структура и дейност, "практика" или "логика".  

11. Предприеманото тук изследване не води битка за 
"феноменологичния възглед" срещу "аналитичната 
философия". То цели да приложи феноменологията в едно 
ново, динамично разбиране, като изтълкува формите на 
подреждане и специално науката като определени от телоса 
на запазването на човешката форма в хода на експанзията 
срещу спонтанното щ загубване. Човек е телесен и като 
всички живи същества отстоява своята форма срещу 
безусловния хаос (физическото понятие за това е 
ентропия). Нашият жизнен свят е подреден не в някаква 
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трансцендентална структура от абсолютни очевидни 
истини.  

Аз признавам силата на аналитичната философия в 
изследването на опита, а не на "интуицията за същността", 
без да се придържам към редукционната догма на 
емпиристите относно фундамента на "данните". Тази сила 
може да се усвои от една динамична феноменология, 
откриваща жизнения смисъл на структурите, които човек 
намира и поставя в познанието на своя свят, оцеляването и 
експанзията в него. По този начин може да се допринесе за 
решаването на традиционни епистемологични и 
метанаучни проблеми: основа на познанието, смисъл на 
науката, рационалност, онтологичен статус на науката, 
обяснение, граници на научното изследване. 

§ 5. Предпоставки, въпроси и структура 

1. Науката се изследва тук не като жив исторически 
поток на правене на наука (Томас Кун), нито като чист 
"трети свят" на предположения и опровержения (Карл 
Попър), а като разбираемо движение на значения за 
подреждането на един спонтанно разпадащ се краен 
жизнен свят.  

Визията за безграничност на науката е подобна и 
произтича (донякъде безсъзнателно) от визията за 
безграничност на живота. Когато живеем, животът няма 
край. Когато краят дойде, животът го няма. Но животът е 
граничен и изтича всеки миг, докато накрая свърши. От 
раждането до смъртта си ние, хората, оставаме хора и 
пазим човешката форма и с това човешката граница.  

Щом не виждаме границите на науката и се случват 
все нови и нови открития, които няма причина да спрат, 
значи научното познание е безгранично. Това заключение 
напомня на заключението, че щом хоризонтът се измества 
заедно с нашия ход напред, то Земята е безгранична.  
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2. Ние не винаги си даваме сметка, че като хора далеч 
надхвърляме границите на науката всеки ден, когато спим, 
събуждаме се, храним се, мислим, радваме се, боли ни и се 
любим. Би било абсурд да си представим, че научно можем 
да контролираме работата на сърцето си или половия акт. 
Или да заместим гледката на многоцветната дъга с 
петстотин страници формули за нейното обяснение, като 
кажем, че гледката е приятна, но реалността е друга и се 
съдържа в уравненията на пречупването на светлината.  

Това не е мъдро и дори не е здраворазумно.  
Защо това е така, въпреки огромния авторитет и 

реалните успехи на науката? Това е философски въпрос, 
който си заслужава да се решава.  

3. Основен въпрос: 
Има ли граници науката? Израз ли е науката на 

независим ред (безграничност) или е подредба на 
Западноевропейския човек (граничност)? Това е един двоен 
въпрос, а не два независими въпроса.  

Настоящата първа глава е посветена на постановката 
на този въпрос.  

4. Той се разлага на следните въпроси: 
I. Как е подреден жизнения свят на човека? Какъв е 

смисълът на този ред? 
II. Как и за какво се създава научната форма 

(науката като форма на подреждане на жизнения свят)? 
III. Как науката подрежда света?  
IV. Какъв е смисълът на тази подредба (научна 

рационалност)? Докъде достига науката? 
5. Първият главен въпрос: Как е подреден жизнения 

свят на човека? Какъв е смисълът на този ред ? се поставя и 
решава в част I на изследването: Форми на подреждане на 
света. Той може да се разложи на следните въпроси: 

Каква форма има пространство-времевия свят,  даден 
във възприятието? (глава втора. Възприятие) 
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Има ли възприетият свят трансцендентална форма, 
независима от човешките артефакти, обща за всички хора и 
каква е тя? (глава трета. Първа подредба) 

Как се организира схващането на възприетия свят 
(смисъл на причинността и телеологията като мисловни 
фигури)? (глава четвърта. Дискурс) 

Какви са плановете на подредба на жизнения свят?(от 
външни към вътрешни планове); (глава пета. Планове на 
подредба)? 

6. Вторият главен въпрос: Как и за какво се създава 
научната форма (част II. Генезис на науката) може да се 
разложи на следните въпроси: 

Що е артефактът като форма и план на подредба? 
(глава шеста. Артефакт) 

Какъв е културният корен на Западната форма на 
подредба на жизнения свят, където се ражда опитната 
наука? (глава седма. Logos - западен архетип за ред) 

Какви са проекциите на логоса в здравия разум на 
западния човек, обективното знание и опитната наука? 
(глава осма. Doxa, epistema и sciencia) 

7. Третият главен въпрос: Каква е базовата структура 
(форма) на науката?(част III. Как науката подрежда света?), 
се представа така: 

Организация на понятията в науката (глава девета. 
Концептуал)  

Планове на изследването. Как работи науката? (глава 
десета. Изследване) 

Що е научно обяснение като изследователски процес и 
цел на науката? (Глава единадесета. Обяснение) 

8. Четвъртият главен въпрос търси границите на 
науката, нейната обща форма или "научната рационалност". 
Той се разисква в четвърта част. Граници на науката. 
Представен е така: 
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Какви са принципите, стандартите и типовете научна 
рационалност, формата на научността в опитните науки 
(глава 12. Научна рационалност)? 

Какви граници среща така очертаната форма на 
науката, когато тя работи (глава 13. Граници на 
изслдването) 

Среща ли предели и каква динамична форма има 
историята на науката? (Глава 14. Историческа граничност 
на науката) 

9. Отговорът на въпроса за формата (границата) на 
науката в жизнения свят е резултат от отговорите на 
четирите главни въпроса. Те се получават в четирите фази 
на изследването.  
Всички конкретни въпроси в рамките на главите не са 
предварително ясни и се очертават в хода на 
изследването. Експлицитно или имплицитно те 
присъстват навсякъде, където започва изследователска 
единица.  



 39



 40

I. ФОРМИ НА ПОДРЕЖДАНЕ НА СВЕТА 

Глава ВТОРА.  

ВЪЗПРИЯТИЕ 

Възприятието е основна тема на съвременната 
феноменологична философия на познанието и на науката. 
Създателят на феноменологията й посвещава много 
страници. Особена роля в Хусерловите изследвания на 
възприятието има понятието “хоризонт”. В едно 
възприятие се наслагват както актуалните усещания, така и 
представите за неактуално усещаните страни на предмета в 
пространствотно и времето. Хусерл установява наличието 
на хоризонта и детайлно го описва, “заковавайки” тази 
форма като очевидност, неподлежаща на разбиране. Във 
“Феноменология на вътрешното съзнание за времето” 
(Гуссерль, 1994) непосредственото възприятие е наречено 
“Urimpression”. То се допълва с “ретенционални” и 
“протенционални” съдържания, отнасящи се към миналото 
и бъдещето. Анализират се подробно модусите на 
осъзнаване на миналото и бъдещето. Но никъде Хусерл не 
пита какво значи минало и бъдеще и как се обяснява 
формата на възприятието на времето. Традицията в това 
отношение  е запазена до днес. Изследва се структурата на 
възприятието и се дискутира с аналитичната философия и 
реализма относно онтологичния статус на “червено”, 
“предмет”, “множество”, “число” и т. н. Но, поне  
доколкото ми е известно, не се прави опит за извеждане на 
тези базови структури от някакъв принцип.  

Тук се прави опит за такова извеждане чрез телоса (на 
запазването и експанзията) на човешката форма. 



 41

Предпоставя се без-формието или течението на спонтанна 
загуба на формата като краен живот. Така в началото е 
хаосът и в него “изплува” и се “потапя” тленната 
пространство-времева форма. Той е аналогичен тук на 
античното cilh (материя) в значението на материал, 
субстрат, материално начало (Аристотел), наред с 
morjh(форма) -   организация, формално начало. За нас 
състоянието извън възприятието е аналогично на хилас, а 
възприятието се подрежда като морфос. И тази форма, 
също както у Аристотел, е целева, осъществява себе си, е 
ентелехия (enteleceia).  

§ 6. Хаос 

Хаосът e реално “предсъстояние” или “прасъстояние” 
(caoz). Той е преди възникването, преди създаването на 
Космоса, . Космосът е място подредено, цялостно, 
хармонично, завършено, съвършено, красиво. Хаосът е 
липсата на тези качества. В него нищо не се задържа, нищо 
не е определено и нищо определено не се знае. Хаосът е 
място, където живот (още) няма. Той за живота е подобен 
на “първичния океан”, на току що започналото творение, 
когато Божието слово още не е изказано докрай. Слово е  
Logos (Logoz ). Логосът създава реда, и този ред е 
естествено да бъде словесен, изразим в думи, разумен.  

1. Хаосът е динамичен. Той “тече”, като течение на 
света към по-голям хаос. (Всичко живо и всичко подредено, 
оставено само на себе си, без усилия за подреждане, се 
разпада в хаос. Живите системи са отворени и поемат 
подредена енергия, като я задържат и подреждат своите 
спонтанно разпадащи се структури. В края на краищата 
всяка жива система се разпада. Разпадането на структурите 
е безусловна тенденция в нашата Вселена. Вторият 
принцип на Термодинамиката гласи, че във всяка затворена 
система ентропията расте до безкрайност. Живите системи 
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са отворени и благодарение на това те компенсират растежа 
на ентропията. Но в сумата организъм -   среда ентропията 
винаги расте. Живият ред се поддържа и разширява за 
сметка на увеличаването на хаоса).  

Процесът на подреждане, на запазване на 
подредеността и на разширяването й, е самия жив процес. 
Доколкото светът, който възприемаме, е зависим от 
възприятието, той е свят подреждащ се в условията на 
относителен хаос.  

2. Когато се раждаме и още преди да се ориентираме, 
светът ни е неподреден, хаотичен, неясен и страшен. В него 
отсъстват неща и събития. Той е поток от усещания без 
връзка, болки и мимолетни наслади. Когато заспиваме, 
светът ни се изплъзва в хаотични мисли, емоции и видения. 
Когато сънуваме, светът отново е неподреден в координати 
и сякаш сме на неопределено място в неопределен момент. 
Когато се събудим внезапно, светът все още е непопълнен и 
ние често се чудим къде се намираме. В главата ни е хаос 
от смътни спомени за сънуваното и разпокъсани усещания 
за възприеманото. Когато изпадаме в безсъзнание или 
изключваме вниманието си, светът чезне в безформеност и 
нещата губят очертанията си. При бурен процес на 
разстройване светът се превръща в хаотичен поток от 
усещания. И накрая, когато умираме, нашият свят се 
разпада неудържимо, като преминава през фазата на 
сетивния хаос.  

В този раждащ се или умиращ свят няма пространство 
и време като измерими и определими протяжност и траене. 
Кронос и Гея се появяват след Хаоса. Хаосът е без-
формието, пред-формието или след-формието, плаващото 
състояние вън от границата на цялостната човешка форма.  

Така разбираме, че светът се крепи върху целостта 
на човешката ни форма.  

3. Откъде се появява хаосът? 
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"Хаосът" е безусловен, първичен, и само на негов фон 
животът в нашата форма е живот. В това си значение 
хаосът е просто най-вероятното състояние на нещата. 
Нещата никога не са нагласени отсамосебе си така, че да 
гарантират живота. Защото животът на нашето тяло се 
състои именно в изтръгване от хаоса. (Опитът ясно показва 
това. Цялото функциониране на клетката и организма са 
насочени единствено към запазването и разширяването на 
реда като компенсация за постоянното и неизбежно 
разпадане).  

Ние се движим срещу външен поток -  потока на 
разпадането, и в края на краищата, тъй като сме смъртни, 
сме повличани в този поток. Докато сме живи, ние 
поддържаме чрез активен процес на подреждане 
очертанията на нашия свят, разположен в пространството и 
времето.  

4. Хаосът е извън човешката форма, но е неин 
негативен определител.Тя оцелява и експанзира въпреки 
него и срещу него. И цялата й определеност и динамика са 
зависими от антиентропийната специфична подреждаща 
активност -  възпроизводството и разширението.  

Живата форма е ограничена пространствено и 
времево. (Само в някакви граници, локално, е възможно 
намаляване на ентропията, структуриране, живот).  

5. И така. От раждане към осъзнаване, от болест към 
здраве, от сън към будуване, светът се очертава и това 
очертание е сравнително най-константно. То е живата 
форма. (Живите същества имат една базова жизнена 
структура. После се появява делението на животни и 
растения. Идват големите таксони. После видовете. 
Видовете са най-фиксирани жизнени форми и техните 
жизнени светове имат най-устойчива, най-упорита и 
константна даденост).  

6. Какъв е светът преди науката и преди всяка 
културна форма? Какво би представлявал светът преди 
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възприятието? Има ли въобще свят преди възприятието на 
нещата и събитията? Този въпрос е важен за изследването 
на границите на науката, защото търси състоянието преди 
всяка наука и подредба. За да разберем, има ли възприятие, 
което е независимо от описанията и специално от науката, 
ние търсим “девственото възприятие”. А за да го отличим 
като първично, ние отиваме още по-назад -  преди самото 
възприятие.  

7. Светът е жив поток.  
Освалд Шпенглер е дал израз на това живо течение 

така:  
“Живото е неделимо и необратимо, еднократно, никога не 

повторимо и в своето течение съвършено неопределимо 
механически” (Шпенглер, 1992,  278) 

8. Голият “свят” се явява тогава, когато възприятието 
е отстранено в ситуация на “гледане без виждане”, 
поразено от нещо невероятно, разстроено. Тогава светът се 
изплъзва и някак чезне. В тази плоскост или поток от 
усещания ние откриваме, че няма неща и няма събития, 
макар че е ясно, че той не е нищо. Светът на този пласт е 
нищо спрямо подредената картина на възприетия свят. От 
друга страна възприетият свят е интерпретиран и в този 
смисъл е нищожен спрямо непосредствената достоверност 
на голия свят.  

9. Светът “като цяло” или “независимо от 
възприятието и описанието”, е лишен от неща и събития. 
Нищо от нещата няма устойчиво битие, за което да не 
можем да кажем, че се появява от друго или изчезва в 
друго, че изплува от или се потапя в неопределеност. 
Нещата са диалектични, преходни, процесуални. Именно на 
това основание светът от неща е ефимерен (Нагарджуна). 
Това не е траен свят, за който умът би могъл да се закрепи. 
Това не е надежда пред собствената ни тленност. Не това 
търси метафизиката и науката. Не това търси дори митът. 
Този свят е умиращ и е жизнен свят в гранични състояния. 
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А това значи, че животът е възможен само в (или като) 
подреден свят.  

10. Когато се разпадат скрити основи, се вижда какви 
са те. Граничното е област, в която светът чезне или се 
явява, отслабва или се усилва, размива се или се очертава, 
разпада се или се изгражда. Все пак това не е “ставане”, а е 
пласт на света. Той е устойчив в своята еластична 
граничност. Тогава може да се озовем в неопределимото, в 
“нагуала” (дон Хуан на Карлос Кастанеда). А можем да 
навлезем в друг план като “света на сънищата”. Този поток 
е подобен на “битието в себе си” (еtre an soi) на Жан-Пол 
Сартр. То е лишено от определение, неразличимо е и 
излъчва “гнусота”.  

“Битието е себе си. Това означава, че то не е нито 
пасивност, нито активност. . .Битието е и отвъд отрицанието, и 
отвъд утвърждението. Утвърждението е винаги утвърждение на 
нещо, т. е. утвърдителният акт се отличава от утвърждаваното 
нещо. . . То е една иманентност, която не може да се реализира, 
едно твърдение, което не може да се утвърди, една активност, 
която не може да действа, тъй като е самообгърнато от самото 
себе си. . . Ще обобщим тези първи резултати, като кажем, че 
битието е в себе си. ”(Сартр, Ж.-П.,1994, 92-93) 

Битието в-себе-си на Сартр все пак не е пласта, който 
представям: 

“. . . битието е изолирано в своето битие и че то не 
поддържа никаква връзка с това, което то не е. Преходите, 
ставането, всичко, което позволява да се каже, че битието не е 
още това, което то ще бъде, и че то е вече това, което то не е, 
всичко това му е отречено по принцип. Защото битието е битие 
на ставането и поради това то е отвъд ставането. То е това, което 
то е. ” (Пак там, 94) 

Това “битие-в-себе-си” отпраща към Хегеловото 
“чисто битие”, а още по-точно  към първата степен на 
Феноменологията на духа - сетивната увереност или “това” 
и мнението: 

Пътят на определянето на този “опит на съзнанието” 
(Хегел) или “битие” (Сартр) в спекулативната философия е 
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един и същ. Тръгва се от развитите форми на знание 
(битие) и се определя тази форма отрицателно, като 
лишеност от определенията, присъщи на развитите форми: 

“Тя (сетивната увереност -  С. Г. ) изказва за онова, което 
знае, само това: то е; и нейната истина съдържа единствено 
битието на предмета. . . , предметът е и той е само защото е ; той 
е, и това е същественото за сетивното знание, и това чисто битие 
или тази проста непосредственост съставлява истина та на 
предмета. ”(Хегел, Г., 1964, 90).  

И сега следва нещо характерно за диалектичния 
дискурс: непосредственото става опосредствано:  

“В нея се обособяват веднага от чистото битие споменатите 
вече две “тези” -  един “този” като “аз” и едно “това” като 
предмет. Ако ние размислим върху тази разлика, ще се получи, че 
нито едното, нито другото е само непосредствено, в сетивната 
увереност, а е същевременно опосредствувано; аз имам 
увереността чрез нещо друго, а именно чрез предмета; а 
предметът в увереността е също така чрез нещо друго, а именно 
чрез “аза”. ”(пак там, 91) 

11. Колкото и да размислям, аз не мога да открия 
опосредствуваността на “Аз-а” чрез “това”, освен в 
смисъла, който тук е неуместен: “Аз” става “този единичен 
аз” (Хегел). Този “Аз” срещу това живо течение обаче е 
неотстранима позиция или както Хусерл ще каже по-късно 
“интенция”. Той е несъпоставим предметно с “това”, което 
е пред него. Още по-малко той е чрез “това”.  

И двете категории -   “чисто битие” и “битие в себе 
си” фиксират абстрактно универсалното на 
съществуването, без да се грижат, че то не присъства 
никога във феноменологичния опит, защото присъства 
винаги. За Хегел това е обяснимо и обосновано: неговата 
“Феноменология” предхожда “Науката Логика”, която 
започва с диалектиката на чистото битие. За Сартр, 
доколкото декларира, че прави “опит за феноменологична 
онтология”, това не е обосновано. “Битието-в-себе-си” е 
силно опосредовано. То се подлага на анализ, изцяло 
построен върху рефлексиите на отстраняване на всички 
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възможни определения и различавания, които тук се 
привеждат, само за да очертаят абстрактната същност на 
“битието-в-себе-си”. Такова предициране и депредициране 
построява изкуствен външен баласт, затрупва първичния 
пласт на света без определение и в крайна сметка 
дискредитира рационалната онтология като 
феноменология. Ако искаме наистина феноменология или 
философия, която непосредствено идентифицира чисти 
същности, трябва да отстраним или минимизираме 
категориалната схема, концентрирайки се върху 
феномените такива, каквито ги намираме.  

“Черно-бялата” онтология в схемите на “битие” и 
“нищо”, “в себе си” и “за себе си”, “утвърждаване” и 
“отрицание”, произхожда от Аристотеловата формална 
логика. Логиката е артефакт. Ние не трябва да я 
предпоставяме като апарат за категориално изследване на 
живия свят.  

12. Целта на феноменологията, която следвам, е 
такава. Тя трябва да разкрие и изясни пластовете на 
очертаващия се свят от долу нагоре, от предсъстоянието до 
съвременната научна картина на света. “Чистото битие” и 
“битието-в-себе-си” са плод на философска рефлексия, а не 
на вглеждането на Рокантен в корена от “Погнусата”. 
Онова вглеждане бе лишено от възприятието на “корен” и 
се потопи във въображението, като представи отвратително 
чужда на човека картина. Потокът на света, ако изчистим 
възприятието, не е отвратителен, нито приятен. Той е 
безразличен пред чистия ум, който го съзерцава. Но този 
поток не е абстракция от всичко съществуващо, получена 
от философстващ ум. Той е реално присъствие в 
подмолното клокочене на живото възприятие.  

Промените ще покажат кое изгражда света, който още 
не сме получили или загубили. Този хаотичен поток е един 
и същ като хаотичен и като поток за различни хора от 
различни култури.  
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13. Защо при положение че разглежданият пласт е 
пред-състояние и още повече е преходен, той изобщо е 
предмет на феноменологично разглеждане? 

Защото на това равнище вече е оформено най-
важното: структурата на възприеманото и възприемащото. 
Тук е коренът на опозицията “Субект - обект”.  

14. Когато гледаме, не виждаме окото. Когато 
възприемаме, не познаваме акта на възприемане. Тук е 
корена на делението Субект -  Обект. “Обектът” е 
“материята” на възприятието, а “субектът” -  “формата” на 
възприятието. Субект и обект са едно цяло в живия акт на 
възприемане. Те се обособяват в акта на рефлексията, в 
който ние си представяме акта на възприемане и делим 
формираното от нас и даденото.  

§ 7. Перцептивно пространство 

1. Намираме се в началото, когато “възниква” светът. 
Както митът разказва, от хаоса се ражда космосът. В 
действителност светът придобива очертания всеки път, 
когато се ражда човек и ги губи с неговата смърт. Този е 
светът, който човек познава и само този свят изследва 
феноменологичната философия. Това е свят, зависим от 
човешката форма. Трансцендентното е извън този свят и е 
предмет на въздържане от съдене -  epoche на Хусерловата 
редукция.  

Каква форма има жизненият свят? Преди всичко 
пространство-времева.  

Имануел Кант започва знаменития си анализ в 
“Трансцендентална естетика” така: 

“Посредством външното сетиво (едно свойство на духа ни) 
си представяме предметите като извън нас, и всички заедно -  в 
пространството. В него са определени или определими формата 
им, големината и взаимното им отношение. Вътрешното сетиво, 
посредством което духът представя нагледно себе си или 
вътрешното си състояние, наистина не ни дава никакъв наглед за 
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самата душа като обект, но все пак се касае за определена форма, 
единствено въз основа на която е възможен нагледът на 
вътрешното й състояние, така че всичко, което принадлежи към 
вътрешните определения, се представя в отношения по време. 
Външно времето не може да се представя нагледно, също така 
както не може да се представя нагледно пространството като 
нещо в нас. Какво са тогава пространство и време? Действителни 
същности ли са?” (Кант, И.,1967, 102) 

Изясняването, което Кант предприема, е следното: 
“1) Пространството не е емпирично понятие, извлечено от 

външни опити. Защото, за да бъдат отнесени известни усещания 
към нещо извън мен (т. е. към нещо на някое място в 
пространството, различно от това, в което аз се намирам) и за да 
мога да си ги представя едно извън друго и едно до друго, 
следователно не само различни, а и на различни места, трябва за 
всичко това в основата вече да лежи представата за 
пространството. Следователно представата за пространството не 
може да се заимствува чрез опита от отношенията на външното 
явление, а по-скоро самият този външен опит е възможен само 
чрез казаната представа.  

2)Пространството е необходима априорна представа, която 
лежи в основата на всички външни нагледи. Никога не можем да 
си представим, че няма пространство, макар да можем много 
добре да си мислим, че в него няма предмети. ” (пак там, 102) 

Пространството се изяснява като форма на опита. 
“Необходимост” е модалността на пространството за Кант. 
Без него не може да се поместят нещата. Т. е. за да се 
възприемат нещата някъде, трябва да се намери 
“вместилище”. Значи изискването за пространство дава 
необходимостта на пространството. Но това по същество е 
замаскирана телеология, а не необходимост. Тук намирам 
дори кръг в определението. Тавтологично е да се изяснява 
необходимостта на пространството с “отнасянето на 
известни усещания извън мен”.  

По същество пространството тук е положено 
аксиоматично.  
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Но защо нещата изобщо трябва да бъдат представяни 
някъде и специално “извън мен”? Не може ли да се поставя 
и отговаря на такъв въпрос?  

Нека изследваме пространството и времето като 
континуум на жизнения свят. Животът е организация в 
пространството и времето.  

2. Има ли специфично човешка форма в 
пространството? Какъв смисъл има “локализацията” на 
моето тяло, “в което съм аз”, спрямо “другите неща”?  

Ако ние не бяхме локализирани в това, което 
наричаме наше тяло, и ако нашето тяло не бе локализирано 
благодарение на устойчивостта на своята форма, а бяхме на 
много места и никъде определено, нямаше да развием 
понятие за аморфно неутрално равномерно пространство 
(Евклидово и неевклидово). Ако местата не са устойчиви и 
не са наредени едно до друго заедно с нещата, които ги 
заемат, то няма да има пространствена структура.  

Ако локализация въобще липсва, то липсва и 
ориентация. Ако липсва ориентация, липсва и действие. 
Ако липсва действие, формата се разпада без 
възстановяване и експанзия. Но в противен случай, в 
случай на липса на форма за Аз-а като човешко тяло, в 
случай, че Аз-ът пребивава без телесна форма, 
пространството като форма на възприятие не съществува.  

3. Геометрично и перцептивно пространство. Според 
Анри Поанкаре геометрията зависи от опита с външния 
свят и специално от твърдите тела. Само за твърди тела с 
устойчива форма важи, че могат да се преместват, 
запазвайки се (Пуанкаре, А., 1983, 37). Той пише: 

“Същества, чийто разум би бил подобен на нашия 
и които биха имали същите сетивни органи като нас, 
но не са получили никакво предварително възпитание, 
биха могли да получат от съответно подбран външен 
свят такива впечатления, че би им се наложило да 
построят геометрия, различна от Евклидовата, и да 
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поместят явленията на този външен свят в 
неевклидово или даже в четиримерно пространство” 
(пак там, 42) 

Геометрическото пространство е непрекъснато, 
безкрайно, има три измерения, еднородно е и е изотропно 
(всички прави, пресичащи една точка, са тъждествени). 
Напротив, визуалното пространство е  

“непрекъснато, но има само две измерения; това вече е 
отличие между геометричното и това, което може да се нарече 
чисто визуално пространство. По-нататък, този образ е затворен в 
ограничен кадър.  

Накрая, съществува още едно отличие, не по-маловажно: 
това чисто визуално пространство не е еднородно. Различните 
точки на ретината -  независимо от изображенията, които могат 
да възникват в тях, -  не играят една и съща роля. Никак не може 
да се смята жълтото петно (в средата на ретината -  С. Г. ) 
тъждествено с точката, лежаща в края на ретината. . . както и във 
всеки ограничен кадър, точката, заемаща центъра на кадъра, няма 
да изглежда тъждествена с точка, близка до един от краищата. . .  

Обаче зрението ни позволява да оценяваме разстоянието и, 
следователно, да възприемаме третото измерение. Но всеки знае, 
че това възприятие на третото измерение се свежда до усещането 
на усилие, съпровождащо акомодацията, която трябва да се 
извърши, и към усещането, съпровождащо събирането на двете 
очни оси, което е необходимо за отчетливото възприемане на 
предмета” (Пак там, 42 -  43) 

И така, визуалното пространство според Поанкаре е: 
непрекъснато, крайно, има две измерения, не е еднородно и 
явно не е изотропно. Поанкаре не обяснява това различие, 
но то е важен пункт за феноменологичния анализ. Тук има 
обяснение: визуалното (и слухово, и тактилно, и т. н. ) 
пространство е реалното, а геометрическото -  създаде но 
от ума. То е зависимо от реалното пространство и 
специално от нашето тяло. Защото опитът в перцептивното 
поле, обработен от интелекта, ни дава именно 
геометричното пространство: ние разбираме, че има три 
измерения, макар че образът върху ретината е двуизмерен, 
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ние научаваме, че точките в пространството са еднородни, 
че пространството, въпреки ограничеността на зрителното 
поле, няма край.  

Геометричното пространство (Евклидово и 
неевклидово) е артефакт, предназначен да подреди по-
силно съвкупния опит, а не непосредственото (зрително 
или слухово) възприятие.  

4. Светът се усеща и възприема от гледна точка, 
съвпадаща и очевидно свързана генетично с тялото и като 
положен в живото пространство, структурирано по наша 
мяра. Положението на сетивата е решаващо за усещането. 
Погледът от центъра е единствено възможен. Осовата 
линия на зрителното поле е насочена безусловно “отвътре 
навън”, от окото към хоризонта.  

По тази линия напред ние възприемаме (разбираме, че 
съществува) трето измерение наред с измеренията наляво -  
надясно и нагоре-надолу (дадени в кадъра на зрителното 
поле).  

Джордж Бъркли в “Опит за нова теория на зрението” 
показва, че разстоянието напред (до даден предмет) не се 
установява, както физици и геометри смятат, от ъгъла, 
образуван от двете оптически оси на двете очи, които се 
фокусират върху предмета, нито от разминаването на 
лъчите, идващи от точка напред, към двата края на 
диаметъра на зеницата. (Колкото тези линии изглеждат по-
близки до успоредни, толкова точката е по-далечна). 
Защото хората никога не възприемат и не си представят, 
ако не са геометри, въпросните оси (към такова обяснение 
се придържа все още след три века Анри Поанкаре) (Беркли 
Дж. , 1978, 55-56).  

Бъркли смята, че разстоянията не са възприемаеми. 
Няма идея за разстояние. Тази идея се получава от други -   
за промяна на взаимоположението на двете очи чрез 
намаляване или увеличаване разстоянието между зениците, 
за яснота. Колкото предметът е по-близо, толкова по-
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неясен е той и обратно (Беркли Дж, Пак там, 57). 
Проницателният философ заключава: 

“20. От всичко това следва, че съждението, което правим за 
разстояние до обект, видим с двете очи, е изцяло резултат от 
опита. ” (Пак там, 58) 

Все пак двете измерения на плоския кадър, който се 
отпечатва на ретината, са възприемаеми от непосредствено 
усещане на разстояние -  предметите са положени в този 
кадър и имат свои видими места. Не е вярно, че идея за 
разстояние липсва във възприятието. Тук Поанкаре е прав.  

5. Разстоянията наистина се научават. Но ако в 
непосредственото нерефлектиращо възприятие , в кадъра 
на зрителното поле, липсва “разстояние”, никакви други 
усещания няма да ни доведат до формиране на това 
понятие. Разстоянието е плод, разбира се, на комплекс от 
усещания: зрително, слухово, осезателно, тактилно. Но 
нашето тяло е подвижно и чрез това движение 
разстоянието е ясно само по себе си.  

“Никое от нашите усещания, взето отделно, не би могло да 
ни доведе до идеята за пространство; ние сме дошли до нея, само 
изучавайки законите, по които тези усещания следват едно след 
друго. ”, заключава Поанкаре (пак там, 45) 

Нашето телесно движение ни учи на реалните 
разстояния. Ние узнаваме за реалното разстояние, 
съпоставяйки всички наши сетивни данни. При това 
решаващ е първият поглед, който, имащ под себе си опита, 
веднага определя приблизително разстоянията от нас до 
познати тела (къщи, дървета, хора) или между тези тела.  

6. Разликата в размера на тяло, което познаваме от 
опит, видим отблизо, и този, видим отдалече, показва колко 
далече е тялото. Това става благодарение на 
перспективата. Перспективата е фундаментално свойство 
на зрителното поле. Тя му придава дълбочина и знание за 
продължение отвъд възприемания кадър, отвъд хоризонта. 
Тялото се отдалечава от нас, намалява и накрая се стапя в 
точка. Ние продължаваме мислено неговото движение 
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отвъд видимата област и така можем да съединим 
мислените възприятия от нашето положение с тези от 
далечни положения. Става възможно построяването на 
визуална картина на произволно голямо протяжно поле 
(например на една планета). Размерът като знак за 
разстоянието и разстоянието като знак за размера не са 
посочени нито от Бъркли, нито от Поанкаре.  

7. Перспективата прави възможно поместването на 
неограничен брой тела в ограниченото зрително поле. 
Телата се подреждат в ширина и дълбочина, заемайки 
близък, среден и далечен план. Намаляването на размера с 
разстоянието позволява разполагането на далечни заедно с 
близки тела.  

8. Феноменът перспектива може да се разбере като 
подредба на жизнения свят с оглед експанзия. Близките 
предмети, които са важни за живия индивид, се възприемат 
по-определено и по-силно от далечните. Те са по-големи и 
по-ясни.  

9. “Пространството” е форма на света като “външен”, 
т. е. като подреден около тялото и “около” възприемащия 
“дух”. Друго понятие за външен свят, основана върху 
тренсцендентни сигнали, не присъства във възприятието и 
мисленето.  

Едмунд Хусерл открива подобна феноменологична 
структура на съзнанието като винаги насочено навън и 
винаги обърнато и пълно с предмет и я нарича 
интенционалност.  Тази “насоченост навън” може да се 
разбере чрез “експанзивността” на живота, от който е 
неотделимо съзнанието и специално възприятието на 
пространството.  

10. “Външността на възприемания свят” или 
“интенционалността на съзнанието” се дължи на:  

а) факта, че подредбата на възприятието е центрирана 
около възприемателя; 
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б) дори обработена и усилена в опита, тя се налага на 
възприемателя и той не я избира. Тази подредба е 
“принудителна”, а не “доброволна”, дадена, а не създадена; 

в) светът е външен, защото асиметрията на 
възприятието отвътре-навън, е неизменна. Ние никога не 
виждаме “навътре”. Дори когато усещаме болка или 
дразнение в собственото си тяло, това отново е външен свят 
по отношение на усещането, възприятието и ума.  

11. Във външния свят може да присъства друг 
възприемащ. Тогава ние възприемаме една 
последователност от обекти, изграждащи “линията на 
усещането”: светлина от обектите -  окото на 
възприемателя, при анатомичен анализ възприемаме 
апарата на окото -   зеница (леща), която събира лъчите, 
ретина, на която се “проецира” образа, пръчици и 
колбички, които възприемат образа, очни нерви, които 
отвеждат сигнала -  вече имащ съвсем друга, 
непространствена форма, мозъчна кора (зрителен център), 
където се анализира усещането и накрая си представяме 
какво възприемателят вижда. Визията е чисто идеален, 
невидим план.  

12. Външното представяне на възприемащ пред 
погледа не е продължение на естественото “вътрешно 
представяне”. То е “обратно”, без да бъде симетрично. 
Отвън отсъства цвета, който присъства в “погледа отвътре”. 
В този поглед пък отсъства окото.  

13. Качеството на петте сетива, петте качества на 
сетивността, задават и свеждат цялото многообразие от 
неща. Възприятието и осмислянето се структурира от 
непосредствени усещания -  зрителни, слухови, тактилни 
(за положението на тялото в пространството), осезателни. 
Тези усещания се сливат почти неразличимо с 
“интерпретациите” им като разстояния, форми и размери. 
Към тези интерпретации също така неразличимо 
(органично) се прибавят представите за невидяното и 
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понякога за невидимото “продължение” отвъд хоризонта. 
Човек “вижда” по този начин дори молекулите, атомите и 
елементарните частици.  

Сидни Шомейкър, представител на реалистичното 
направление, предлага следния перцептуален модел: 

“(1) Сетивното възприятие включва действие на орган на 
възприятие, чиято чиято диспозиция е до някаква степен под 
свободния контрол на субекта. . .  

(2) Сетивното възприятие включва появата на сетивен опит, 
или сетивно впечатление, което е различно от обекта на 
възприемане, и също различно от перцептуалното мнение (което 
евентуално е формирано. . .  

(3) Доколкото сетивното възприятие дава знание за факти, 
т. е. знание за това, че случаят е такъв и такъв, то прави това чрез 
знание за обекти. . . Така, аз узнавам (аз възприемам), че има 
книга пред мен чрез възприемане на книгата -  тук книгата е (не-
фактуалния) обект. В такъв случай винаги съществува 
възможност за фактуално знание, чието пропозиционално 
съдържание включва демонстративно отнасяне към обекта или 
обектите, за които някой узнава перцептуално -  т. е. , че таз и 
книга е отдясно на онази.  

(4) Сетивното възприятие си позволява “идентифицираща 
информация” относно обекта на възприемане. Когато някой 
възприема, той е способен да отдели един обект от друг, да ги 
различи чрез информация, дадена от възприятието, относно 
релационните и нерелационните свойства. Тази информация се 
включва в “преноса” на обекта през времето и разпознаването му 
в друг момент.  

(5) Възприемането на обекти обикновено включва 
възприемане на техните вътрешни, нерелационни свойства. . . За 
да възприема, че тази книга е отдясно на другата, аз трябва да 
възприема, или поне да изглежда, че съм възприел, вътрешно-
присъщите (intrinsic) свойства на двете книги, т. е., техните 
цветове и форми.  

. . . (7) Перцептуалните мнения са причинно произведени от 
обектите или състоянията на нещата, чрез причинен механизъм, 
който нормално продуцира верните мнения. . . чрез съответствие 
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между съдържанието на мненията и насочеността на сетивните 
органи.  

Накрая, (8), обектите и състоянията на нещата, които се 
възприемат, и за които възприятието дава знание, съществуват 
независимо от тяхното възприемане. . . Така дърветата, 
планините, и т. н. съществуват без да има същества, които могат 
да ги възприемат, и е по принцип възможно за къщите, 
автомобилите и човешките тела да съществуват така. ” 
(Shoemaker, S. , 1994, 252 -  254) 

Особено интересна е “реалистичната” част, която буди 
възражения. досега никой реалист от този тип не е показал 
как пространствените неща съществуват независимо и 
преди тяхното възприятие. Как например цветът 
съществува преди усещането му и как можем да узнаем за 
това негово съществуване? 

“Дължината на вълната” може да се предложи като 
трансцендентно битие на цвета. Но как стигаме до 
“дължината на вълната”, ако не чрез идеализиращо 
абстрахиране на величина, което се отнася отново до 
“цвят”, както и до други възприемаеми “ефекти”. Тук 
реализмът изнася артефактите и ги постулира като неща 
сами по себе си.  

Разбира се, дърветата и планините съществуват не 
защото ние ги обособяваме или измисляме. Но тази дадена 
ни подредба изисква анализ, недопускащ трансцендиране 
отвъд опита.  

14. Възприятието се образува от живата форма, 
миналия опит, интелекта и културата. Благодарение на 
опита на възприятието ние знаем, че в далечината, въпреки 
зримия образ, успоредните релси не се събират. 
Благодарение на вариациите на възприятието при движение 
на нашето тяло и с това на центъра на възприятие, ние 
изграждаме образи на пространствени образувания. Ние се 
научаваме да “тълкуваме” намаляването и изчезването на 
нещата в далечина като “перспектива”.  
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15. Възприятието се организира, подреждайки се 
пространствено и телеологично (с оглед ориентацията на 
тялото) около центъра си -  положението на нашето тяло и 
сетивните му органи, “в” което тяло сякаш е “поместен” и 
Аз-ът. Положението на Аз-а е уникално и неговото 
съотнасяне с границата на полето -  хоризонта -  е 
константно. “Векторът” на осовата линия от окото към 
средата на хоризонта е винаги насочен в посока от окото 
към хоризонта. Не е възможно да видите окото, с което 
гледате -  окото в огледало не е същото око. Това е подобно 
на “принципиалната координация” на Рихард Авенариус, в 
която “Аз” (“системата C”, или “централният член”) и 
“средата”(“системата R”, или “противочлена”) са 
неразривни и необратими.  

16. Пространството е необратимо подобно но времето. 
Тук натовареният с темпорално значение термин 
“необратимост” придобива съвсем определено 
пространствено значение. Тук и Там остават асиметрични и 
изцяло зависят от позицията на възприемателя. Около тук 
се пласират ляво, дясно, пред, зад, горе, долу, които изцяло 
зависят от същата позиция на телесния възприемател.  

17. Пространственото възприятие “осветлява”поле, 
което се движи заедно с нашето тяло. Съответно на нашето 
тяло плава зрителното възприятие. Например един и същ 
предмет (масата) се възприема от различен ъгъл като 
различен по форма и осветеност неправилен 
четириъгълник. Но ние знаем, че с това масата не променя 
своята форма. Ако нямаше постоянство на формата, ние не 
можехме да се учим да възприемаме трайни образи на 
телата, а с това и самите тела. Според Анри Поанкаре 
наличието на твърди тела около нас е решаващо: 

“Когато тялото се премества, променяйки формата си, ние 
вече не можем със съответни движения да приведем нашите 
сетивни органи в същото относително положение към това тяло” 
(Пуанкаре, А. , 1983, 47). И: “ако не би имало твърди тела в 
природата, не би имало и геометрия. ” (пак там, 48) 
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18. Светът, доколкото е свят -  “осветено” цяло, 
подредено протяжно, е о-гранич-ен. Зрителното поле има 
форма и граница. В него пространството е ориентирано, 
организирано и оформено. То е “изкривено” според 
човешкото възприятие, което ориентира човека за 
местоположението, разстоянията и размерите на 
предметите. Човек е краен, неговият свят е също краен.  

Така се получава първичната, определена от 
човешката форма, форма на пространството.  

19. (Физиката стига до съществена корекция на 
Нютоновото абсолютно пространство в Специалната 
теория на относителността на Айнщайн. Тук става ясно, че 
идеализациите за “абсолютно пространство” и за 
независимост на пространствените характеристики от 
“гледната точка” не са верни. Понятията “разстояние”, 
“размер”, “равенство” имат смисъл само в координатите на 
една отправна система. Размерът се “скъсява” при скорости 
близки до светлината, но не спрямо размер вън от 
отправната система. (По същия начин “интервал време”, 
“последователност” и “едноврменност” имат смисъл само 
за една отправна система). Философският спор дали това 
скъсяване или ускоряване на времето е мнимо или 
истинско, е плод на заблуда. Вернер Хайзенберг пише: 

“безсмислено е да се решава въпроса, действително или 
мнимо е скъсяването на движещото се тяло в посока на 
движението, описвано от формулата на Лоренц; този проблем 
също можа да бъде предадена на забвение. ” (Хейзенберг, В. , 
1987, 215) 

20. Феноменологично обяснение на съпротивата на 
представата срещу Специалната теория на относителността 
може да бъде такова. Нютоновата физика е приета като 
слята с нормалното възприятие, където няма разминаване в 
часовници и метри и ние смятаме, че отправната точка 
няма значение като “случайна” и “субективна”. И двете 
физични понятия за време и пространство са артефакти. Но 
Нютоновото е по-неточно, защото е израз на по-малък 
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човешки опит. Освен това Нютоновото пространство се 
отдалечава от възприятието на отделния човек и е по-
близко до колективното възприятие -   в него няма 
“център”. При Относителността се вижда, че пространство 
и време без център са невъзможни и немислими.  

21. Съществуват три плана във възприятието, усилено 
от науката, които планове ясно показват граничността на 
човешкото пространство: макро, микро, мега. Макросветът 
е света на непосредственото възприемаемо без усилване от 
уреди. Като “микросвят” се описва пространството отвъд 
непосредствената възприемаемост, което е “представено” 
чрез макроприбори в полето на възприятието на 
наблюдателя. “Мега” означава прекомерно голямото, което 
е отвъд границата на възприемаемост с невъоръжено око.  

На мястото на възприятието на “микро” и “мега” 
размерите се появява представата. Представата е 
абсолютно неточна проекция на трансцендентни обекти в 
полето на възприятието. Например планетарният модел на 
атома на Ръдърфорд, развит по-късно от Бор, представя 
атома като система от централно ядро и въртящи се около 
него подобно на планети електрони. Уравненията на 
вълновата механика (Шрьодингер) обаче не могат да се 
илюстрират така. Ядрото и електроните съвсем не са 
частици подобни на макрочастиците. Те нямат 
“траектории”, а вероятности за локализации с различна 
плътност. Тези “плътности” отново се представят и рисуват 
като “облаци” с различна плътност. Но, разбира се, ние 
знаем, че такива облаци не е възможно да има в атома, 
защото това са само разпределения на вероятности, които 
са безплътни.  

Защо ни са тогава тези представи? Защото нямаме 
друг избор. Защото нашето възприятие, плод на нашата 
човешка форма, е ограничено. То има своя форма, 
излизането от която е вече трансцендиране и става с цената 
на загуба на тази форма.  
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Ако ние се потопим мислено в микросвета и мислено 
“възприемем със сетивата си” молекулните системи, 
атомите и елементарните частици, очертанията на света 
коренно се променят. Извън хоризонта на възприятие 
остава привичният свят от предмети. Това значи, че 
сетивно даденото ни пространство е строго зависимо от 
нашето тяло. Именно то е мащаба за “микро” и “макро”.  

22. Всяко зрително възприятие се структурира “отвън 
навътре” във верига от качествено различни елементи: 
“електромагнитна вълна с определена дължина” лъч 
светлина -  леща на окото, роговица, колбичка, зрителен 
нерв, зрителен център -  цвят. Тук ние в нашата представа 
“добавяме” цвета. Но цветът не е част от редицата. Цветът е 
изцяло друг план. Той е ментален. Той замества в ментален 
план цялата редица -  ние не “виждаме” лъча червена 
светлина, нито лещата на окото си, нито роговицата, нито 
зрителния нерв, нито зрителния анализатор в мозъка. 
Първият член -  “електромагнитна вълна” пък е изцяло 
артефактуален или понятиен -  това е понятие от физиката 
и стои на различно равнище. Няма начин да се изведе 
определен цвят -   например “червено” от съответната му 
дължина на вълната.  

23. При това положение какво е пространството? 
Пространството е форма на възприятието и с това на 

външния свят (Кант). Без него е невъзможно зрителното, 
слуховото и другите усещания, както и структурирането 
във всяко възприятие на “външния свят” като органично 
цяло. Пространството има човешка форм а и е такова, че 
човек като живо същество да експанзира. Пространството е 
екстензивният аспект на подредеността, фундаментален за 
живота. Пространствената структура задава разликата 
между “моето тяло” и “външната среда”. Тя прави 
възможна идентификацията на предмети в пространството 
и вчастност на разликата между полезния и вредния 
предмет. Тя прави възможна самата експанзия, като я 
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проецира в една дълбочина, в която са разположени 
препятствията и възможните изходи.  

 

§ 8. Перцептивно време 

1. Времето “тече” от минало през настояще към 
бъдеще. Ние сме родени в миналото, живеем сега и ще 
умрем в бъдещето. Очакваме бъдеще то и си спомняме 
миналото. Тази асиметрия наричаме “еднопосочност и 
необратимост на времето”. В календара, отразяващ тази 
еднопосочност и необратимост, датите са подредени и се 
сменят последователно, като по-големите следват по-
малките. Феноменологичното време “тече” от момента на 
раждане. Тогава роденото започва живота си като 
“възпиране” на хаоса, течащ назад, като му се и поддава. 
Накрая това време колапсира заедно със смъртта.  

2. Външният свят тече от бъдеще през настояще към 
минало. Нещата идват срещу нас от бъдещето (очакваме ги 
от бъдещето), минават през нас (преживяваме настоящето) 
и отиват зад нас (спомняме си и забравяме миналото). Така 
една и съща последователност се представя по два начина.  

Как да обясним тази главоблъсканица? 
Нито Кант, нито Хусерл повдигат този въпрос за 

времевото “срещутечение” на телесно поместения Аз и 
света. Но тези изяснявания вече превъзмогват разбирането 
за времето като чиста празна форма, в която се усеща 
течението на вътрешния живот (Кант). Оказва се, че Кант е 
в плен на характерния за философията на Новото време 
предразсъдък, че “опитът” и “разумът” са различни 
“инстанции”. Ако пространството и времето са представи, 
неидващи “от” опита, то те са априорни. Но така се изпуска 
трета възможност: пространството и времето да са форми 
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на опита, които не идват извън него като негови условия, а 
са негов телос.  

Хусерл се концентрира върху прецизното описание на 
структурата на осъзнаването на времето, в което: 

- разграничава усещано време от възприемано време 
като “субективно” от “обективно” -  предмети съответно на 
психологията и феноменологията (Гуссерль, Э., 1994, 9); 

- въпросът за “произхода на времето” се свежда до 
въпроса за първичните очевидности-формообразувания на 
неговото осъзнаване и се разграничава от емпиричния 
въпрос за произхода на усещанията за време (пак там, 11). 
Това изкуствено разграничение затваря пътя за разбиране 
на формата на времето и формата на съзнанието изобщо 
като жива човешка форма; 

- Хусерл предпоставя посоката и структурата на 
времето: минало -  настояще -  бъдеще като  

“от само себе си разбиращи се закони: че устойчивият 
времеви ред е безкраен ред на две измерения, че две различни 
времена никога не могат да бъдат едновременни, че тяхното 
отношение е несиметрично (ungleichseitiges), че съществува 
транзитивност, че на всяко време принадлежи по-ранно и по-
късно и т. н. “ (пак там, 12) 

3. Обяснение. Аз-ът се движи срещу света или светът 
се движи “срещу” Аз-а чрез това, че Аз-ът е “нетелесен”, а 
светът заедно с “принадлежащото” на Аз-а тяло е 
“телесен”.  

  
                                                  Аз и тяло 
 
 
 
                              мин                            наст       бъд 

 
Аз-ът -  заедно с живото тяло -  се движи “от минало” 

“през настояще” към бъдеще” само ако нещо друго -  нежив 



 64

свят -  се движи от бъдеще през настояще към минало от 
гледната точка на Аз-а.  

4. Продължение на феноменологичното обяснение. 
Времето следователно не тече. Ако времето “тече”, то вече 
се мисли като положен чрез време обект. Тогава трябва да 
се обяснява време чрез мета-време, което е безсмислица. 
Тече светът. Това течение е необратимо подобно на 
ориентацията на зрителното поле. Зрителното поле е 
ориентирано от местоположението на Аз-а ("тук") с тялото 
към периферията, напред, към хоризонта: от тук на-там. 
Времевото поле е ориентирано от хроноопределоеността 
настояще ("сега")  напред, към хоризонта, към бъдеще, като 
назад обхваща отрицателна величина -  минало: от сега 
към-тогава. Тази ориентация напред е органичен факт: ние 
експанзираме “напред”, срещу света, който по този начин 
изтича "назад". Експанзията на живота е източник за 
необратимостта на пространството и времето. Животът 
тече срещу хаоса. Това е запазване на формата чрез 
собствената й динамика.. В това срещутечение се създава 
усещането и възприятието за време. Можем да си дадем 
сметка, че ако липсваше спонтанното неживо разпадане и 
обратното на него експанзилне на живота, времето нямаше 
да “тече”.  

Така имаме обяснение на асиметрията на “времето” 
така, както имаме  обяснение на асиметрията на 
пространството. Паралелът на феноменологичното 
обяснение с биологичното може да се избегне. Той остава 
валиден като усилване на философската позиция, без тя да 
е доказуема или изразима чрез този паралел.  

5. Нашият ум -  свидетел, чистото “Аз”, съзнанието, 
изглежда най-устойчиво в процеса на развитие, стареене и 
умиране. Така например съзнанието не го боли, когато 
тялото изпитва болка. А болката е актуален усет на 
границата между нас и света, на “триенето”между тях.  
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(Използвам непривичното за класическата и 
съвременната философия “ум” така, както използвам 
“усещане” и “възприятие”. Няма друга по-точна дума, след 
като “разсъдък” и “разум” вече имат значения на степени 
на разумното. Тук няма степени, доколкото умът се 
представя като единна инстанция. Най-близката синтетична 
английска дума е “mind”).  

6. Всяко “напред” на времето -  по отношение на  
неживия свят около живата форма -  минало, а по 
отношение на живото телесно “Аз” -  бъдеще -  е 
определеност , а “назад” е неопределеност (възможност). 
Това може би обяснява защо ентропията расте безкрайно и 
защо в живото тяло тя намалява. Плувайки срещу 
течението на “реката”, срещаме все повече и повече 
неопределеност, но внасяме все повече определеност. Това 
обяснява защо например правим наука. Напротив, реката 
върви към все повече неопределеност, оставяйки на нас 
част от определеността си.  

Не можем да не се позовем на Бергсоно вото схващане 
за времето, за траенето (durее) като определение на 
съзнанието. В лекцията си “Съзнанието и животът” Анри 
Бергсон пише: 

“. . . съзнанието означава преди всичко памет. Паметта 
може и да не притежава широта, може да обхваща само мъничка 
част от миналото, може да задържа само току-що станалото, но тя 
е налице; в противен случай няма и съзнание. Съзнание, което не 
би запазило нищо от миналото си, което непрестанно би 
забравяло само себе си, би умирало и би се възраждало отново 
всеки миг: как по друг начин да определим несъзнанието?. . . 
Следователно всяко съзнание е памет -  съхраняване и 
натрупване на миналото в настоящето. . .  

Но всяко съзнание е изпреварване на бъдещето. Проследете 
направлението на вашия дух в който и да е момент: ще откриете, 
че той се занимава с това, което е, но най-вече с оглед на това, 
което ще бъде. Вниманието е очакване и не съществува съзнание 
без определено внимание към живота. Бъдещето е там, то ни зове 
или, по-скоро, ни привлича към себе си: това неспирно 
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притегляне, което ни кара да напредваме по пътя на времето е 
причината, поради която непрестанно сме в действие. Всяко 
действие е завоюване на част от бъдещето”.  

. . . Това, което в действителност възприемаме, е известна 
плътност на траенето, състояща се от две части: 
непосредственото ни минало и близкото ни бъдеще. ” (Бергсон, 
1994, 118 -   119) 

В първа глава вече се приведе телеологичното 
обяснение на Бергсон за съзнанието, което е преди всичко 
съзнание за време. Съзнанието за време и самото 
перцептивно време е обяснимо чрез експанзията, правеща 
възможно възстановяването на формата на възприемащия 
субект в условията на проблематичност на живота, на 
спонтанно разпадане на всяка форма.  

7. Както пространството, времето се възприема от 
позиция на телесния възприемател, която означаваме със 
“сега”. “Сега” конструира времево перцептивно поле, което 
“назад”, обратно на експанзията, в спомена, е “миналото”. 
Значението на “минало” е, че то не се появява, че се помни. 
То не съществува някъде “обективно”. Това е сила на 
феноменологичното обяснение: то обяснява не само 
еднопосочността и необратимостта на времето, но и факта, 
че миналото и бъдещето някак неясно “не съществуват”. 
Тази главоблъсканица, която накрая анихилира времето, 
унищожавайки като несъществуващи миналото и бъдещето 
и свеждайки до непротяжна точка настоящето, намира 
своето решение. Просто няма никакъв смисъл изказване за 
“обективното съществуване” на минало, настояще и 
бъдеще. Настоящето има твърдо съществуване като 
безусловен времеви център, модус на телесния (или 
телесно поставилия се) Аз. Но то ощене конституира 
"траене": то е характерно и за времето, и за вечността. 
Бъдещето и миналото съществуват като предно и задно 
отекващо полево отстояние: животът “осветлява” все по-
слабо от центъра -  сега, в две посоки -  миналото и 
бъдещето, назад и напред, чрез спомена и очакването. Така, 
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разпростирайки се назад и напред, лъчът на съзнанието 
успява да обхване и регистрира движението ни срещу хаоса 
и да ни ориентира за събитията във времето, да ги 
организира телеологично така, че да оцеляваме. (Според 
Мартин Хайдегер времевостта на битието е черта на 
човешкото битие, което е “битие към смъртта” (“Битие и 
време”).  

8. Нашата енергия е ограничена. Ние “осветяваме” 
най-силно областта “сега”, в която протича актуалното ни 
действие или просто ориентация.  За “осветяването” на 
бъдещето и миналото тя се разпределя с намаляване към 
периферията на “хоризонта”. Без дадеността на целия 
хоризонт времето няма никакъв смисъл. То няма и да 
съществува, ако не очакваме и не помним, а само 
“преживяваме”. А помним и очакваме, за да подреждаме 
нашите жизнени актове така, че да запазваме тленната си 
телесна форма. Така се изяснява Хусерловия “хоризонт”, в 
който се допълват актуалното възприемане на настоящето -  
интенцията - с представите за миналото и за бъдещето - 
ретенцията и протенцията. И трите модуса са разбираеми 
чрез насочеността на възприятието към експанзията.  

9. Една физична теория - Специалната теория на 
относителността на Алберт Айнщайн - придвижва 
западната представа от невярното “абсолютно време”, 
което изглежда близо до всекидневната представа, но я 
лишава от център, до принципно различната центрирана и 
ориентирана представа: времето се установява и мери само 
от една отправна система, както и пространството.  

“Нека на кораба има часовник, конструиран точно така, 
както съответните часовници на Земята. . . Тогава на основата на 
постъпващи от космическия кораб съобщения наблюдателят на 
Земята е в състояние да контролира правилността на корабния 
часовник. Той ще дойде до заключението, че часовникът върви 
малко по-бавно, отколкото земния часовник. Космонавтът, който 
по сигнали от Земята, също може да съпостави хода на своя 
часовник с часовника на Земята, ще дойде до противоположен 
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извод: за него по-бавно върви часовникът на Земята. Как тогава 
въобще е разумно да сравняваме времето на земята и на кораба? 
Кога следва да се наричат две събития “едновременни”, ако едно 
от тях става на Земята, а друго далеч от Земята, на космически 
кораб?. . . Поначало не може да се реши, къде в този интервал се 
намира точката на едновременност. За нашата тема е достатъчно, 
впрочем, да отбележим обстоятелството, че в новата сфера на 
опита думата “едновременност” поначало е загубила смисъл, 
подобно на това, както в космическия кораб губят смисъл 
понятията “горе” и “долу”. . . (Гейзенберг, В., 1987, 213) 

10. В пространството възприемателят променя 
позицията си спрямо това “тук”, и отива в друго “тук”, като 
може отново да се върне в това “тук”. Във времето 
възприемателят се движи без участие на волята 
непрекъснато от едно към друго и към по-следващо “сега”, 
които сякаш следват някаква “обективна скала” Такова е 
Бергсоновото “траене” (durеe). Не може Аз да се върне от 
едно следващо “сега” към едно минало “сега”. Човек не 
може да стане по-млад, а постоянно остарява.  

11. Така в пространството човек експанзира във 
всички посоки и променя произволно гледната си точка, 
докато във времето той няма избор. Времето е “съдбата” на 
крайното телесно същество. Само в течащ (а такъв е 
телесния) свят човек става времево граничен. Без течението 
не може да се очертае човешкият път от раждането до 
смъртта. Когато това течение -  телесният живот -  
престане, времето просто изчезва. И само в тримерен 
пространствен свят човек е ограничен и органичен. (А това 
води към мисълта, че неподвижният перцептивен център, 
Аз-ът, съзнанието, умът, е вечен (една далекоизточна 
представа). Така се изяснява факта, че живеем "в 
настоящето".  

12. Феноменологично времето е зависимо изцяло от 
телесния Аз. Няма смисъл да се говори за време извън 
жизнения свят, структуриран около Аз-а. Следствие: всяко 
времево отношение на едновременност и последователност 



 69

има смисъл само за един “Аз” или за група възприематели в 
една физична област (в една отправна система).  

13. Умът - свидетел на болки и радости свидетелства, 
няма пряка органична детерминираност. Той сякаш е вън от 
организацията на пространството и времето, макар, че 
сетивата са зависими от тази органицзация. Сетивата са 
телесни, а умът е нетелесен. Умът разбира и неща, които 
сетивата не дават и възприятието не възприема. Умът не 
изпитва радост и болка. Това насочва към мисълта, че умът 
не е подложен на времево и пространствено организиране. 
Реката тече “назад” през нас, защото ние я “отхвърляме”. 
Но в един момент - при смъртта - тя ни настига. И тогава 
времето спира да тече - реката, срещу течението на която 
сме плували, ни понася в своето течение, а чистият Аз, ако 
остава, остава безвременен. За него реката изчезва.  

14. Ако умът съществува независимо от тялото и е 
вечен (Будизъм), то живото тяло е начин той да бъде 
поставен в този свят. Чрез това тяло умът се адаптира и 
“проглежда” във “физичния свят”. Умът стои вечен 
(санскр. дхарма-кайя, космческо тяло на Буда) , но е 
въплътен в тяло и го тегли да устоява (санскр. самсара). То 
обаче е тленно и устоява само донякъде (Щербатской, Ф. 
Концепция буддийской Нирваны. М. , 1988). “Съставното 
от елементи (санскр. дхарми) се разпада” (Маха-пари 
Нирвана сутра). Времето го повлича надолу.  

(Според будизма умът се въплътява и придобива 
земен живот, защото бива повлечен като визира външен 
сетивен свят -  свят на страсти. Той е заблуден (санскр. 
авидя) и се увлича във водовъртежа на сетивното живот 
след живот по силата на своята деятелна причинност 
(санскр. карма). Поначало умът стои във вечност и няма 
смисъл да се въплътява, защото всяко въплътяване е 
страдание, безнадеждна борба срещу хаоса на света. Такава 
е основната мисъл на късния будизъм). Ако изтълкуваме 
будистката представа феноменологично, то в живота си 
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вървим към началото на реката на времето, към началото на 
света, който се разпада, търсейки изворите на реда. И 
когато нашето човешко тяло като счупен сал ни изостави, 
ние го оставяме на течението на реката и може би 
придобиваме ново тяло - с което продължаваме напред 
срещу потока на времето, на света, на хаоса. В края на 
краищата ние изоставяме всяка телесност, всеки въплътен 
живот, а с това и всяко времево ангажирано течение 
напред, към нови хоризонти и напред, към бъдещето. С 
това жизненият свят, какъвто го описваме, изчезва. Изчезва 
времето, пространството, природата, възприятието, 
основано върху телесни сетива.  

15. Времето е организирано първо, като форма 
съгласно зададената човешка форма. Второ, времето, както 
и пространството, образуват йерархия от арт-подредби, 
интерпретации. Те са културни факти.  

Според Шпенглер “Египет увековечава” . За това 
говорят пирамидите и мумиите, но не само те. Известни са 
точните данни за управление. Увековечават се чертите на 
лицето. В същото време от дорийските царе не са останали 
дори имената (Шопенгауер, А. , 1992, с. 293). Индия не си 
знае историята и не я пише. “Калпите ” са неопределени 
периоди от време. За тях е важна противопоставката на 
потока и вечността, на колелото на самсара и покоя на 
нирвана. Западът мери времето и живее в разграфено 
време. В това отношение “Аполоновата” (античната) 
култура се различава от “Фаустовата” (новорвременната) 
по това, че докато първата живее в органично и затворено 
време-пространство (Космос), втората живее в аморфно 
отворено безкрайно математическо време-пространство. 
Поради това именно светът на Новото време е доминиран 
от математическата физика на Галилей.  

16. Жизненото време има съответно два модуса : 
траене (duree - Бергсон) и последователност. Траенето е 
израз на непрекъснатата историчност на живота. Няма 
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прекъсване и няма спиране на тази линия, докато тече 
животът. Линията се чертае непредвидимо и не е 
разложима на моменти. Тя не се сумира от части (Анри 
Бергсон, Освалд Шпенглер).  

Скоростта на “траенето” се определя количествено от 
интензивността на потока на живота, от количеството 
експанзия за единица време. Ритмите на живота в 
последователността се определят от свойствата на 
организацията. Всеки акт има своето органично място. 
Животът е толкова по-интензивен, колкото е по-интензивна 
степента на възстановяване на формата и респективно на 
усвояването (подреждането съобразно с нея) на нови 
пространства.  

17. Стивън Хокинг е един от физиците, които казват 
нещо съществено ново от философска гледна точка за 
времето.  

“В сингулярността както общата теория на 
относителността, така и всички други закони не важат: те не 
могат да предскажат какво ще излезе от сингулярността. Както 
вече обяснихме, това значи, че можем лесно да изведем Големия 
взрив и всички събития преди него извън теорията, защото не 
оказват влияние върху това, което наблюдаваме. Пространство-
времето би трябвало да има граница - начало в Големия взрив.  

Изглежда, че науката успя да разкрие група закони, които в 
границата на принципа на неопределеността ни казват как ще се 
развие Вселената с времето, ако познаваме състоянието -  в 
какъвто и да е момент. Може би тези закони са били 
предопределени от Бог; но изглежда, че той е оставил Вселената 
да се развива според тях и вече не се намесва. Но как е подбрал 
началното състояние или конфигурацията на Вселената? Какви са 
били “граничните условия” в началото на времето? [. . . ] 

Научните закони не правят разлика между посоките напред 
и назад във времето. Съществуват обаче поне три стрели на 
времето, които разграничават минало от бъдеще. Това са 
термодинамичната стрела - посоката на времето, в която хаосът 
нараства; психологичната стрела - посоката на времето, в която 
помним миналото, а не бъдещето; и космологичната стрела - 
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посоката на времето, в която Вселената се разширява, а не се 
свива. Аз показах, че психологичната стрела е по същество една и 
съща с термодинамичната. Така че двете винаги имат една и съща 
посока. Условието “без никаква граница” за Вселената 
предсказва съществуването на добре дефинирана 
термодинамична стрела на времето, защото Вселената трябва да 
тръгва от гладко и подредено състояние. А причината да 
наблюдаваме съгласие между термодинамичната и 
космологичната стрела е, че разумни същества могат да 
съществуват само във фаза разширение. Фазата свиване ще бъде 
неподходяща, тъй като няма силна термодинамична стрела на 
времето. [. . . ] 

Законите на гравитацията са несъвместими с доскорошното 
схващане, че Вселената не се изменя с времето; фактът, че 
гравитацията винаги е привличаща, налага Вселената да е или 
разширяваща се, или свиваща се. Според Общата теория на 
относителността в миналото трябва да е имало състояние на 
безкрайна плътност, Големият взрив, което състояние е 
фактическо начало на времето. Също така, ако цялата Вселена 
отново колапсира, ще трябва да настъпи друго състояние на 
безкрайна плътност в бъдеще, Големият срив, който ще бъде 
краят на времето. Дори и цялата Вселена да не претърпи 
повторен колапс, пак ще има сингулярности в локализирани 
области, които ще колапсират и образуват черни дупки. Тези 
сингулярности ще бъдат краят на времето за всеки, попаднал в 
черна дупка. В Големия взрив и в другите сингулярности всички 
закони престават да важат, така че Бог ще има пълната свобода да 
избира какво да става и какво да е началото на Вселената. ” 
(Хокинг, С. , 1993, с. 123, 150, 168).  

Хокинг в разсъжденията си за началото и края на 
Вселената навежда на две много важни положения за това 
изследване: 

А. Отказът на физиката да се занимава с възникването 
и изчезването като със “сингулярности”, в които просто 
няма физични закони, значи, че науката не може да говори 
теоретично за началото и края като граници на света, 
единствено който тя изследва. Не може да има теория за 
нещо възникващо, както и за нещо изчезващо. Значи не 
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може да има теория за раждането и смъртта. Не може да 
има теория за граничното.  

Б. Именно в сингулярността на Големия взрив 
Вселената е била определена като “гладка”, “подредена”, 
започваща от ниско ентропийно равнище към постепенно 
разпадане и хаос. Следователно произходът на реда и с това 
произходът на живота във Вселената и на Земята са 
отвъдни събития, които не могат да се обясняват. Самите 
физични закони и константи не могат да станат обект на 
обяснение. Те сякаш са плод на Творческа воля.  

Или както Витгенщайн смята, това, какъв е светът, се 
намира извън света.  

 
  



 74

Глава ТРЕТА.  

ПЪРВА ПОДРЕДБА 

§ 9. Тяло 

Аристотел поставя отделното нещо в основата на 
онтологията като “първа същност”. Различаването на 
“нещата” като логически субекти прави възможно 
определянето, предицирането, категоризирането им 
(Аристолель, 1976). В “Категории” той пише: 

“Субстанция в най-истински, първичен и безусловен смисъл 
е това, което нито се изказва за определен субект, нито е дадено в 
който и да било субект, като например отделният човек и 
отделният кон.  

. . . От казаното става ясно, че и името, и определението на 
това, което се изказва за субекта [т. е. на предиката], с 
необходимост се предицират и за субекта. Така [видът] човек ще 
се изказва за отделния човек като субект. ” (Аристотел, 1992) 

Определеността принадлежи на отделното -  нещо в 
пространството и във времето. Общото е определение на 
отделното. Само по себе си общото е неопределимо, а само чрез 
по-общо. Оттук следва, че пределно общото е неопределимо.  

Преди двадесет века Нагарджуна,  брахман от Андрха 
-  Южна Кошала, е написал: 

“. . . нищо не изчезва и нищо ново не възниква. Нищо няма 
край и няма нищо вечно. Нищо не е същото и нищо -  различно... 
Ако нещата са относителни, те нямат реално съществуване. Да 
кажем “това е”, а "онова се явява” тогава губи всеки смисъл ... 
Което не се явява никога, нито сътворява, това е Нирвана. 
Изплъзва се от определяне... Светът, погледнат в своята 
причинност и условност на отделните неща е феноменален свят. 
Но този свят, погледнат без причинност -  като цяло -  е 
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Нирвана.” (Превод от англ. текст на Щербатской, Ф. , 1988, 386 -  
389) 

Това е принципът “шунята” (пустота) в будизма, 
според който “нещата” във времето и пространството са 
“пусти”, нямат основание за своето съществуване в самите 
себе си. Но в аспекта си на цялостен поток, неразчленен, 
светът е абсолютен -  пише Нагарджуна. В Западната мисъл 
Платон, а след това Имануел Кант, са изразили най-силно 
отношението между условното и безусловното. Всяко 
нещо, което се свързва с други неща чрез причинност или 
друга връзка, е условно. Разумът напразно се напряга да 
обхване безусловното чрез категориите за връзка между 
нещата в пространството и времето. Безусловното не е 
предмет на възможен опит (Кант, И. , 1967).  

Esse est percipi (Съществуването е възприемане) -  
провъзгласява проницателният Джордж Бъркли. Нещата в 
пространството и времето се от-граничават в опита като 
вървящи заедно комплекси от усещания, като възприемани 
цялости. (Беркли, Дж. , 1978).  

1. Сетивно възприемаемото тяло се откроява като 
пространствено очертание чрез пространствените си 
граници, изплувайки от хаоса във формата на възприятието.  

2. Предзададено ли е възприятието на “тела”? 
Когато лъвът гледа антилопата, той по всяка 

вероятност вижда нещо подобно на това, което човек вижда 
-  бягащо животно с определена форма, което за лъва е 
храна. Аз съдя за това по действията, които лъвът 
предприема при вида на пасяща антилопа. Това ме насочва 
към заключението, че когато лъвът гледа звездите, той 
вероятно вижда подобно като мен светещи точки на фона 
на черното небе.  

Това значи, че на някакво равнище нещата при човека 
и при лъва са едни и същи. В този смисъл възприятието на 
“тела” е предзададено.  

3. Очевидно опитът, довел до възприемането 
например на “букет рози”, е първо опит индивидуален, 
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който ме води до възприятието на онзи клас тела или 
същества, които растат, цъфтят и дават плод, преди да 
увяхнат. Този опит не е необходимо социален. Но опитът, 
който ме е довел до разпознаването на “букета” и “розите”, 
е социален. Без първия опит сигурно човек не би оцелял 
изобщо, защото от него зависи изхранването. Без втория 
човек не би оцелял в едно определено общество.  

Следствие. Във всички случаи конфигурацията на 
пространствени неща е поливариантна и зависи от 
ситуацията на активно запазване на формата.  

4. Как се явяват телата? 
Възприятието (съз)дава многообразие от “тела” в 

пространството. Възприятието обособява в живия поток на 
света и “втвърдява”, “разпознава”, “описва” нещата като 
пространствени. Те започват, “протягат се” и свършват, 
извикани от актове на възприятие въз основа на зрение, 
слух, осезание.  

5. Са ли телата “неща сами по себе си”? 
Онтологичният въпрос за независимото съществуване 

на нещата тук е лишен от смисъл (Хусерл) и не е ясно по 
какъв начин може да получи смисъл. Тук позицията се 
покрива с тази на логическите позитивисти. Ние говорим за 
“неща” само като възприемани. Бе показана генетичната 
зависимост на обособяването на “нещата” в пространството 
от възприятието. Показах, че няма позиция вън от центъра 
на жизнения свят -  Аз-а, от която да говорим за “неща сами 
по себе си”. От тази гледна точка дори абстрактното “нещо 
само по себе си” (Ding an sich” -  Кант) е безсмислица. 
Безсмислица става и Хегеловото “чисто битие”, което 
характеризира “това” във “Феноменология на духа”, и 
“неопределеното непосредствено” в “Науката Логика”. То 
става “битие-в-себе-си” във феноменологията на Сартр.  

“Това” вече значи “нещо” а нещото е определено не 
като “битие”, а като “налично битие” или по-точно като о-
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предел-ена пространствена форма с цвят, звук, обонятелна 
и осезателна о-предел-еност.  

“Аз, “този”, не съм уверен в този предмет поради това, че 
“аз” като съзнание съм се развил тук и съм движил многообразно 
мисълта. Не съм уверен в него и поради това, че предметът, в 
който съм уверен, по силата на множество различни свойства би 
бил богато отношение в самия себе си или многообразно 
отнасяне към други предмети. И едното, и другото не засяга с 
нищо истината на сетивната увереност; в нея нито “азът”, нито 
предметът има значението на многообразно представяне или 
мислене, предметът няма значението на многообразни свойства -  
напротив, предметът е и той е само защото е;... ” (Хегел, Г. , 1964, 
90) 

Тук “сетивната увереност” се уличава в празнота чрез 
това, че “още” не е снабдена с определения, които могат да 
дойдат обаче само след възприятието. Но аз възприемам 
този предмет и нещо повече -  аз го “създавам” чрез моето 
определяне. И това правя именно защото идентифицирам и 
обособявам в него пространствени, времеви, сетивни и 
други свойства, които го съотнасят с други предмети. Ако 
бих блуждаел в неопределената непосредственост, аз 
изобщо нямаше да мога да посоча “това”.  

Тук, както впрочем и в “Науката Логика”, където 
чистото битие наистина е по-изчистено от отрицателни 
определения, не се достига до представяне на структурата 
на възприятието, не се отделя усещане от възприятие, не се 
споменава дори за конструиращата дейност във 
възприятието. То се приема като просто и самодадено.  

Спекулативната метафизика излиза с непреклонното 
самосъзнание за наука. А срещаме отрицателни 
определения, какво нещото не е.  

6. Илюзии ли са телата? 
Пространствените тела не са фикции или илюзии. Те 

не са заблуда на сетивата. Нещата са реални в единствения 
смисъл, в който е постижима реалността -  те са реални 
чрез участието си в организацията на жизнения свят. 
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“Нещата” са условни -  ние сами ги отграничаваме. Едно 
тяло ли са бюрото и дивана? Да, когато ги обеднявам в 
тялото, означавано с думата “стая”. Едно тяло ли е бюрото? 
Не, когато различавам в него “плот” и “крака”.  

7. Възприемателят избира съзнателно или не с какви 
пространствени неща да “насели” външния си свят: дали да 
го раздроби според битова категоризация, изграждайки 
цялостна картина на “дом” например, или да го осмисли 
като работно пространство и всичко останало като фон. В 
различни действия човек структурира едно и също 
пространство като различна структура от различни “тела”. 
Човек може и да навлиза в дълбочината на нещата, както и 
да излиза към мега-мащаб. И в двата случая неговият 
пространствен жизнен свят се преструктурира. Като цяло, 
човек избира какви неща да идентифицира, защото 
навсякъде могат да се теглят граници. Все пак природните 
неща са зададени почти константно в сетивата. Тази 
“даденост” е източник на надеждите за фундамент, 
абсолютна основа на познанието (“сетивни данни”, 
“очевидности” и т. н.).  

8. Дава ли възприятието “твърди” пространствени 
неща? 

Възприятието дава телесни неща, но със следата на 
тяхната размитост и плаване. Възприятието ми дава 
картината на една позната сграда като Историческия музей 
в София. Същата сграда е дадена във възприятието на един 
чуждестранен турист “по-размита” - като непозната и 
неопределена по функция. Едно куче я възприема по 
неопределим за нас начин. Ако то не е свикнало да минава 
оттам, вероятно изобщо не я възприема. За него тя е просто 
една маса, една съвкупност от усещания. Възприятието, 
обучено и усилено в културата, ни представя един описан 
свят, но все още потопен и изплуващ от мъглата на 
неведомото. “Планината” изниква в небето, когато мъглата 
се вдигне. Какво е “планина”? Едно комплексно възприятие 
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за земен релеф, издигнат масивно над една равнина. Т. е. 
планината е различна от равнината. Иначе “планината” е 
неопределима. Земните релефи, както и всичко останало на 
този свят, са “неща” само дотолкова, доколкото нашето 
съзнание ги обособява и възприема като единства, 
съотнесени помежду си.  

9. Как от телата се структурира пространствения свят? 
Пространствените неща не са фиксирани. Те се о-

пределят в акта на определяне като определяни неща чрез 
определенията си. Така се очертава структура на света. 
Например: “Това тук е човек. Човекът е живо същество”.  

Но нали намира ме човека, а не го “конституираме”? 
Да, това е така. Ние намираме една “готова” структура на 
света, която ни налага да обособяваме определенията без 
свободен избор. Но ние можем свободно да обединяваме и 
разединявмаме тези “готови” неща в определения. 
Например можем да говорим, в зависмост от избора, за 
човека или за частите на човешкото тяло като за 
пространствени неща.  

Когато говорим за идентифицирани в определенията 
неща, ние ги съотнасяме, говорим за нещата “във връзка” 
(Аристотел). Нещата, имената, обектите, термините, са 
елементи от тази структура и те са несъмнено натоварени с 
наложени от нас значения и смисли. В този смисъл науката 
не намира готов свят, който да изучава, а извършва 
поливариантно идентифициране на една неопределена 
зададена множественост, което подрежда в поливариантни 
факти, хипотези, теории и проекти.  

“1. 1. Светът е съвкупността от фактите, а не от нещата” - се 
казва още в началото на “Логико-философски трактат”. 
(Витгенщайн, Л. , 1988, 51) 

Витгенщайн намира първичната (логическа) стуктура 
на света в онова, което съответства на пропозицията - 
изказването, а то никога не е възможно без съотнасяне на 
отделното нещо. Нещото увисва в пространството и е 
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неопределимо без съотнасяне. Това отново демонстрира 
несубстанциалността на нещото.  

10. Всеки вариант ще повтаря отново и отново 
човешката форма. Това значи, че във всеки вариант на 
подредба ние ще откриваме отново и отново нашия свят, 
пригоден към нашите актове на запазване и експанзия на 
човешката форма.  

11. Нещата все пак не са “заковани” и визията им 
зависи от сетивната (телесна), менталната и културна 
обработка. Едно извънземно, “гледайки” човек, най-
вероятно би “видяло” нещо съвсем невъобразимо за нас. 
Хората стигат до разногласия, когато гледат нещо 
невиждано и неразпознато в културната общност и 
неизбежно става въпрос за това какво “всъщност” виждат.  

На страниците на “Двойната спирала” единият от 
откривателите на структурата на ДНК, Джеймс Уотсън, 
разказва интересна история за рентгенографските 
изображения на въпросната молекула. В навечерието на 
откритието, при посещение в Лондон, младият учен се 
среща с Розалинд Франклин, водеща конкурентния научен 
екип. Тя му казва, че ДНК не е спирала, а глобула 
(кълбообразна структура), и като доказателство му дава 
направените от тях “снимки”, на които се вижда спирална, 
но радиална структура от светли и тъмни петна, които се 
“насочват” към центъра. Виждайки рентгеноструктурните 
снимки, Уотсън окончателно се убеждава в двуспиралната 
форма на молекулата. Двамата не постигат съгласие в 
краткия бурен спор, след който Джеймс е изхвърлен от 
лабораторията. (Уотсън, Дж. , 1976) Кой е бил прав? 
Научната история налага модела на Уотсън-Крик, а не 
модела на Франклин-Перуц. Никой никога няма да види 
”двойната спирала” под никакъв микроскоп, защото 
квантовите ефекти при излъчване на електрони, които 
правят изображението на електронния микроскоп, просто 
биха разрушили формата. Двойната спирала на ДНК е 
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удобен научен конструкт, една идентификация, получена от 
съотнасянето на рентгеноструктурни изображения, 
биологични свойства, стереохимични хипотези и 
геометрични изчисления.  

12. “Визията” е интензивно изследвана в съвременната 
епистемологична феноменология. Тя се свързва 
традиционно с геометрията по примера на Анри Поанкаре.  
Според Маркъс Джакинто “визуалното мислене” -  
прякото съотнасяне на видими форми в геометрията, 
открива някои теореми и дава идеи за доказателство по 
пряк начин. Откритието е самостоятелно по епистемично 
приемлив начин. (M. Giaqinto, М. , 1994, 789 -  813).  

§ 10. Събитие 

1. “Събитието” се отграничава в непрекъснатия поток 
като времеви отрязък чрез времеви граници, изплувайки от 
този поток във формата на възприятието. То е “сега”, 
“утре”, “вчера”. То е “кратко” или “трайно”.  

Възприятието създава многообразие от “събития” във 
времето. Ние обособяваме в живия поток на света и 
описваме събитията като времеви. Те изникват, траят и 
изчезват, извикани от актове на схващане от съзнанието.  

2. Как се получава “събитие”? 
Групите от промени, които са по-устойчиви от фона 

си, се идентифицират като процеси и им се дават имена, 
когато те се повтарят, или собствени имена, когато са 
достатъчно впечатляващи и уникални. Групите от 
усещания, които са по-устойчиви от другите, се 
идентифицират, получават имена и скоро се уеднаквяват в 
множества еднакви събития или неща. Тогава възникват 
нарицателните имена за съществителни.  

Но нищо не се повтаря по един и същ начин.  
3. “Събитията” са “условни” -  ние сами ги 

отграничаваме. Събитията съществуват реално като 
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моменти от организацията на жизнения свят. Те се налагат 
на равнището на една природна зададеност, но нашето 
внимание ги структурира в зависимост от жизнената 
задача. Едно събитие ли е дъждът? Не, ако го разчленя на 
движение на тъмни облаци, заваляване, гръмотевици, 
намокряне и дъга. Можем дори да разделим тези “събития” 
на техните неразчленени времеви периоди и отново да 
имаме “събития”. Какво е събитие в механиката? Падането 
или неговите фази? Какво е събитие в квантовата 
механика? Попадането на микрочастица върху плаката, 
моментите на нейното движение, или движението на маса 
микрочастици по траектория?  

4. Къде започва и къде свършва едно събитие?  
Там, където изберем да фиксираме разликата между 

по-плавни и по-резки промени. Там, където е важно за 
жизнената задача. В крайна сметка там, където ние с 
нашите числа и думи посочим. Разбира се, това не става 
произволно, а по начин, съответстващ на съхраняването на 
целостта на жизнения свят, на тялото и експанзията. Ако 
ние бяхме неограничени в пространството и времето, 
нямаше да мислим света като неща и събития, а като едно 
цяло. Ако ние бяхме течни същества и живеехме в течна 
среда, “нещата” и “събитията” щяха да са съвсем други, ако 
изобщо съществуваха.  

5. В какъв смисъл събитията са даде ни и в какъв са 
създадени? В какъв смисъл те са естество и в какъв -  
артефакт? Можем ли да сме сигурни, че всички “събития” 
са композиции на анализиращия и синтезиращ ум, 
образован и зареден с емоции? Във всеки случай едно 
животно или извънземно няма да възприеме като “неща” и 
“събития” същите комбинации от сетивни впечатления, 
които ние обединяваме. Светът от събития на лъва и моят 
се различават. Очевидно теченето на реката е течене на 
река и за лъва, и за мен. За мравката обаче това течене на 
реката е нещо много по-различно. Съвсем различно е 
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течението   за рибата или рака, които живеят в нея. Ако си 
въобразим течно плаващо в реката същество, за него реката 
би била нещо невъобразимо различно.  

6. Събитията, както и телата, са естествени в смисъл 
на наложена върху нас обособеност и разнообразие, като 
комплекси, които имат основно значение за целостта на 
жизнения свят на телесния Аз. В тези събития се вплитат 
действията: човек ловува или работи, когато Слънцето е на 
небето, и се прибира да почива, когато то залезе. “Денят” и 
“нощта” са ритъм на подреждане на живота не като 
обективни космически събития, а като телесни ритми с 
човешка форма. Те са относително трайни и относително 
нетрайни. Например ние възприемаме като различни 
динамични комплекси, които се съединяват рядко, а 
повечето време са отделени, или неща, които се движат 
като цялостни комплекси на фона на неподвижна или по-
бързоподвижна среда.  

§ 11. Органика на възприятието 

1. Разликата между невъзприетия и възприетия свят е 
редът. Нека да анализираме подредения в спонтанното 
възприятие свят, лишен от научни и всякакви други 
културни прибавки. За тази цел е достатъчно да намерим 
общото във възприятието на всички хора независимо от 
времето и мястото на живот. Търсим перцептивен ред, 
пласт на света, един и същ за хора от различни култури.  

2. Кой е този план на реалността?  
Всички хора възприемат естествените предмети и 

събития по един и същ начин. За всички тях планината е 
планина, морето е море, камъкът е камък, а дървото -  
дърво. Разбира се, всички народи имат за тези неща 
различни думи. Но в джунглата и черният туземец, и 
европеецът срещат едни и същи природни образувания и 
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могат да действат целесъобразно и отговорно на равнище 
на естественото заедно без превод.  

3. В представената от Карлос Кастанеда визия на 
толтеките, изложена от мага дон Хуан Матос, нещата и 
събитията са групи във възприятието, зададени от 
“командите на Орела” -  т. е. натиск на външна съзнателна 
сила към групиране и фокусиране на определени 
множества лъчи и усещания (Кастанеда, К. Дарът на 
Орела). Тук “тох нахл” -  “тоналът” -  е подреденият във 
възприятието свят, съответстващ на човешката и на която и 
да било друга цялостна форма.  

4. Нека приложим към този ред, към природата пред 
нас, възгледа за крайната телесна експанзираща форма.  

Човек е телесен и краен. Като жива телесна форма 
човек е изложен на спонтанното разпадане и телесният му 
живот е изцяло определен като експанзия -  структуриране 
на факти, хипотези и дори цели теории, които съвпадат, 
след като има съгласие относно истината и неистината. В 
областта на “даденото” науката е сигурна и учените са 
съгласни.  

5. Откъде идва различаването? 
Обособяването и различаването, които умът прави, са 

плод на готови връзки и връзки, които правим съзнателно и 
актуално. Когато гледаме под микроскоп, учейки биология, 
ние се научаваме постепенно да възприемаме структурите 
на клетката като неща и ги обособяваме като отделни 
органели: ядро, ядърце, рибозоми, мембрани и т. н. Тогава 
идва назоваването, идентификацията в обикновения ум или 
в науката. В астрофизическото наблюдение например се 
разпознава Алфа от съзвездието Центавър. В по-сложен 
смисъл , по рентгеноструктурни снимки, се разпознава 
двойната спирала на ДНК. Тук спорът е дали изобщо 
снимките говорят за спирала или за глобула. (Дж. Уотсън. 
“Двойната спирала” ).  
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6. Няма начин да има две еднакви неща или събития, 
на каквито делим света. Защото това би значело пълно 
припокриване по време, място и определеност. А това е 
неразличимост на едно тяло или събитие.  

7. Щом телесната форма е зададена, то е зададена и 
формата на пространството, като структура от тела, 
съпоставени и сравнени, организирани в полето на 
възприятие. Сред тези неща човек се ориентира и оцелява 
(експанзира срещу ентропията). Човек възприема чрез 
сетивата си фундаменталните “обекти”, значещи нещо за 
оцеляването в средата: земя, небе, вода, въздух, планини, 
реки, равнини... Това наричам условно “първа подредба”. 
Тя е изцяло “природа” и е еднаква за всички хора, 
доколкото формата на човешкия жизнен свят е една и съща.  

С помощта на подобни осмисляния на реални 
ситуации, неоспорими за никого, можем да се приближим 
до разбиране на смисъла на “тялото”, “събитието”, “живата 
форма” и “човешката форма” 

§ 12. Дадено 

(Тази категория има място в българската философска 
история. Димитър Михалчев я възприема и разработва в 
рамките на философията на Йоханес Ремке). Тук 
“даденото” се използва като категория за опит без 
конструиращата дейност на културните форми. Това е 
светът, доколкото е един и същ за всички хора.  

1. Какво значи “дадено”? 
Даденото е сила на подредба, която превъзхожда 

волята и се налага на съзнанието. Създаденото е подредба, 
извършена с наши сили, които се адаптират към дадените 
външни сили.  

Числата например не са дадени, но са дадени 
достатъчно подобни множество на брой неща (комплекси), 
които най-добре и най-адаптивно, като най-силна наша 
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подредба, се идентифицират с едно и също име и се броят с 
числа.  

2. Има ли рязка граница между “дадено” и 
“създадено”? 

Няма рязка граница между дадено и създадено. Тази 
граница е област на еластично напрежение при прехода от 
дадено към създадено и обратно. Едно тяло е толкова “по-
малко създадено” и "по- дадено", колкото по-малка сила 
във възприятието е нужна, за да се идентифицира то. 
“Очевидното” е най-близко до даденото. Но малкият 
размер на силата, нужна, за да възприемем даденото, може 
да се дължи на вече натрупана със сила устойчива подредба 
(описание). Така неусетно артефактуалното, създаденото, 
се имплантира във възприятието на поколенията и в хода на 
човешкия живот и заприличва на “дадено”.  

3. Има ли определено и известно състояние, в което 
“даденото” е “чисто дадено” в максимална степен? 

Ако знаехме как точно възприема света едно здраво 
бебе, след като се е съвзело от шока на раждането, щяхме 
да имаме чисто дадено. Но най-вероятно тази структура 
няма да е по-ясна от сънищата ни. И в нея много малко 
неща ще говорят за “истина”, “адекватност”, 
“обективност”. Детето наистина вярно е насочва към гръдта 
на майка си и веднага да започне да суче. Но тази 
ориентация не значи непременно ясно възприятие или 
картина на света. Това още не е цялостен жизнен свят, а 
може би само смътна ориентираща сила.  

4. И бебето, и възрастният виждаме най-вероятно едни 
и същи цветни петна и дори едни и същи форми пред себе 
си, когато гледаме букет рози. Усещаме една и съща 
миризма или миризми. Проблемът сега е в това: Има ли 
фундаментално значение за жизнения свят и познанието, за 
опита и живота, че аз знам, че това е “букет рози”, а бебето 
ми не знае? Не става въпрос тук просто за разлика в 
образованието или в знаенето на думите. Става въпрос за 
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разлика в структурата на света (живота, възприятието, 
знанието).  

5. Човек има форма, която оцелява и експанзира като 
“тяло” всред “тела”. Щом телесната форма е зададена, то е 
зададена и формата на пространството, като структура от 
тела, съпоставени и сравнени, организирани в полето на 
възприятие. Сред тези неща човек се ориентира и оцелява. 
Човек възприема чрез сетивата си фундаменталните 
“обекти”, значещи нещо за оцеляването в средата: земя, 
небе, вода, въздух, планини, реки, равнини... Това наричам 
условно “първа подредба”. Тя е изцяло “природа” и е 
еднаква за всички хора, доколкото формата на “Homo 
Sapiens” е една и съща.  

С помощта на подобни осмисляния на реални 
ситуации, неоспорими за никого, можем да се приближим 
до разбиране на смисъла на “тялото”, “събитието”, “живата 
форма” и “човешката форма”.  

Позиция, аналогична на този тип феноменология, 
развива Никълъс Решер в своята “Система на прагматичния 
идеализъм”. Основните идеи на този идеализъм са: 

“Първата е една потвърдена традиционна идеалистическа 
теза, че реалността или “светът”, е такава, в каквато ние, хората, 
действаме като в наш а реалност -  нашия мисловен свят както 
ние го схващаме и моделираме в термини, отразяващи нашето 
опит-но взаимодействие с природата. Втората основна идея е, че 
макар нашата картина или модел на реалността да е ментален 
конструкт, тя не е свободна конструкция. Защото нашето 
присъствие в природата е на същества с различни зададени 
нужди и интереси, определени от обстоятелства, които интереси 
водят до формиране на монитор за контрол на качеството за 
нашите когнитивни операции... Картината на света, която науката 
дава в ръцете ни, трябва евентуално да обясни в 
прагматично/еволюционни термини как същества като нас, 
поместени в света, го изследват чрез действия, които ние 
наистина използваме. ” (Resher, N. , 1994, p. 377) 

6. Нека хвърлим бегъл поглед върху една типична 
съвременна схематизация на концепциите за възприятието. 
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Според Нортън Нелкин съществува три философски 
позиции относно възприятието: 

“(i) Явленията имат свойства, и ние “четем” тези дадени 
свойства, правейки перцептуални съждения, които описват 
свойствата на света. Този възглед поддържа, че възприятието е 
непознавателен опит и че първият пост-перцептивен акт е 
когнитивен...  

(ii) Явленията не се “четат”. Те са непознавателни причи ни 
на възприятието, което е вид когнитивно състояние. 
Феноменалните състояния не са самите възприятия, нито даже 
нужни на възприятието, но, поне понякога, играят интегрална, 
каузална роля във възприятието, и така не могат да бъдат 
напълно изключени в обяснението на самото възприятие.  

(iii) Явленията са просто епифеномени на перцептуални 
процеси. Въпреки че явленията могат да не бъдат епифеномени 
(например, те могат да бъдат причини на мислите за тях), те не 
играят каузална роля в самото възприятие, което може да се 
опише и обясни без позоваване на явленията. Като каузалната 
позиция, този възглед разбира възприятието като когнитивно, 
информационно състояние. Аз ще наричам този възглед 
“епифеноменална позиция”...  

В екстремна форма, първата позиция поддържа, че 
възприятието има вътрешен и външен компонент, като 
вътрешният е репрезентация на външния. Този вътрешен 
компонент, който е нещо като фотография или портрет (обаче 
изкривен), е феномен, достъпен само на човека, чийто феномен е. 
Феномените имат свойства като цвят и форма; и това поради 
прожективната природа на тези вътрешни свойства, с които 
феномените представят външния свят, водейки ни до 
допускането, че подобни свойства съществуват вън така, както и 
в нас. Да се различат начините, по които свойства като цвета или 
формата съществуват, значи да се различат видовете неща, които 
притежават свойствата, вътрешният момент на свойството е 
наречен феноменално свойство, а външният, реално или 
екзистенциално свойство. Тъй като червеното съществува 
феноменално, ние ще припишем червено на обекта вън в света; и 
тъй като квадратът съществува феноменално, ние ще припишем 
квадратност на обекта във външния свят... Аз ще наричам тази 
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версия на първата позиция “Феноменологичен възглед”( Nelkin, 
N., 1994, 527 -  528) 

Тази схематизация е типична за най-новите 
изследвания в традициите на феноменологичната 
философия на опита и науката. Вижда се добре колко малко 
общо има тя с феноменологията. Нелкин излага тук, както 
се вижда, възгледа на Джон Лок върху “първичните 
качества”, и го нарича “феноменологичен”. Но 
феноменологичният възглед, поне както е развит от 
основателя ме Хусерл, не е такъв. Той изключва всяко 
отнасяне към “външен свят”.  

Нелкин поддържа в противоположност на наречения 
от него “феноменологичен възглед” схващането на Бъркли:  

“Като Бъркли, аз ще защитя твърдението, че феномените и 
външните обекти нямат подобни свойства. . . аз ще обоснова, че 
цветовете, формите и т. н. , ако изобщо са свойства на нещо, са 
свойства на външни обекти, а не феномени. Ако феномените 
нямат цветове или форми, то не може да бъде вярно, че ние 
намираме първо феноменалния цвят или форма, или че 
феноменалните свойства са нашите първи моменти на цвят или 
форма.” (пак там, 529) 

Но, първо, Бъркли не поддържа идеята за “външни 
обекти” и , второ, не е допустимо, че “феномените” нямат 
цвят или форма. Това е дискутируемо само за “външните 
обекти”.  

§ 13. Определеност 

1. В определеността са о-пределени нещата и 
събитията в пространството и врмето. Без определеност 
нещата не са неща и събитията не са събития, а всичко е 
неразличим във възприятието поток. Тя се изказва в думи, 
числа, йероглифи и всякакви други знаци. 

2. Определеността се изразява базово в логическо 
тъждество. А = А е израз на определеността. Нещата са 
нетрайни и течащи. Нищо не се запазва същото за 
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произволно избрано време. Но ние не можем да мислим 
света иначе, освен като свят с фиксирани определения. 
затова ние внасяме тъждеството като еумствено фиксиране 
на течащия свят.  

3. Другите формулирани от Аристотел логически 
закони са непротиворечието и изключеното трето. но те 
могат да се схванат като разгръщане на тъждеството. 
защото непротиворечишето е отрицателен изказ на 
тъждеството, а изключеното трето -  изказ на 
определеността чрез ясно разграничаване мужду 
определеността и отрицанието щ.  

Доказателство. Логическите системи -  стари и нови -  
са различни, но няма логическа система без тъждество. 
Непротиворечието и изключеното трето могат да се 
ограничат или отрекат, ако се преобразува определеността. 
Но тя винаги си остава определеност. 

(Тук избягвам всякакви по-пространни анализи и се 
задоволявам с маркирането на логическото като 
определеност и тъждество).  

4. Логическото не значи необходимо логос. 
Логическото, определеността, тъждеството, е човешко 
създание, но всеобщо и характерно за всяка култура. 
Логическото като определеност може да съществува в 
различна форма, в различни знаци -  в йероглифи, в 
жестове, в обреди, в картинни изображения, в звуци и 
дори в мълчание. Да определям логически, но западно, чрез 
логос, чрез думи, числа, учения, теории, да разбирам в 
науката, значи да се освобождавам от напрежението, което 
тя сама постоянно възпроизвежда, като ме води към нови и 
нови “загадки”, въпроси.  

5. Редът в логиката е нещо изначално за предметното 
мислене, за мисловните вериги, за дискурса. Логиката е 
общочовешка. Тя е насъщна за хората от всички култури. 
Това значи, че тя, като първата подредба, осъществява 
енергетична цялост, несравнима с останалите подредби, 
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вариативни според културите. Свободната енергия, която 
обезпечава логическото мислене, е така висока, че е 
решаваща за оцеляването на човешките същества. Логиката 
е неотстранима от човешкия живот като сетивността.  

6. Логичиското като определеност и тъждество далеч 
не се изчерпва с думите - понятия (термини), съждения 
(твърдения) и умозаключения (силогизми). То присъства 
във всеки език -  на цветовете, на жестовете, на мимиките, 
на звуците и изобщо навсякъде, където е възможно 
фиксирането на определеност в сетивно възприемаема 
форма.  На Запад доминира логоса като сбловестност и 
число. В думите и числата намираме хомоложни редове на 
константите и променливите. Такива намираме и в логиката 
като основа на граматиката и аритметиката. Такива 
намираме и в геометрията (аксиоми и определения).  

Същите редове, образувани от константи и 
променливи, намираме например в музиката. Нотите са 
само осем, а с тях изобразяваме много, практически 
неограничен брой тонове.  

Такъв ред сме създали и за цветовете. Ние сме се 
научили да ги възпроизвеждаме като комбинации на четири 
основни цвята. Те са “константи”, които се отнасят до 
неограничен брой променливи-цветове с техните нюанси.  

В техниката тази подредба е перфекционизирана 
дотам, че “константите” са сведени до 2 знака -  0 и 1 в 
компютрите. Всяка определеност може да се изрази чрез 
тези два знака, които представят като фундаменталната 
диада всяко възможно разнообразие.  

7. Същият тип подредба намираме навсякъде и 
навсякъде тя образува нещо като език. Освен думите, в 
други култури намираме йероглифи, цели изрази, визуални 
образи и други знаци. Математическата теория, 
граматиката и логиката далеч не са уникални форми, 
присъщи само на Запада, но само тук те са всеобхватни.  
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8. Вътрешната връзка между език и мислене, между 
синтаксис и логика, се преоткрива чрез хомологията между 
граматическите структури и функции и логическите 
структури и функции. Тази връзка е анализирана нашироко. 
Тук ще отбележа, че и в логиката, и в граматиката, 
функционалната структура, значещият текст, се образува от 
два типа единици: константи и променливи. Константите в 
логиката са конюнкция, дизюнкция, импликация, 
тъждество, отрицание. Променливите са прости изречения -  
елементарни единици логическа стойност -  истинност -  
неистинност. Константите в речта са съюзи като и, или, ако 
-  то, не . Променливите са думите -  морфологичните 
единици, които в изречението могат да приемат определени 
функции -  подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствено 
пояснение.  

9. Сега е неизбежно да сравним тази словесно-
мисловна структура с идеалната математическа структура. 
И тук откриваме същото -  константи и променливи. 
Математическите константи са събиране, изваждане, 
умножение, деление, степенуване, коренуване... 
Променливи са числата от най-различен вид. Числата като 
стойности на величини са аналогични тук на думите като 
синтактически функции.  

10. Наистина ли тези редове са не форми на чист 
разум, а форми на живот, универсални за всяко жизнено 
структуриране? 

Нека надникнем за малко в “текста” на биомолекулите 
и неговите единици.  

Редът на нуклеотидите в ДНК и РНК, които изграждат 
специфичната генетична структура, стояща в основите на 
жизнените структури, функции и поведение, се състои от 
линейна последователност на само четири типа нуклеотиди 
-  аденин -  А, гуанин -  Г, цитозин -  Ц, тимин -  Т (в РНК 
присъства вместо тимин  урацил -  У). Тези четири-пет 
букви изграждат целия генетичен текст, който е отговорен 
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за неизказуемо число подредени атомно-молекулни 
структури в организма.  

Редът на аминокиселините в белтъците е линейна 
последователност от аминокиселини по протежение на 
милиони единици. Тези аминокиселини са само двадесет. 
Това не е просто външна аналогия с азбуката от 
тридесетина букви, която изгражда неограничен брой 
възможни комбинации от букви -  думи. Разбира се, 
гръцката, латинската и славянската азбука далеч не са 
универсална писмова система. Иероглифите почиват върху 
друг принцип. Но и там намираме ограничен брой 
константи, които организират неограничен брой неща и 
процеси.  

11. Логиката фиксира нещата и събитията в 
пространството и времето. Без логика първата подредба е 
невъзможна. Логиката е гранично равнище в сградата на 
човешкото познание и специално в сградата на науката. 
Има две твърди инстанции и това са “първата перцептивна 
подредба” и логиката. Граничността на сетивното се състои 
в неговата предконцептуалност. То е изтълкувано, но 
неговият материал е даден. “Данните са последните 
основания за потвърждение или опровержение на 
теориите”. В това е смисълът на кореспондентната теория 
за истината. Граничността на логиката се състои в 
нейната метаконцептуалност. Логическото е безусловно 
валидно независимо от определена концепция или група 
данни. Логически закони не се синтезират в хода на опита. 
Зададеността на логическото осигурява конструктивната му 
роля на скелет на науката.  

§ 14.  Първа подредба 

1. Тъждеството е в основата на всеки ред като 
еднообразие в многообразието. Еднообразието се постига 
чрез отъждествяване на неща и процеси с помощта на 
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знаците. Еднообразието е максимално чрез минимума 
константни типове отношения, които изграждат реда. Този 
ограничен брой константни отношения трябва да се отнасят 
до неограничен брой променливи единици на възприятието. 
В наблюдението, в изказването, в описанието и особено в 
обяснението промяната се свежда до трайността на 
“закони”, “природни константи”, универсалии.  

2. Какъв е смисълът на реда като еднообразие в 
многообразието? 

Безсмислено е простото обединяване без оглед 
запазването на живата форма срещу разпадането. Редът 
пести енергия и прави живата форма по-устойчива срещу 
хаоса. В термодинамиката на отворените системи редът 
означава максимум свободна енерги я и мининум ентропия 
в системата. Но редът в живите системи не е просто 
еднообразие всред разнообразието. Той е специфичен и е 
насочен телеологично, към възпроизвеждането на самия 
себе си. (Жива форма е онази форма, която, живеейки, се 
запазва чрез своята специфична активност.)  

3. Подредбите са резултат на експанзия и имат 
смисъла на продължение на експанзията срещу хаоса 
(запазване целостта на жизнения свят на телесния Аз).  

Целта на подредбата е по-висока цялостност, което на 
научен език значи по-ниска енергия -  физическа или 
психическа за поддържане на метастабилното живо 
състояние, по-ниска ентропия като резултат.  

4. Широката експанзия в същия контекст значи 
максимум разнообразие при минимум свързваща или 
свързана енергия. Това е постигнато в един инстинкт. Това 
е постигнато в една обобщаваща физична теория. Това е 
постигнато в една свободна общност, закрепена от 
минимум закони.  

Така светът на “процесите”, на “отделните” събития, 
свойства и отношения, е напълно телеологичен. Той е 
“втора и трета” подредба, надграждане над първата 
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подредба. Изборът на тези отделни събития, свойства, 
отношения, на които ни учат, е наш и на онези, които ни 
учат. Това е акт на определение, акт на ограничаване и 
зависи от цялостния жизнен процес и свят на общността.  

5. Това важи и за природни процеси и тела, доколкото 
те са назовани и изтълкувани в здравия разум, в науката и 
останалите форми. Например звездите се схващат от 
съвременния европейски човек като огромни огнени кълба, 
намиращи се на хиляди и милиони светлинни години от 
нас.  

6. Светът на нещата и събитията е естествен и 
артефактуален, той е плод на адаптация и описание, на 
спонтанно и култивирано възприятие. Нашите инстинкти, 
рефлекси и форми -  телесни, психични и ментални -  първи 
ни “описват” света: неприятни и приятни неща и събития, 
мое тяло, външен свят, други живи същества, други хора, 
планини, реки, поляни и езера, небе и звезди...  

7. Тогава идват нашите родители. Само чрез техните 
думи ние научаваме и приемаме поради липса на друг 
избор, че светът се състои от неща като майка, татко, легло, 
маса, стол, мляко, днес, утре, Мечо, играчка, луна, Слънце, 
сън, трева и т. н. и събития -   хранене, спане, гледане, 
преместване... Ние рядко подозираме колко дълбоко и 
силно е това описание в структурирането на нашия жизнен 
свят. Достатъчно е обаче да си спомним нашите 
съновидения, несвързани пряко с образи от нашия свят 
наяве, за да разберем колко неясен, безпаметен, неописуем 
е светът без подредбата на културното, обучено, социално 
възприятие. Но ние разбираме с разума си, че “нещата” и 
“събитията” са условни. Те са направени от нас като 
“дреха”, в която обличаме, съзерцаваме света и общуваме с 
него.  

8. Нещата и събитията се назовават, броят и измерват. 
Броенето и измерването с числа следва отъждествяването с 
думи на броените неща или части. Но във възприятието на 



 96

“външния свят” не намираме два пъти едно тяло. Няма две 
еднакви ябълки или два еднакви камъка. Във финото 
възприятие, усилено с уреди, отново не намираме две 
еднакви звезди, живи клетки, ядра или органели. 
Eднаквостта е резултат на наша активност -  идеализация, 
абстрахиране, постулиране на величина, измерване с 
приета единица и определена, т. е. ограничена степен на 
точност.  

9. Според В. Чърчланд границата на наблюдаемостта и 
измеримостта е биологична (Churchland, V. , 1994). 
Приемливо е да се идентифицират биологично структурите 
и функциите на сетивата, както и биологичните константи, 
минимуми и максимуми на усещаните видове информация 
(дразнения). Все пак биологичният аргумент не може пряко 
да обоснове феноменологичното понятие за граница. 
Биологичният аргумент е зависим от самата тази наука, 
която има да се изследва, както и от самата граница, която 
се изследва. “Измерващият организъм” (Чърчланд и 
Фраасен) се съотнася с “измерваното”, спрямо което той е 
ограничен. Това е реализъм. Но какво стои извън 
измерването и каква реалност има то? 

10. Биологичната граница не е на същата плоскост, на 
която търсим феноменологичната граница. Това е просто 
трансценденталната структура на Аз-а. Хората не могат 
разумно да разискват въпроса за своята граница на 
възприемане като очертание в някакъв “обективен свят”. 
Това е реалистична грешка да се проецира жизнения свят 
като “обективен”, подобна на грешката да се съизмерва 
времето между две отправни системи.  

Според Б. ван Фраасен (Van Fraassen, B. , 
1950)измерителните данни са база, а измерителните 
твърдения за факти не са нито истинни, нито неистинни. На 
тях не може да се гледа като на онтологично или 
епистемологично значими. Те просто работят в науката.  
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11. Обособяването и различаването, които умът прави, 
са плод на готови връзки и връзки, които правим 
съзнателно и актуално. Когато гледаме под микроскоп, ние 
се научаваме постепенно да възприемаме органелите на 
клетката като неща и ги обособяваме като отделни 
органели: ядро, ядърце, рибозоми, мембрани и т. н. Тогава 
идва назоваването, идентификацията в обикновения ум или 
в науката. В научното наблюдение например се разпознава 
Алфа от съзвездието Центавър. В по-сложен смисъл се 
разпознава двойната спирала на ДНК, по 
рентгеноструктурни снимки. Тук спорът е дали изобщо 
снимките говорят за спирала или за глобула (разказаният 
случай на страниците на “Двойната спирала” от Дж. 
Уотсън).  

12. Нещата и събитията са естествени в смисъл на 
наложена върху нас обособеност и разнообразие, като 
комплекси, които са относително трайни и относително 
нетрайни. Например ние възприемаме като различни 
комплекси, които се съединяват рядко, а повечето време са 
отделени пространствено или неща, които се движат като 
цялостни комплекси на фона на неподвижна или по-
бързоподвижна среда.  

13. Групите от усещания, които са по-устойчиви от 
другите, се идентифицират, получават имена и скоро стават 
логически единици, отъждествявайки се в множества 
еднакви неща. Тогава възникват нарицателните имена за 
съществителни. Групите от промени, които са по-
устойчиви от фона си, се идентифицират като процеси и им 
се дават имена, когато те се повтарят или собствени имена, 
когато са достатъчно впечатляващи и уникални.  

14. Следователно, това е ред независим от науката и 
от всяка конкретна културна форма. Преди науката и преди 
“здравия разум”, оцветен културно, има свят, има план, има 
възприятие, което е общочовешко и зависи само от 
човешката форма, от “Homo Sapiens” без наслоенията на 
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културата. Този пръв план на разкриващия се жизнен свят е 
подреден според организацията на човешкото тяло, според 
строя на човешката душа, според реда в човешкия дух. В 
този ред все още няма нищо социално, иначе той щеше да е 
различен за различни социални общности.  

15. Тук наистина се появява, дава ни се света. Светът е 
даден като природа в един константен ред. Подреждането 
на нещата и събитията в тази природа става без създаващо 
усилие. Този свят ни е даден. Тук се ражда “обективността” 
на света и познанието. Обективността не е 
интерсубективност или съгласие. Тя е наложена без волята 
на човека. Така както не избираме да се родим хора, не 
избираме и своя първично подреден свят. Тази “обективна 
реалност” обаче съвсем не е “независима от съзнанието”: 
именно на него тя се разкрива.  

Това е областта на “сетивните данни”, “естественото 
възприятие” и “логиката”, която се състои от материала и 
структурирането на тези данни.  

16. Обяснимо ли е как се съчетават данните от 
сетивата и образуват предмет? 

Във всеки случай децата от всички епохи и народи се 
научават на едни и същи възприятия на естествените неща -  
земя, звезди, слънце, луна, планини, равнини, морета, реки, 
дървета, животни, болка, наслада...  

Това е прървият слой на описанието на света. Той е от 
основен интерес за трансценденталното обяснение как 
светът се “подрежда” в “природа” и в “култура”.  

17. Как актуално се строи “първата подредба”? 
Няма нещо, което може да се нарече “цвета” на един 

предмет. Той се променя с промяната на цвета, посоката и 
силата на светлината. Той се променя от място на място с 
погледа -  забелязва Бертран Ръсел в една от най-известните 
си книги.  

Няма цвят, за който да кажем, че е “цветът” на масата. 
Когато местим гледната си точка, лъчите идват към нас, 
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отразявани под различен ъгъл. С това наше движение се 
променя и видимата форма на масата -  тя представлява 
един плаващ в пространството неправилен четириъгълник. 
Променя се и звукът, който масата издава при почукване, в 
зависимост от силата и начина на почукването. 
Осезателните усещания също се променят -  масата е 
”различно твърда” при различен натиск.  

18. Така че, когато казваме: “Масата е правоъгълна и 
кафява”, това е само приблизително точно. Безпокойството, 
че това определяне никога не е точно, се усилва за 
философа в безпокойството, че може би масата изобщо 
няма определен цвят и форма или изобщо липсва. (Rassel B. 
, 1967, 9-10).  

Базовото познание според британския емпирист са 
тъкмо тези сетивни данни, които плават.  

19. Нито Бертран Ръсел, нито Едмунд Хусерл не 
проследяват  границата между артефакт и живо възприятие. 
Близки до това разграничение са понятията на Ръсел 
“непосредствено познание” (knowledge by acquаintance) и 
“познание чрез описание” (knowledge by description).  

20. Ръсел търси в сетивните данни основа на 
познанието. Но тук е потокът на живото естествено 
възприятие. Сигурността е изцяло в артефактите и е за 
сметка на живота. Живото възприятие не е “сигурно” и 
“достоверно”, но е адекватно и телеологично оправдано. В 
думите и цифрите, именно защото не са живи, има 
сигурност, която нараства толкова повече, колкото повече 
те се фиксират точно и така се отдалечават от адекватното 
описание на течащия опит и живото възприятие.  

21. Хусерл благодарение на феноменологичния метод 
стига до възприяти ето като основа и не се спира на 
неосмислените “sence data”, произведени от Ръсел в чин 
“фундамент на познанието”. Възприятието осъществява 
една цялостност благодарение на “хоризонта”, който 
обхваща цяла серия сетивни данни или комплекси от 
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усещания. Така масата е възприемана като правоъгълна, 
въпреки че се вижда от всяка гледна точка с различна 
форма.  

22. Възприятията са единства от континуално течащи 
“комплекси от усещания” за всяко “сега и тук”. Те 
конструират цели я предмет (нещо) или процес (събитие). 
Критерият за “нещо” или “събитие” е границата, 
прекъсването на еднообразното в комплекса от усещания, 
аритмията на сетивните данни в пространството и времето. 
Ако човешките същества бяха неразличимо разтворени в 
една аморфна среда, нямаше да има и помен от “неща” и 
“събития”. Ако си представим нещата и събитията като 
огромни множества динамични микрочастици, тези 
граници между нещата изчезват и на тяхно място изникват 
други граници, други “неща” и “събития” -  електрони, ядра 
с протони и неутрони, техните комплекси (атомите) с 
различен брой елементарни частици, след това 
молекулните комплекси, съединяване и разединяване, 
електромагнитно привличане и отблъскване, и вече като 
макроперспектива -  “нещата” и “събитията”, които ще 
останат отвъд нашия поглед.  

“В края на краищата, всяка даденост влече след себе си 
световия хоризонт и само чрез това се осъзнава като 
принадлежаща към нея” (Husserl, H. , 1954, 267).  

23. “Даденото” и “непосредственото” не са 
субстанциални и нямат метафизичен статус. Това е един 
поток на живота, който но може да се улови в никакви 
формули. То е динамичен и невероятно гъвкав комплекс от 
живи възприятия, които образуват едно органично цяло. 
Тези възприятия се свързват, за да осигурят максимално 
силната и стабилна подредба, благодарение на която 
оцеляваме.  

24. Къде е източникът на “първата подредба”? 
Ние сме цялостна жива форма. Всичко, което влиза на 

всички равнища в тази жива форма, трябва да е 
ориентирано към “ентелехията” на тази форма. 
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Устройството на нашето тяло, строят на нашата душа, 
редът на нашия ум, имат една и съща телеология, една и 
съща “ентелехия” и именно тя е източник на “естествената 
подредба”. Но върху тази форма винаги се надстроява 
колективна общностна форма -  култура.  

25. Живият ред значи максимум разнообразие при 
минимум свързваща или свързана енергия. Това е 
положението в една обобщаваща физична теория. Това е 
положението в един инстинкт. Това е положението в една 
свободна общност, закрепена от минимум закони. Това е 
нещо като “органична сила” или “жизнена мощ” и създава 
широка експанзия за сметка на изтласкването на другите от 
жизненото пространство. В напредъка на подредеността 
има последователност. Оформят се рефлекси, нагласи, 
възприятия, автоматизирани действия, привички, навици, 
мисловни единства, разбиране.  

26. Структурата на живия свят преди културната 
обработка може да се анализира чрез примера на цветовото 
усещане и възприятие 

Каква е базовата структура на първата подредба? 
А. Умствено обработенено възприятие- напр. червена 

ябълка.  
Б. Психично усещане -  напр. червен цвят  
В. Тяло -  напр. око  
Г. Физичен свят  -  напр. светлина 
Д. Предполагаем ред и същности извън усещането -  

напр. дължина на електромагнитна  вълна.  
А възприема всичко останало (Б, В, Г, Д), без да 

възприема себе си.  
А възприема Б, като го интерпретира съгласно 

предишни усещания.  
А възприема В като “мое тяло”, което, за разлика от Г, 

“боли”, “усеща”, “наслаждава се”, т. е. в него се изпитва 
усещането.  
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А възприема Г и в него В като “обект” и в Г може да 
възприеме “друго тяло”. Този обект не “боли”, не се 
наслаждава и не усеща.  

А предполага съществуването на Д поради 
неподвластността на обектите на волята на възприемащия.  

Б усеща В или Г като пет типа усещания: цвят и 
форма, звук, миризма, вкус и допир.  

В не възприема и не осветява. Във В (нашето тяло) се 
локализират болките и удоволствията. Чрез В (нашите 
сетивни органи и кожата) ние (Б) усещаме светлината и 
другите сетивни явления (Г).  

Г е представено пред нас като многообразно 
пространство-времево единство -  свят. То се структурира, 
описва чрез сетивата на тялото от нас самите.  

Д. “Обективният свят” е нещо неразбираемо нито във 
феноменологичен, нито в реалистичен смисъл. Да се 
обособява като самодостатъчен света без възприятието, 
значи да се забравя, че светът като свят е нещо 
възприемано.  "Обективният"свят е вторична проекция на 
научните артефакти -  атоми, дължини на вълната , числа и 
т. н., укпрепена от съгласието на хората относно  един уни-
формен жизнен свят.  
  

Липсва текст от § 15 
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получаване на такова знание. Това понятие запазва от 
първичното разбиране за опит значението на “научаване в 
живота чрез изпитване”, а не “измисляне” или 
“въобразяване”. Опитът например се противопоставя на 
визираното от “чист разум”.  

4. A posteriori, в противоположност на a priori,включва 
живото възприятие и телоса на изследването - определено 
предположение, твърдение, идея, намерение, план, 
хипотеза, теория е “изпитано” в успеха или неуспеха му за 
жива цел. A priori не включва усещане, възприятие и телос, 
насочен към решаване на определена задача. Доколкото е 
телеологично, a priori е такова не чрез “о-питването”, а чрез 
зададената форма. Например априорното, независимото от 
опита чисто логическо следване е следване на 
определеността, за да не се губи и разпилява и да не 
осуетява дискурса. Иначе априорното няма никаква цел с 
оглед на тялото или сетивния живот като цяло.  

5. Тук се вижда границата на традиционното 
емпирико-рационалистическо разбиране за опита. Опитът е 
закрепен за сетивата и е отделен от разума. Той дава 
“относителни, единични и случайни истини”, а разумът 
-“абсолютни, всеобщи и необходими” (Лайбниц). 
Границата е в това, че такова понятие за опит не обхваща 
жизнения опит на ума (разсъдъка, разума). Защото 
“априорното” организира опита (Имануел Кант). Чистите 
понятия на разсъдъка конструират с материала на сетивата 
опитно валидни и проверими истини. Така критическото 
(трансцендентално) понятие за опит на Кант стои по-
високо от това на английските емпиристи и немските 
рационалисти от метафизиката на Новото време.  

Кантовото понятие за опит все пак е недостатъчно за 
целите на феноменологичната епистемология, защото 
“втвърдява” априорните конструкти - понятията, като 
вечни структури и ги откъсва от самия опит. Те идват в 
опита, за да го организират. 
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6. Феноменологията на Едмунд Хусерл не дели 
знанието на априорно и апостериорно, а на “иманентно” и 
“трансцендентно”. Но във всяко знание има интенция на 
съзнанието, ноезис, и във всяко знание присъства чиста 
структура на тип предметност, която очертава контурите на 
“опита”. Тази чиста структура Хусерл избистря в резултат 
на епохе (феноменологична редуцкия) като структура на 
жизнен свят, ясна в интуицията, безспорна като знание. За 
него тя е абсолютна основа на познанието и изследването  
прави философията аподиктична, строга наука на мета 
равнище спрямо всички предметни науки.  

Късният Хусерл, както видяхме, се отказва от 
феномените като абсолютна основа на познанието и от 
“мечтата” за философията като строга наука. Но неговото 
разбиране за опит, макар че това понятие почти не 
присъства във философията му, е по-широко от това на 
емпиристите, не е дуалистично като това на Кант и обещава 
дори да преодолее границите между “разум” и “опит”. 

Това е моя отправна точка. Опитът е цялостен в живия 
цикъл на познание, т. е. той е и разумен. Опитното знание 
не е сводимо до обработка на елементарни и базови 
сетивни данни. 

7. Сетивните данни не са абсолютна база. Те като 
такива не са никаква база, защото само възприятието вече 
оформя определени обекти на познание. Опитът не познава 
разграничението между “телесно” и ментално” като 
непреодолимо разграничение, което очертава валидностите 
на опита и разума. Менталните процеси правят опита опит 
заедно с процесите на усещане. Менталното участие във 
възприятието е неограничено. 

8. Опитът така е жив процес на прокарване на 
телеологично насочени към експанзия (чрез решаване на 
локални задачи или чрез тотална борба за живот) вериги 
познавателни и цялостни жизнени актове. В процеса на 
прокарване тези траектории срещат съпротива и са 
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блокирани, насочват се вън от целта и са неуспешни или 
пък успяват, като стигат целта.  Във всички случаи 
субектът има определеността на опитващ и знае какво” не 
върви” и какво “ върви”в резултат от опита.  

9. Опитът се натрупва. Прокараните траектории не се 
заличават и стават все повече. Старите траектории често се 
използват повторно или се избягват като погрешни. Всяка 
нова жива ситуация предлага ново съчетание (констелация) 
и изисква нови траектории на действие. За разлика от 
живата ситуация, артефактуалната задача, сама 
формулирана извън контекста на “живота” и зависима 
съществено от изкуствени средства, може да бъде 
повторена и решението от предишния път да е напълно 
валидно. Такава е ситуацията с “възпроизводимия” 
експеримент.  

10. Опитът е телеологичен. А това е вече форма. 
Опитът е такъв, какъвто е опитващият, “субектът на опита”.  
Формите на опита се задават от формата на субекта, от 
неговите очертания, определения. Какъв е хоризонта на 
възможностите за действие, зависи от това каква е формата. 
За човека това е, разбира се, човешката форма. Ако 
приемем класическото Западно деление на дух, душа и 
тяло, дошло от Християнството, ще получим: 

- телесна организация 
- строй на душата 
- духовен (ментален) ред 
“Човешкото тяло е организирано; човешката душа има свой 

строй; човешкият дух внася свой ред. Човешката форма задава 
устройството на човешкия жизнен свят.” (С. Герджиков, С., 1994, 
225). 

§ 16. Физическа форма 

1. Формите и границите на сетивността се задават от 
телесната организация. Преди всичко ние сме зрящи, 
чуващи, осезаващи, обоняващи, вкусващи същества. Това е 
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форма и граница. Ние усещаме определен “спектър” от 
възможни усещания и знаем, че например кучето усеща по-
широк спектър от миризми, че соколът вижда повече, че 
прилепът усеща повече звукове, извън честотната граница 
между 16 Hz и 20000 Hz,която чуваме ние, хората. Сетивата 
ни дават онова, което е нужно на тяло като нашето, за да 
оцелее. Те дават онзи спектър от “честотите на 
електромагнитните полета”, който е нужен за зрителното 
усещане. Те дават онази част от “спектъра на звуковите 
вълни”, която е нужна за нашата звукова ориентация. 
Същото се отнася за другите три сетива - обонянието, 
осезанието и вкуса. Така например невкусното и 
противното на вкус обикновено са безполезни и вредни за 
организма.  

Далеч съм от мисълта, че светът е подреден като 
“специфична форма на сетивата”, но областта на 
насъщното за човека е подредена във форми, задавени от 
качеството на сетивата. Известна е теорията за 
“специфичната енергия на сетивата”. Тя е представена от 
Сидни Шомейкър така: 

“... за всяко “сетивно качество” S, което можем да 
възприемем във външен предмет, съществува свойство, 
феноменална S-овост, такава че възприемането на външно нещо, 
което S включва “непосредствено” възприемането, или в някакъв 
смисъл прякото знание за вътрешен “феноменален обект”, който 
е феноменално S.” ( Shoemaker, S., 1994, 292).  

2. Пространството и времето, както получих във 
феноменологичния анализ в предишната глава, имат 
човешка форма. Те са организирани съответно на 
човешкото тяло. 

Механиката следва нашето тяло. Пра образ на 
движещото се твърдо тяло е движещото се човешко тяло. 

Ако човешкото тяло нямаше форма, ако човешка 
форма не съществуваше изобщо, нямаше да има 
“физически обекти” и “физическа форма”.  Живи форми от 
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чужд произход имат други “обекти на опита”, друг ред на 
външния свят.  

Нашето крайно тяло е оразмерено, има своя мяра, и 
така задава макромащаба, позицията, от която се визира 
един “микро-” и един “мега-свят”. Ако човек се 
съизмерваше с размерите на Вселената, той щеше да 
обхваща в своето възприятие и да има опит за нейните 
граници. Неговите физечески обекти щяха да бъдат 
галактиките, а звездите и планетите щяха да са 
“трансцендентно малки”. Ако човек бе с микро-тяло, 
неговата жизнена среда и възприятието му щяха да са 
изпълнени с молекули, атоми, ядра. Предмети като 
“камъни”, “дървета”, планети щяха да са “трансцендентно 
големи" за него. И двете мисловно проиграни ситуации са 
непредставими за човека. Въображението рисува тези 
картини като пренася представи от нашия реален жизнен 
свят, което прави тези картини в друг мащаб напълно 
неадекватни.  

3. От факта, че тялото ни живее около 70 - 100 години, 
следва нашия времеви мащаб за микро- и макро-събития. 
От този факт следва и схващането ни за “трайно” и 
“преходно”. Тъй като всичко се променя, ние приемаме за 
постоянно онова, което се променя “извънредно бавно” по 
отношение на нашия живот.  

Ако човек живееше 1 милион години, нямаше да има 
същото понятие за “статика” , “динамика”, “вероятност” и 
“причинност”. Светът щеше да е едно нетрайно течащо 
място , особено земята. Ако живеехме в порядъка на 
трайността на микрочастиците, щяхме да възприемаме 
микросъбитията и да не възприемаме макросъбитията. 
Тогава физичните форми щяха да са различни, не само 
изместени в обем.  

Тази въображаема ситуация отново се описва с 
макропонятия. Следователно макрорамката на 
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възприятието е неотстранима за оформянето на 
“физическата” пространство-времева форма. 

Доказателство.  Физичните теоретични понятия като 
“сила”, “маса”, “дължина”, “траене”, “скорост” са получени 
като описания на непосредствен опит с “физични обекти” 
във формата на нашето пространство-времево възприятие 
на неща и събития. Физичните емпирични факти са събития 
във времето, представляващи смяна на състояния на неща в 
пространството. Времево-пространствената структура на 
нещата и събитията съответства на човешкото тяло.  

4. Така се “сглобява” физичната картина на света от 
твърди тела, течности, газове и т. н. Зад тази “физическа” 
подредба ние предполагаме някакви невъзприемаеми 
“същности”, които да я “причиняват”: реални 
“микровълни” и “микрочастици”, “спин на електрона”, 
“амплитуда на вероятност”, “гравитация”. Но тези понятия 
изкуствено създават тайнство там, където като артефакти 
просто подреждат и усилват подредбата на неща и събития 
в живото възприятие. Физическата подредба преди 
научната обработка е трансцендирана (изнесена вън от 
възприятието) пространство-времева подредба на сетивно-
възприемаемия свят. По аналогия с нашия опит ние 
предполагаме, че “нещо” прави отвън сетивния свят да 
бъде именно такъв, физическата подредба да бъде именно 
такава. Ние “намираме скритите същности” като физични 
понятия и погрешно ги изнасяме извън сетивния свят като 
“неща сами по себе си”. Тогава търсим още по- надълбоко в 
несетивното, мислено продължавайки траекторията на оста 
на зрителното поле, като се натъкваме на все по-малки 
“частици” чак до неделимите “частици” и “порции” 
“вещество” и “енергия”. Зад “физичното” ние “поместваме” 
въображаемото “метафизично” и обхващащата всичко 
“Субстанция”. 

6. Субстанцията е концепт-артефакт за 
първопричината, за последната или първа същност на 
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света. Конструирането на тази универсалия следва 
нормално продължаването на оста на възприятието напред 
към хоризонта и продължаването на мисловната верига, 
която води от видимото към “невидимото”. Когато не 
виждам причината на макросъбитие като горенето, аз 
предполагам окисляването като съединяване на атомно-
молекулни структури, което знам от химията. Търсейки 
още по-дълбока причина, постулирам планетарна структура 
с протони и електрони, която да обясни химическите 
свойства, да обясни например окисляването като процес на 
движение на заредени частици - електрони - към попълвъне 
на орбитали. И по инерция, търсейки последно обяснение, 
търся обединителен закон за взаимодействията, който да 
обясни не само разгледаното електромагнитно 
взаимодействие, а с него и гравитационното, и слабото, и 
силното. “Общата теория на полето” пък ще стане зависима 
от една метафизическа концепция за “Причината на самата 
себе си”, за Абсолюта, който е източник на всяко 
съществуване и движение.  

Цялото това движение е артефактуално конструиране, 
подреждане до предел. Пределното подреждане е 
монизмът, при който от минимален брой принципи, 
различен от нула, т. е. от един принцип, се извежда 
абсолютно всичко.  

7. Физическата форма е формата на възприемаемия 
пространство-времеви свят като континуум от движещи се 
неща. Тъй като пространството, времето, нещата и 
събитията са проекции в жизнения свят на формата на 
нашето пространство-времево живо тяло, то и физическата 
форма като такава е всъщност телесната човешка форма.  

Физическата форма е продукт на органичната 
цялостност и подреденост на човешкото тяло. Тя е точно 
такава, че да обезпечи като форма на възприемаемия свят, 
оцеляване и експанзия на възприемателя с човешко тяло 
оцеляване.  
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§ 17. Психическа форма 

Под “психическа форма” на опит разбирам форма на 
преживяването на света , съответна на границите на живата 
форма (човека) - съответна на телесната и менталната 
форми. 

Аристотел разглежда душата като форма и мислещата 
душа като универсална, превръщаща се във всяка друга, 
форма (Аристотель, 1976, 440) 

1. Феноменологичният ред на психичната структура е 
отново телеологичен. Вилхелм Дилтай  в “Описателната 
психология” нашироко разглежда телеологичния строй на 
душата, който според него е източник именно като 
телеологичен строй, на културните форми, които човек 
създава. 

По подобен начин Освалд Шпенглер извежда 
културните форми и преди всичко фундаменталните форми 
на големите култури от базова структура на душата. 

2. Формите и границите на душевността “са 
паралелни” на телесната организация. Това е твърдяно от 
цяла школа в психологията и философията, известна като 
“психофизиологически паралелизъм”.  

Нашите психични когнитивни форми: усещане, 
възприятие, представа, мисъл, въображение, мечта, следват, 
както е ясно, формите на “външния свят: цвят, форма, 
размер, (които усещаме), физически обект (който 
възприемаме), физическа същност (която си представяме). 
Зрение, слух, осезание, обоняние, вкус вече са форми, 
които предопределят или са проекции на “психични 
обекти” като цветове и форми, комплекси от усещания, 
представи, асоциации.  

3. Психологията, която описва и обяснява реда на 
психичните форми, го описва и обяснява като живот. Тя 
следва нашата душа, която има същата форма като нашето 
тяло. Праобраз на “психически процес” е непосредствено 
преживяваното познавателно, емоционално и волево 
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преживяване, което не е наблюдаемо, защото спада към 
структурата на Аз-а. 

4. Психичният ред е ред на Аз-а, който винаги е 
възприемател и никога не е възприеман. Следователно той 
се отличава от физическия по асиметричното си 
локализиране спрямо него “в центъра”, а не “в 
периферията”. Психичното винаги е “тук”, а “там” е само 
неговата проекция. Психичното винаги е “сега”, а “тогава” 
е проекция на очакване или спомен в бъдещето или в 
миналото.  

Психичното се отличава от чистия, трансцендентален 
Аз, от феноменологията на Хусерл. Сега нямам нужда от 
такова разграничение. Психичното също е 
трансцендентално. То винаги е субективно, никога не е 
обективно. То винаги е в центъра на възприемаемия свят и 
никога не е отстрани. То винаги е тук и сега, а не там и 
тогава. Цветът, който виждам, явно е психичен феномен, и 
като такъв никога не е видим за другите. Психичното е 
трансцендентно за другото психично.  

5. Ако човешката душа нямаше форма, ако човешка 
форма не съществуваше изобщо, нямаше да има 
“психически обекти” и “психическа форма”. Живи форми 
от чужд произход имат други “психични преживявания”, 
друг душевен строй.  

Душата е крайна. Тя е страдаща и радваща се в 
зависимост от накърняването и запазването на целостта си. 
Тя не може да побере в себе си един безкраен свят, а поема 
един жизнен свят, който е структуриран съобразно тялото.  

Душата иска това, което и тялото. Тя изпитва болките 
и насладите на тялото. В болката и насладата, макар и 
локализирани в някоя точка на тялото, душата винаги 
“участва” - ние не можем да кажем за нито една болка или 
наслада, че са “изпитвани” без душа. Именно душата 
изпитва всичко и го проецира върху тялото. Психичното е 
сферата на живия опит, който се структурира и проецира 
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върху физичния свят и нашето тяло. При това нашето тяло 
се отличава от останалите обекти с това, че върху него се 
проецира преживяванията, усещанията, а не само техните 
обекти. Нашето тяло ние възприемаме веднъж като 
физичен обект, с неговата форма, цвят, миризма, вкус и т. 
н. След това ние “усещаме” със самото него, като усещаме 
болка, студ, топлина, допир на места от тялото. Всичко 
това са психични процеси, които се разполагат в едно 
екстензивно пространство и време. 

6.  Но има и чисто вътрешни, интензивни психични 
преживявания - представа, въображение, мечта, мислене. 
Те нямат актуална връзка, не изискват участието на 
физичния ред. 

Редът на тези емоционални и мисловни процеси 
съответства отново на базов телесен ред, но опосредствано. 
Например асоциациите на мисли или представи следват 
физическото свързване на предмети в пространството. 

Емоциите и чувствата следват реда на насладите, 
болките и усещанията. Те също се отнасят към “обекти”: 
радва ме новата ми кола, обичам любимата си, мразя 
враговете си и т. н.  

7. Но по същество източникът на психичните процеси 
изглежда не е тялото. Защото всеки психичен процес може 
да протече и без участие на тялото, и без преживяване и 
отнасяне към “обект”. Има необясними и не адресирани 
радости, гняв, скука, омраза. Това ни води към чисто 
менталното (умственото) като ням и безчуствен свидетел на 
психичния живот, който сякаш не се нуждае от физичен 
ред, а по-скоро го допуска условно в жизнения свят, като 
сянка, като образ на абсолютен живот (Платон. Тимей).  

Нашата крайна и смъртна душа има своя мяра и така 
задава позицията, от която се визира един “микро-космос”. 

8. Микрокосмосът на психичното е редът, който 
търсим.  
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Това е един краен свят, кактпо всеки космос. Той е 
цялостен, подреден, хармонизиран. Ако човек 
преживяваше някаква Вселенска душа, той щеше да 
обхваща в своето чувство и мисъл Вселената. Неговите 
психически преживявания биха били невъобразими за нас 
от сегашното ни положение. 

Вилхелм Дилтай  утвърждава телеологична форма на 
психичното в описателната психология, която разработва в 
противоположност на естественонаучната “обяснителна”. 
Той отъждествява самия жизнен процес с  

“вътрешното отношение на душевните процеси в 
личността” (Dilthey, W., 1972,126) 

С този телос той обосновава науките за духа и 
специално същността и формите на философията: 

“Формите на философията са отнесени към телеологичните 
структури на философстващия субект и на обществото” (пак там, 
130) 

Известно е историческото и биографично родство на 
Хусерловата феноменология с психологията на Брентано и 
Дилтай. Обяснима е енергията, с която той се оттласква от 
Дилтаевата психология, за да приложи в чиста философска 
форма идеи, развивани в нея. 

За нас важността на проникновенията на Дилтай е 
очевидна. Неговата централна идея за живота ката 
телеологична форма на “душата”, която се проецира в 
творенията, е напълно в духа на разбирането, следвано тук. 
Формата на душата се проецира във формата на духа и 
оттук - във формата на културните творения.  

Вживяването в душата на друго живо същество е 
възможно, но не пряко, а чрез опита на тялото, в полето на 
възприятието. Границите между душите са непробиваеми, 
доколкото оставаме в нашите тела. 

9. “Душата” има ли същия строй като тялото? Това е 
много трудно да се приеме. Та нали душа и тяло са две 
фундаментално различни качества, природи, равнища на 
организация. Те са дотолкова различни, че не можем да 
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намерим никакви непрекъснати редове, които да ги 
свързват. Няма никаква промяна в тялото, която да се 
проследи без скок в душата и обратно.  

Но това уни-формие е съвсем естествено. Подобно 
твърдение е изказано от Бенедикт Спиноза. За него редът 
на идеите в мисленето е същия като реда на причините в 
тялото.  

Тялото със сетивните си органи и със своите 
вътрешни сетивности “задава” формата на усещането и 
материала на възприятието. Тялото със своята форма 
“задава” конфигурацията на пространството и времето, в 
които като в център се разполага психическото и 
трансценденталното “Аз”. 

10. Преди всичко, като основни, присъстващи винаги 
в психичния живот, намираме насладите и болките. 
Насладата и болката бележат фундаментално “състоянието 
на тялото” и на човека изобщо, “цялостността” или 
“накърняването”, експанзията или ентропията, тържеството 
на живота или настъплението на смъртта.  

Човешката форма не е известна в подробности, 
особено на психично ниво, където тя просто не е 
наблюдаема. Само чрез удоволствието и болката ние 
можем да разберем дали сме “във формата” или отиваме на 
границите є или пък ги прекосяваме с необратими 
последеци.  

11. Така, когато изпитваме наслада, човешката форма 
е цялостна и нейният свят є  отговаря със съответствие -  
природата е жизнена и красива. Температурата е 
подходяща. Тя е оптимална или поне е в границите на 
поносимата. Светлината е нормална - нито силна, нито 
слаба. Цветовата гама е разнообразна, но хармонична. 
Звуците, които чуваме, са в границите на възприемаемото с 
лекота и носят приятен ред. Когато изпитваме болка, ние 
сме в напрежение. Нашите сетива са подложени на 
дразнение на границите на своите възможности - силен 



 115

шум, нараняване, тъмнина или ярка светлина, неприятна 
миризма.  

12. Нашето удоволствие винаги има качество. Ние не 
можем да изпитаме удоволствието на котката или на слона. 
Нашите удоволствия са човешки. Това са удоволствия от 
простото усещане на топлина, на светлина, на вода, на 
Слънце, на река, на гледката на човешки уютен свят - пълна 
с живот земя с разнообразни форми.  

Удоволствието следва сетивните качества - то е 
зрително, слухово, вкусово, обонятелно и осезателно. За 
всяка от формите на сетивност удоволствието е 
специфично и носи качеството на тази сетивност. Това е 
ясно свидетелство за “конгруентността” на телесната 
форма и формата на душата.  

13. Болката следва също сетивните качества - тя е 
зрителна (от силна светлина, увреждаща окото), звукова (от 
силен или неприятен шум, дразнещ слуха или създаващ 
негативни емоции), вкусова (от лош вкус, който се оказва, 
че като правило се “носи” от вредна за тялото субстанция), 
осезателна (от неприятно докосване - болезнено или 
носещо неприятни емоции). 

14. Следват емоции, чувства, волеви актове, 
възприятия, представи, въображение и мислене. Страхът е 
емоция и дълбоко чувство, което показва ясно 
преживяването на тленността, граничността, крехкостта на 
човешкия живот. Страхът е преживяване на граничността и 
винаги откриваната на някакъв мащаб слабост. Страх ни е 
от външното, неконтролираното нахлуващото в нашия 
жизнен свят, непознатото, неведомото и особено от 
смъртта. 

15. Формата се възприема на равнище емоция 
частично или цялостно. Естетическото преживяване е 
възприемане на цялостната човешка форма. Красотата за 
нас е онази подредба, която удовлетворява най-силно или 
съвпада най-силно с формата на нашето възприятие. В 
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частност, хармоничният лад в музиката сигурно отговаря 
на оптималната форма на възприятието, основано върху 
слуха. Във всеки случай граничното и напрягащото нашите 
сетива не може да бъде красиво, приятно, да носи наслада.  

Тайната на красотата, изключителната є трудност е 
всъщност непостижимостта, неуловимостта на човешката 
форма.  

16. Възприятията и представите са възможни само в 
границите на човешката форма. Всичко, което измисляме 
във въображението, е дадено в пространство-време, има 
форма, има цвят, или вкус или звук, или миризма, или е 
осезавано. Не можем да си представим реално “електрона”, 
защото не изглежда никак, нито мирише, нито звучи, нито 
има мирис, нито вкус. Не можем да си въобразим нещо без 
вкус, мирис, цвят, форма, без пространство и извън 
времето.  

Нашият свят е човешки, осветен от човешката форма 
свят. Извън тази осветеност може да има всичко, но то ще 
остане извън нашия живот, опит и познание, докато и 
доколкото сме човешки същества.  

17. Мисловните форми надхвърлят по обхват 
представимото. Но те отново са белязани с човешката 
ограниченост. Не можем да мислим “всичко”. Всъщност 
ние не знаем какво не можем да мислим, защото не можем 
да го помислим.  

Но е ясно, че мисловните форми като душевни форми, 
като психични процеси, макар и от друг порядък и на друг 
план, следват формите на тялото. Ние мислим с представи 
от сетивното, с образи от възприятието на сетивното и с 
понятия, взети от възприеманите сетивни предмети. 
Нашите спонтанни мисли следват нашите желания, емоции, 
болки и наслади. Тези мисли са неприятни или приятни, 
песимистични или оптимистични. Тези мисли в края на 
краищата винаги са човешки, защото никога не можем да 
си помислим нещо невъзможно или невъобразимо в нашия 
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свят. Така например, за да мислим микрообектите, ние 
работим с два реда представи - с представите за частици, 
движещи се по траектории, и с представите за вълни, 
движещи се като морските вълни, като колебания на 
частици.  

Дерк Перебум разглежда аргументацията за и против 
автономията на психичните състояния. Той се спира 
специално на knowledge arguments. 

“Тъй наречените knowledge arguments се състоят в това, че 
ако материализмът е верен, някой, който притежава пълно 
физическо познание, ще знае всеки факт относно психичните 
състояния. Така, тъй като има факти относно менталните 
състояния, които не биха били познати за онзи, който има пълно 
физично познание, но не е преживял определен опит, следва, че 
материалистическите обяснения за психичните състояния са 
неадекватни. В отговор, защитниците на материализма издигат 
аргументи от подобен тип. Според мен, нито една 
материалистическа стратегия е била дотолкова успешна, но 
въпреки това, бъдещето развитие ще реабилитира някоя от тях. 
(Pereboom, P., 1994, 315) 

Във всеки случай, за един феноменологичен поглед е 
ясно, че споровете за и против материализма са вън от 
обхвата както на един строг философски анализ, така и на 
науките за мозъка. Защото анализите на биологичните 
науки не се пресичат и не кореспондират с психологията, 
нито с феноменологията. Тези редове си остават планове, 
отделени в рефлексията по причини, независещи нито от 
учени, нито от философи.  

§ 18. Ментална форма 

Аристотел в “За душата” разглежда различните 
“части” на душата в смисъла на “планове”. Той използва 
понятието ум (гр. nouz - нус, въведено от Анаксагор във 
философията като властваща над всичко същност), като 
нещо всеобхватно по форма.  
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“Така, ако мисленето е сходно с усещането, то то или нещо 
изпитва от постигаемото от ума, или нещо друго от този род. 
Мисленето, разбира се, не трябва да бъде подложено на нещо, а 
трябва да бъде способно да възприема формите, т. е. по 
възможност трябва да бъде такова, каквото е постигаемото от 
ума, но не самия постигаем ум, и тъй както способността за 
способността за усещане се отнася към сетивното, така и умът - 
към умопостигаемото. И доколкото умът може да мисли всичко, 
той трябва да не бъде смесен с нищо, за да властва над всичко, 
както казва Анаксагор, т. е. за да познава всичко. Нали чуждото, 
явявайки се заедно с ума, му пречи и го прикрива. По такъв 
начин, умът по природа не е нищо друго освен способност. И 
така, което наричаме ум в душата, докато то мисли, не е нещо 
действително съществуващо (аз разбирам под ум това, с което 
душата размишлява и съди за нещо). Затова няма разумно 
основание да се смята, че умът е съединен с тялото. (Аристотел. 
За душата, 429а,13 - 23. Аристотель, 1976, 433) 

Според будистките учители и книги умът е също така 
независима същност, празна и поемаща формата на всичко, 
което е мислимо.  

Тук използвам “ментално” в англоезичното му 
значение, най-близко до българското “умствено”. Не се 
разграничават категории като “разсъдък” и “разум”. “Ум” 
значи център на жизнен свят, чиста активност, независима 
пряко от тялото, усещането, възприятието и 
въображението. 

Изключително трудно е разделянето на менталното, на 
умственото, на чистото съзнание от психическото. На тази 
демаркация Хусерл е посветил много години и цял ред 
изследвания. Той идентифицира менталното като 
съзнателно, интенционално, феноменологично, 
ноематично, очевидно, обективно. В противоположност на 
него идентифицира психичното като екзистенциално, 
проблематично, субективно.  

1. Когато говорим за психическите форми, ние нямаме 
предвид “обективното съдържание” или “мисловните 
форми”, които формират предметности. Тук говорим за 
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форми, които формират “строя на душата”, формират 
субективния жив свят.  

Менталният опит и преди всичко мисленето е 
удостоен с най-голям респект в Западната култура. 
Западноевропейската философия представя мисленето като 
върховен процес, с който човек постига света като цяло, 
Битието, Субстанцията, свръхсетивния свят на Идеите. 
Мисленето като мислене на самото мислене е представено 
от Георг Хегел като “изложение на Бога”. 

2. Менталната форма на човека все пак е човешка 
ментална форма. Ние мислим мотивирано и съдържанията 
на нашите мисли, макар и “обективни”, следват желания на 
тялото, емоции на душата, представи и живи вериги от 
мисли. Мисленето на човека винаги е човешко мислене. То 
следва траектории, чиято цел може да се проследи. Дори 
априорното мислене има смисъл в подредбата на жизнения 
свят. Мисленето почти в целия си обем е като мислене на 
действия с оглед на цели. Така в него се открива все същия 
телос на експанзията на човека като жива форма. В това 
мислене умът обособява звена, категории, понятия, начини 
на свързване, които имат телеологична форма. Може да се 
покаже и скрит телеологичен характер на привидно 
нетелеологични структури. 

3. Но човешкото мислене същевременно е и 
“нечовешко” като неутрално спрямо човешките 
ограничености, желания, емоции, страсти. Мисленето е 
нещо изключително в човешкия свят. За рационалистите 
мисленето е същността на човека. За източните будистки 
мъдреци чистият ум (mind) е безсмъртната същност на 
живите същества. Мисленето сякаш отива най-далеч в 
овладяванто на света. То дава онова, което сетивата, 
възприятието, представата и въображението, не дават. 
Мисленето е различно от другите психични процеси, 
защото може да бъде трансцендентално, да бъде чисто 
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съзнателно, да бъде свободно от сетивност, възприятие и 
въображение.  

Аргументи в полза на изключителността на ума: 
А. Умът не изпитва болка и наслаждение. Той е 

“свидетел” на нашия живот.  
Б. Умът твори създания, които не намираме във 

физичния и психичния опит.  
В. Логиката е извън пространството и времето.  
Някои съвременни изследвания между аналитичната 

философия и феноменологията, като това на цитирания 
вече Сидни Шомейкър, подчертават независимостта на 
менталните форми от интенцията, от отнасянето към 
външни обекти. В третата част на изследването си (лекция 
3), той пише: 

“... интроспективните черти на тези ментални състояния или 
явления включват не-интенционални свойства, понякога 
наричани “качества”, които конституират техния феноменален 
характер и определят какво значи притежаването им. Въпреки че 
се вземат като не-интенционални, или не-репрезентационни, те 
играят роля в определянето на репрезентационното съдържание 
на опита; в рамките на  опита на отделен човек, идентичността 
или разликата на качествения характер ще върви с идентичността 
или разликата на представяното съдържание. Но се смята, че в 
различни личности, или в една и съща личност в различни 
моменти, един и същ качествен характер може да върви с 
различно репрезентативно съдържание. Тогава имаме случай на 
“обърнати качества”. Класическият пример за това е 
“спектралната инверсия” у Джон Лок, в която усещанията на 
един за червено са феноменално същите като на друг за зелено, и 
обратно, и по подобен начин за другите цветове. ( Shoemaker, S., 
1994, 292) 

4. Логиката, аргументирането, доказателствата и 
опроверженията са ментални форми. Физичният свят е 
паралелен на логическия. От факта, че тялото ни е 
компактно и отделено като нещо, произтича 
“определението”, логическия атом. Ако бяхме безтелесни 
или безформени, разливащи се същества, нямаше да 
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обособяваме предмети в пространството и времето и 
определения за неща в логиката, разума.  

Формата ни е течаща и същевременно плътна, 
определена. Това се отразява на логиката ни, която е 
непълна и невярна като формална логика и антиномична 
като логика на промяната. 

5. Понятията, с които мислим, са понятия очевидно 
“антропоморфни”. Основните категории, постулирани от 
Аристотел, Кант и Хегел, са: различие, еднаквост, 
възможност, действителност, страдание, действие, място, 
време... Няма нито едно понятие, за което да е очевидно 
или да е доказуемо, че е извън човешката форма и се отнася 
до един неутрален, не-човешки и въобще не-принадлежащ 
на някоя жива форма, свят.  

От това следва, че “светът” - усещан, възприеман, 
представим и мислен, е винаги еманация на жива форма и 
никога не е “неутрално място”. В по-малък мащаб светът 
като описан е еманация на общност. Такъв например е 
светът на средновековния европейски човек.  

6. Менталното е изключително в човешкия жизнен 
свят. Спори се дали другите живи същества го имат. 
Според християнството, чието деление на дух, душа и тяло 
ползвам тук, духът е присъщ само на човека от земните 
твари, защото само той е сътворен по образ и подобие 
Божие. 

Менталното е изключително в нашия опит. Умът 
мисли и без тялото да възприема. Умът мисли и без душата 
да му предоставя материал. Умът е автономен. Той може да 
измисля. Той създава обекти. От него най-много зависи 
създаването, творчеството конструирането на света на 
артефактите.  

7. Умът, за разлика от душата, отнесена към тялото, не 
изпитва болки и наслади. Това е коренно важно. Това значи 
в някакъв смисъл независимост от една определена форма, 
от човешката форма. защото формата винаги значи граница 
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и граничните процеси в живота винаги са болезнени. Освен 
това насладите на тялото, които ни правят зависими, 
следват телесната форма. А духът изпитва чиста радост от 
своята сякаш безгранична активност.  

8. Разбира се, това не е точно така. Умът, например, е 
енергетично зависим от тялото. Когато сме изтощени, умът 
може да откаже да работи. Той е слаб, когато тялото е 
слабо. Умът освен това е зависим от състоянията на 
душата, от психичния комфорт, от болките, страховете, 
насладите и очакванията.  

Но най-изчистен е умът, когато няма нито телесна и 
душевна наслада, нито телесна и душевна болка. Когато ни 
предстои умствена работа, ние се абстрахираме от всяко 
възприятие на външен свят, от всяко чувство, от всяка 
емоция, независимо дали е “позитивна” или “негативна”. 

9. Умът е безпристрастен и коригира човешките 
емоции и страсти, прави позицията на човек морално 
отговорна, вменяема, обективна. Умът замества чувството в 
морала и го прави всеобщ. Ние трябва да се държим 
морално независимо от нашето чувство, а само по норма 
или закон на разума (Имануел Кант). 

10. Умът познава и създава и свръхсетивното, а 
душата познава само сетивното. Умът се докосва до 
същностите, а душата - до събитията.  

Според будизма умът е най-дълбоката и безсмъртна 
същност на човека. Това е същност, независима дори от 
човешката форма. Това е Буда-природата, която остава 
постоянен съзнателен свидетел на всички прераждания, 
страдания, митарства на живата форма, докато тя е 
въплътена и напира в живота, в пространство-времевия 
свят, в Самсара. 

Умът може да се изчисти в нормален човешки опит, 
ако се освободим от възприятията, представите, мислите, 
чувствата, волевите актове и изцяло се преживяваме като 
чисти съзнаващи умове.  
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11. Това е аналогично на трансценденталната 
редукция на Едмунд Хусерл, в резултат на която 
съзнанието остава чисто със своята базова структура, без 
присъствието на каквито и да било външни предмети. 
Менталното е “чистият ум” на Дзен, “нус-ът“ на Анаксагор, 
“чистата мисъл” на Георг Хегел, което “мисли самото себе 
си”.  

Менталното може да препъне всеки анализ. 
Автономията му изглежда неоспорима. Ако схванем 
менталното в зависимост от сетивното, то как да обясним 
например успеха на мисловните експерименти? Но как да 
разберем тази автономия във връзка с хетерономията на 
психичното? 

§ 19. Форма на подреждащия опит 

1. Границата на опита се очертава като форма на 
опита, общо място на формите на духа, душата и тялото. 
Опитът е живот и като живот е битие-знание. Тази граница 
е еластична бариера пред усилието да се о-питва 
невъобразимото и да се обяснява необяснимото. 

2. Човек в своя естествен, спонтанен опит, не опитва 
никога опита на другите.  

3. Опитът се структурира и осъществява така, че той 
самият никога не е обект на опитване.  

Тази двойна истина е формулирана в различни 
философски традиции. В Европа неин откривател е 
Джордж Бъркли чрез формулата: esse est percipi. Артур 
Шопенхауер започва “Светът като воля и представа” 
така:  

“”Светът е моя представа” ; - такава е истината, която има 
сила за всяко живо и познаващо същество, макар че само човекът 
може да я донесе в рефлексивното, абстрактното съзнание... Ако 
въобще някаква истина може да бъде изказана а priori,то е именно 
тази, защото тя е израз на формата на всеки възможен и мислим 
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опит, по-общ, отколкото всичко останало, отколкото времето, 
пространството и причинността”(Шопенгауер, А., 1993,141) 

Ернст Мах  и Рихард Авенариус обръщат особено 
внимание на това в своя анализ на опита. Едмунд Хусерл 
установява “интенционалността” като насоченост на всяко 
съзнаване и съзнание навън, към предмета. Лудвиг 
Витгенщайн съизмерва света с Аз-а, като определя аза като 
граница на света. Рудолф Карнап постулира, че опитът е 
винаги от първо лице единствено число.  

4. Всички тези мислители са изправени пред една и 
съща трудност, белязана с призрака на солипсизма. Най-
приемливо е решението на Хусерл и в съгласие с него аз 
смятам, че трансценденталният Аз е неотстраним и това 
може да се приеме като непоклатимо положение в 
границите на анализа на опита във формата, в която живеем 
тук, на тази земя, като хора. Но това не е философски 
абсолют.  

5. Аз приемам Хусерловото решение на проблема за 
другите субекти чрез интерсубективността - разширяването 
на хоризонта на възприятие и съпреживяването на другата 
субективност и нейните възприятия като проецираме 
собствената си субективност, използвайки знаците на 
тялото и текстовете. 

6. Феномените са трансцендентални (моите) и 
трансцендентни (не-моите). Моите форми на преживяване 
и знание никога не са мой обект. За мен те са форми на 
самият гол свят, а за вас те са недостъпни, освен чрез 
описанието в езика и аналогията с вашите собствени. 
Светът, животът, опитът, е от първо лице единствено число 
(Бъркли, Фихте, Мах, Авенариус, Хусерл, Витгенщайн, 
Карнап). 

Съгласието относно феномените е транссубективен 
акт и почива върху мисловно непостижимото подобие 
между трансценденталните феноменални структури 
(Едмунд Хусерл)., аналогично на организмовото подобие и 
подобието на сетивата. То е толкова по-силно, колкото по-
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близка е телесната организация. Един и същ вид, жива 
форма, има едни и същи основни усещания и възприятия. 
Това твърдение е завинаги недоказуемо. Защото никой не 
може да съпостави две усещания за “червено” на двама 
души - феномените са трансцендентни и всеки има само 
своите феномени.  

Ние правим съгласието, постигнато от общностния 
живот, артефакт като език, културни форми, колективна 
дейност, обществени институции.  

7. Едно важно следствие:  
Никога науката и техниката няма да проникнат в 

психичния живот. Никога няма да стане възможно 
наблюдението на нечии усещания, възприятия, сънища, 
болки, наслади, чувства и мисли.  

Това, приложено към следствието от предишния 
параграф, означава, че ние не можем да докажем, че 
роботът вижда или мисли, а можем само да сме интуитивно 
убедени така, както сме убедени, че другите хора виждат и 
мислят като нас.  

8. Къде да търсим базовите форми на реда? 
Една възможност е: в очевидното. Очевидното не е 

предмет на изследване, ясно е и е истинно. То е основа за 
всяко друго познание и е граница, до която стига 
радикалното съмнение (Рене Декарт, Едмунд Хусерл). 
Отвъд очевидното и онова, което се свежда към него, нищо 
не е ясно и научно познаваемо. 

“Очевидността” значи възприятие без усилие, спонтанно 
построена подредба. “Съмнителното” е усилие за подреждане с 
напрежение срещу подреждането. “Съмнителното”, 
“учудващото”, “потресаващото” е нов уникален опит, който не се 
свързва с предишния, не се “разбира”. Той още не е знание и 
затова казваме понякога, че не е битие, а е сън, халюцинация, 
заблуда, недействителност.  

9. Но често и дори отчайващо много често 
възприеманото без усилие, очевидното за едни е 
неочевидно и дори невъзприемаемо за други.  
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Светът на артефактите е нестабилен. Именно той 
създава напрежението, което усилва стремежа към “научна 
подредба”. Така в света на артефактите науката се 
самоусилва като с положителна обратна връзка. 

Граничното съвпада с очертанието, формата, реда. То 
може да не е рязко, а еластично, но винаги е откриваемо 
чрез напрежението при прекосяването си.  

10. Има ли постоянен ред, който очертава хоризонта 
на човешкия опит? 

Жизненият свят е структуриран около 
трансценденталното съзнание - Аз-ът. Жизненият свят има 
“централен осветител” - ядрото от феномени: цвят, звук, 
миризма, допир, вкус, болка, наслада. Тук идва 
пространството като екстензивна протяжност и ред и 
времето като срещутечение между потока на неживия хаос 
и потока на експанзиращия живот. 

11. Жизнената подредба удържа оцеляването и 
експанзията срещу спонтанната ентропия. Съществуват: 
Редът естество - и редът - артефакт. Решаването на 
проблеми е ред - естество. Процедирането според правила е 
ред - артефакт. И двата реда са жизнена подредба, която 
усилва позицията на подреждащия в света. Ентропията 
намалява.  

12. Така границите на нашия жизнен свят - това са 
очертанията му като човешки -“ред на духа”, “строй на 
душата”, “устройство на тялото” и “светоустройство”. 
“Дух”, “душа” и “тяло” са условни равнища и най-вероятно 
са само понятия. Но разликата между тяло и душа е във 
висока степен нещо дадено, а не въпрос на визия.  

13. Следствие. Редът в духа, строя на душата, 
организацията на тялото и светоустройството са 
“паралелни”, тъждествени по форма. Не би могло да бъде 
другояче, ако всички те съставляват заедно и паралелно 
човешката жива форма.  
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14. Формата ни е течаща и същевременно плътна, 
определена.  Това се отразява на логиката ни, която е 
непълна и невярна като логика на тъждеството и 
антиномична като логика на промяната.  

15. Фенеменолозите и логическите позитивисти от 
Виенския кръжок имат интересна дискусия за азовата 
структурираност на света, за опита в първо лице 
единствено число, за солипсизма. Ето позицията на Мориц 
Шлик от известната му статия “Значение и верификация”. 
Шлик изхожда от привидното за него следствие, но 
експлицитно изказано от Карнап, че опитът е от първо лице 
единствено число. Той пише: 

“Факт на опита е, че всички данни зависят по един или друг 
начин от състоянието на определено тяло, което има 
особеностите, че очите му и гърба му никога не се виждат (освен 
с огледало). То обикновено е наричано “мое” тяло; но тук, за да 
избегнем грешки, ще го наричам тяло “М”. Специален случай на 
зависимостта е изразен от изречението: “Аз не възприемам нищо 
освен със сетивните органи на тялото М”. Или, вземайки още по-
специален случай, мога да твърдя: 

“Аз усещам болка само когато тялото М е нарането.” (P) 
(Shlick, М., 1960,163) 

По-нататък изречението (Р) се трансформира в 
изречението (Т) 

““Аз мог а да усещам само моят а болка.” (Т) 
... какво местоимението “мое” значи тук?  
Лесно е да се види, че то не означава нищо; това е дума в 

повече, която може да бъде избягната. “Аз усещам болка” и “Аз 
усещам моята болка” са, съгласно солипсистката дефиниция, с 
идентично значение; думата “мое”, следователно, няма функция в 
изречението. Ако той каже: “Болката, която усещам, е моя 
болка”, той казва просто тавтология, защото той е декларирал, че 
каквито и да бъдат емпирччните обстоятества, той никога няма да 
позволи местоименията “твоята” или “неговата” да се използват в 
конекция с “Аз усещам болка”, а винаги местоимението “моя”. 
Това условие, независимо от емпиричните факти, е логическо 
правило, и ако то се следва, Т става тавтология; думата “мога” в Т 
(заедно с думата “само”) не означава опитна невъзможност, а 
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логическа невъзможност... Солипсизмът е нонсенс, защото 
неговата изходна точка, егоцентричния предикамент, е лишена от 
значение” (пак там, 166). 

Това разсъждение е брилянтно и е показателно за 
характера на логическия позитивизъм в чист вид. Шлик 
различава логически от емпирични истини. Логическите 
истини могат да бъдат каквито ние ги приемем (грешка). Те 
са тавтологии. Щом твърдя, че опитът винаги е от първо 
лице единствено число, тогава трябва да се съглася, че 
солипсизмът е нонсенс.  

Но точно това е нонсенс, защото именно така се 
изказва и появява солипсизмът. Твърдение като горното: 
“Аз мога да усещам само моята болка” не е логическа 
истина. Логически е възможно да усещам и чужда болка. 
“Логическа истина”, ако изобщо има, може да бъде само 
тъждеството. “Солипсизмът” не е формално 
отъждествяване на “свят” с “мой свят”, а съдържателно 
опитно установяване на факта, че светът, който 
възприемам, е “мой” в смисъл, че чуждите Аз-ове са пряко 
недостъпни за мен в опита ми на човешко същество. Ако 
приема явлението телепатия или ясновидство, то ще трябва 
очевидно да се съглася, че тази истина не е логическа, а 
само опитна.  

Но да приемем “Светът е мой свят” за постулат или за 
“логическа истина” в смисъла на Шлик. Тогава нашият 
постулат трябва веднага да стане безсмислица, нонсенс, 
доколкото е тавтология. Но така ще бъде с всеки постулат, 
който се допуска като първа, “логическа” истина в смисъла 
на Виенския кръжок. Например тавтология ще бъде, че 
през една точка може да се прекара само една успоредна на 
друга права. Но тогава как са възможни неевклидовите 
геометрии? Като други логики ли?  

16. Ако всеки речник, език, създава своя логика, то 
светът може да се опише само с логика. Ние можем да 
обявим всяко емпирично твърдение за определение. Но 
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каква полза от логика, която се променя според всяко 
изследване и се покрива в края на краищата с опита? 

17. Очевидно тук нещата стоят иначе с “логиката” и 
“опита”.   

А. Логиката не е автономна и езикът не е автономен. 
Логиката и езикът не са произволни измислици. Те са 
зависими от една “зададена” форма, в смисъла, в който са 
зададени пространството и времето.  

Б. Логиката и езикът са човешки създания, артефакти, 
които следват плътно “първата подредба”, т. е. човешката 
форма. Фактът, че светът се възприема чрез моето тяло, а 
не “тялото М”, както предпочита да го нарича Шлик, е 
повсеместен и (почти!) нетърпящ изключения факт за 
хората. Защото тялото М има уникалното свойство да се 
движи, носейки със себе си моя Аз - аз винаги гледам на 
света през очите на това тяло. В този смисъл има значение 
да наричам това “мой” свят, без това да бъде логическа 
истина.  

В. А какво става с “Аз” в изречението (Т)? Можем ли 
да остраним “Аз”, на основанието, на което отстранихме 
“моята”, като тавтология, доколкото приемаме, че не може 
да се усеща иначе освен м ролята на “Аз”. Да, безусловно. 
Щом приемаме това за “логическа истина”, то приемаме, че 
“Аз” е безсмислица в това изречение и тогава остава 
“Усеща болка”. Но какво? Нима не е очевидно, че болката 
винаги е усещане? Тогава отстраняваме и изречението 
“Усеща болка” като безсмислица и тавтология.  

Наистина малко по-нататък се оказва, че 
“данните нямат притежател или носител” (пак там, 168) 
Остава само “болка”. Но това вече е наистина казано 

без връзка и не значи никакъв факт. Изречение вече няма, 
няма и “значение”. 

Този анализ проследява не някаква безсмислица и 
цели не някаква дискусия заради дискусията, а истински 
трудности на описанието на света чрез “формули”. 
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Витгенщайн в “Трактата”, където впрочем говори за 
солипсизма като за “чист реализъм”, твърди, че формата на 
света е в самата логика и изказване и като такава не може 
да се изкаже.  

18. Не можем да кажем за света, че съществува “тук, в 
мен” или “там, извън мен”, защото и в двата случая ще 
говорим за част от някакво пространство, появило се 
незнайно как преди света. Това, което можем обаче да 
кажем е, че всичко “тук”: пространство, време, тела, 
процеси, логика, категории; всичко, което е физичен, 
психичен и ментален ред, има форма и това е човешката 
форма, доколкото ние сме съзнателни индивидуални 
същества с човешки тела и възприятието ни е зависимо от 
тези тела. И това не е аксиома, нито постулат, а опитно 
твърдение. Само че неговият опитен източник е особен: 
този опит е граничен спрямо всеки друг, търсейки неговата 
форма, без да търси излизане извън нея като гледна точка. 
ние нито отиваме вън от възприятието, при “света”, нито 
вън от света, в “логиката”. Ние не постулираме нищо, освен 
модела на една форма, която пренамираме на физично, 
психично и ментално равнище. През цялото време, докато 
изследваме възприятието или логиката, ние оставаме в 
зависимост от логиката и възприятието, защото правим не 
априорен, а опитен анализ.  

19. Трансценденталността на този опит е в това, че 
умът изследва плановете на реалността, без да търси и да се 
поставя в привилегирована точка в тази реалност: умът 
може да схваща всичко и излиза от всякакви измислени 
парадокси, следвайки своята автономия и жизненост. 
Разбира се, той търси чиста езикова форма, но знае, че тя е 
артефакт и няма никакви абсолюти, където да се 
провъзгласи за “наука на науките” или “метод на 
методите”.  
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Глава ПЕТА.  

ДИСКУРС 

Под “дискурс” тук разбирам не езиково изложение, а 
логическо, категориално, дискурсив но в класическия 
смисъл свързване на неща и събития, установявайки факти 
и обобщения.  

Аристотел разделя казаното на “казано без връзка” - 
човек, смъртен, кон, и “казано с връзка” - човек е смъртен; 
конят е бял (Аристотел, 1992). Само за казаното с връзка са 
валидни логическите операции: определяне, категоризация, 
извеждане на силогизъм и т. н.  

Дискурсът е форма на свързване на неща и събития, 
възприемани в пространството и времето или създадени в 
науката.  

Логиката е все пак извън времето и пространството. 
Това показва, че свързването на нещата е независимо от 
тяхното възприятие в пространството и времето. Все пак 
“понятията без нагледи са слепи” (Кант). Дори логическите 
отношения могат да се изобразяват и моделират.  

Същественото за дискурса е, че освен по принципа на 
тъждеството (логика), нещата се свързват и чрез 
универсалии (онтология): - по качество-количество, по 
модалност, по детерминация, и т. н. Тук навлизаме в темата 
за категориите. Те също както логическите закони и 
константи, са непространствени и невремеви.  

Категориите трудно могат да се вместят в “първата 
подредба”. По-вероятно е те да са конституенти-артефакти, 
зависими от културни общности и приети в тях начини на 
мисловно конституиране на света.  
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§ 20. Каузален дискурс 

Витгенщайн е написал следното за причинността в 
своя “Трактат”: 

“6. 3611. . . Там, където се казва напр. , че нито едно от две 
дадени събития (които се изключват взаимно) не може да 
настъпи, тъй като няма никаква причи на за това, едното да 
настъпи преди другото, там всъщност става въпрос за това, че 
едно то от двете събития не може да бъде описано абсолютно 
никога, ако няма налице някаква асиметрия между тях. И ако 
такава асиметрия има, то ние бихме могли да я схванем като 
причина за настъпването на едното събитие и за не настъпването 
на другото. ” (Витгенщайн, Л. , 1988, 120) 

Изразът е твърде  важен за нашия анализ и 
показателен за мисловната нагласа на Витгенщайн. Той 
може да се предаде така: “Причинността” като дискурс е 
форма на “конструиране” на верните опитни твърдения за 
света според някакъв принцип. Но този принцип не е 
самостоятелен спрямо тези верни твърдения на света. 
Именно те са абсолютните.  

1. В центъра на дискурсивната организация стоят 
абстрактно-логическите отношения, фиксирани в законите 
на аристотеловата логика. Следват “конкретно-
логическите” модални и категориални структури. Ние 
разсъждаваме логически, но и предицираме според 
универсални определения, наречени във философията 
категории.  

2. Светът се възприема в пространство и време. Светът 
се мисли преди всичко чрез зададени и създадени 
детерминационни вериги - причинност и телеология.  

Защо именно причинност и телеология? 
Това са два начина да се свързват събития в 

траектории и да се придава значение на тези траектории. В 
единия случай траекториите се мислят като “дадени”, 
“обективни” - в полето на опита нещата и събитията “се 
свързват сами” и някои вериги се обособяват. В другия 
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случай траекториите се мислят като “създадени”, 
“субективни” - в полето на опита нещата и събитията се 
осмислят с оглед предназначение и цел.  

3. Двата типа дискурс се правят от две позиции спрямо 
пространство-времевите променящи се в събитията неща. 
Причинността се открива като връзка между събития без 
център, изцяло в потока на външния свят, във времето. 
Телеологията се открива като връзка в направлението от 
периферията към центъра или от центъра към периферията 
- по оста на експанзията. Телеологията може да се открие и 
пред погледа с един поместен във възприятието външен 
център - друга жива форма.  

4. Ето едно класическо категориално реконструиране 
на причинността. Хегел разбира причинността като 
поставяща дейност на субстанцията. Причинността се 
полага в лоното на една обективна телеология. Моменти на 
категориалното определяне на причинността по Хегел: 

Действието е необходимо затова, защото тъкмо то е 
манифестиране на причината. Действието и причината имат едно 
и също съдържание. Причината угасва в своето действие, с това е 
угаснало и действието, доколкото то е определеността на 
причината.  

Определената причинност има дадено съдържание. 
Формата е спрямо това съдържание една случайна причинност. 
Поради тази тъждественост на съдържанието тази причинност е 
едно аналитично положение. Един и същ е предметът, който ни 
се представя веднъж като причина, а друг път като действие - 
първо, като самостоятелно съществуване, и, второ, като 
поставеност в нещо друго. При разглеждане на по-далечната 
причина е привидно изчезването на това тъждество, защото едва 
съвкупността от моменти между непосредствената и 
опосредствуваната причина съдържа пълното действие. 
Причинността е неприложима към живота и духа, защото живото 
не оставя причината да дойде до своето действие, снема я като 
причина.  

Определението по форма е също и определение по 
съдържание, затова причината и действието са и едно по-друго 



 134

съдържание, като различното съдържание е външно свързано 
веднъж с причината и още веднъж с действието. Това е вещта, 
която е между другото причина или действие в някакво 
отношение. Тя е субстратът на причинността. Съединяването в 
субстрата на причина и действие е външно. Но то определя един 
безкраен регрес от причина към причина и безкраен прогрес от 
действие към действие. Чрез това движение причината не само 
угасва в действието, а и отново възниква в него, в това угасване 
(Хегел Г. , 1966, 742 -751) 

5. Причината и действието са тъждествени 
онтологически. Това е “абсолютната необходимост” на 
причинното отношение. Само така причинното отношение 
може да се запази. Но тогава то става излишно: 
тъждественото логически е едно. Причина и действие са 
едно. Следователно логическото изчистване на 
причинността я отстранява като категория за връзка между 
отделни събития.  

6. Причинността става отношение на 
последователност между моменти на едно събитие, 
разделено времево или чисто логически на необходимо 
единни моменти. Причината не е отношение между неща 
или процеси, а е отношение на необходимост (формална), 
тъждество на причина и действие. Следователно е 
логически неистинно изказването: “Процесът А причинява 
процеса Б”.  

7. Няма регресия на причини в лоша безкрайност и 
прогресия на действия в лоша безкрайност, а регресия-прогресия 
на процеси и резултати. Множествеността на причинността е 
автоматически множественост на действието. Няма “много 
причини на едно действие”, а много неща, които се намират във 
взаимодействия или в едно взаимодействие.  

8. Възможна е струва ми се еднозначна фиксация на 
причини и условия за всяко взаимодействие. Като 
универсален критерий за причина може да се посочи 
всеобщото понятие за енергия, а за условия - всеобщото 
понятие за структура (взаимоположение). Когато става 
въпрос за условия, много често се налагат скоби за 
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затваряне в тях на неизвестни обстоятелства. Определените 
условия обаче фигурират като някакво зададено положение 
на нещата. (Герджиков, С. , 1981 (1985), 285 - 286).  

9. В зададения ред, който възприемаме, събитията се 
случват последователно във времето. В преплетената 
последователност на различни събития ние откриваме или 
обособяваме отделни вериги, в които всяко събитие е 
резултат от предходното. Дали това е някакъв обективен 
ход на нещата, или видзирана от нас времева “причинна” 
последователност, изцяло зависима от нашия ум? 

10. Дейвид Хюм анализира причинността и заключава, 
че тя е човешка визия. Няма нищо в събитието, което да 
причинява от едно събитие друго събитие. Няма 
необходима връзка между две последователни събития.  

11. Работата е там, че всяко причиняване изисква 
условията да са налице. Но какво са условията? Не са ли те 
други причини? И ако от една съвкупност от причини 
“следва” някакво събитие, можем ли да гарантираме, че 
това е именно “следствие”, а не просто аспект от самите 
тези причини? 

12. Ако е вярно, а се постарах да покажа това, че 
“събитията” са обособени от възприятието и потокът на 
нещата е непрекъснат, то “причинността”, т.е. 
обособяването на вериги събития, не може да е 
“необходима връзка”, а е просто последователност, и то 
винаги несигурна.  

13. Просто не е възможно за всеки случай да 
фиксираме набор от условия, които да се спазят, и да 
гарантираме с това еднозначното настъпване на 
следствието от “причините”. Нали от нас зависи какви 
събития ще отчетем въобще, какви събития ще 
идентифицираме и наредим като последователни.  

14. Възможно е по принцип самата причина и 
следствие да се обединят в едно събитие и тогава 
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причинната връзка се изпарява. В такъв случай 
причинността изглежда като артефакт.  

15. Истината е, че има дадена последователност от 
събития, а не от необходими последователности на 
причини и действия.  Например денят сменя нощта 
необхватно много пъти. Това “много” е, разбира се, 
ограничено. Броят на завъртанията на Земята около оста си 
е ограничен от съществуването на самата земя. Дните и 
нощите на Земята ще свършат когато Слънцето угасне или 
когато Земята се взриви.  

16. Това значи, че трайността на една регулярна 
последователност зависи само от трайността на човека - тя 
е мащаба за трайност.  

17. Не може да става дума за необходимо свързани 
събития. Наистина “в перспектива” може да се допуска 
един постоянен ред в Природата, но той е необхватен като 
набор от определени последователни събития. Каквито и 
условия да изброим, причината всеки път ще доведе до 
различно следствие, защото ние никога не ще сме 
изчерпили всички до една причини и условния, заедно с 
най-незначителните.  

18. Ако фиксираме определени причини и условия, ще 
получим винаги различно следствие, стига да имаме 
достатъчно фино наблюдение.  

Това значи, че причинността е изкуствена, "втора" 
подредба, която следва естествената, първа подредба на 
разгръщане на един и същ неограничен процес във времето.  

19. Причината се корени в обособяването на вериги, 
т. е. разчленени събития, които са цялостни. Например 
палим огън, дървата са мокри, вдига се дим. Ние знаем че 
когато запалим огън с мокри дърва, винаги ще последва 
дим. Това значи ли, че необходимо от огъня с мокри дърва 
следва дим? Не, не значи. Ако запалим огън с мокри дърва 
при температура 1000 градуса, няма да има дим.  
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Ние ще си обясним това правилно с факта, че мокрите 
дърва мигновено ще се изсушат и няма да дадат дим. Но 
можехме ли да фиксираме предварително в условията, 
които участват в причиняването на дима от мокрите дърва, 
че няма да нагряваме дървата до 1000 градуса? Естествено, 
че не. Можем ли да твърдим някога, че сме постигнали 
изчерпателно изброяване какво трябва и не трябва да е 
налице, за да задимят дървата? Разбира се, че не. Винаги 
можем да измислим начин да предотвратим дима, който не 
е бил предвиден в “забранените” условия. Практически и 
теоретически елементите на събитието “горене на дърва” са 
неизчислими, защото всяко нещо и всеки процес, който има 
пряка или непряка връзка с горенето на дърва, може да се 
причисли към процеса. Например към процеса “горене на 
дърва” може да се присъедини гравитацията на Земята, 
която поддържа атмосферата и с това необходимия за 
горенето на дървата кислород. Може да се присъедини 
еволюцията, защото без да има еволюция, нямаше да има 
дърво, което да се гори. Можем да причислим ядрото на 
клетка на дървото, което съдържа генетичната информация, 
“необходима” за получаването на дългите 
въглеродосъдържащи и лесно горящи органични вещества 
в дървесните клетки. Така можем постепенно да обхванем 
целия свят. Хоризонтът на участващи в горенето на дърва 
“условия” - неща и събития - няма край - той се разширява 
неспирно към обхващане на “всичко”. Но тогава “горенето 
на дърва” няма да се отличава по нищо в света, освен по 
това, че ние сме го избрали.  

20. Но горенето на дърва и дименето на огъня не са 
две събития и затова е безсмислено да търсим причина и 
следствие тук. Това е едно събитие. Където има огън, има и 
дим. Следващото събитие е не димът, а получаването на 
пепел. Но пепелта е част от горенето и също е обосновано 
да не я отделяме като ново събитие. Тогава новото събитие 
ще бъде вятърът, който отнася пепелта. Но този вятър няма 
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връзка с горенето и не можем да кажем, че горенето е 
причина за отнасянето на пепелта. Тогава не е ли вятърът 
причина за отнасянето на пепелта? Но без да съществува 
земно притегляне, пепелта щеше да се разпръсне от само 
себе си, а вятърът изобщо нямаше да съществува. Кое тук 
тогава е “причиняващото” и кое е условието измежду 
вятъра и земното притегляне? Няма “обективен начин” да 
преценим.  

21. Причинността е удобна за начертаването на 
траектории за събития, имащи отношение към нашия 
живот. За нас са важни събитията ден - нощ; пролет - лято - 
есен - зима; засаждане - растеж - узряване - оплождане при 
растенията; удряне - разбиване - раздробяване - ползване - 
за житото; изстрелване на стрелата - забиване - убиване на 
животно - за ловуването.  

22. Причинните вериги са идентифицирани от нас 
последователности в безкрайната и необхватна мрежа от 
“неща” и “събития”. Те са условни,  доколкото техните 
елементи не са безусловно отграничени във времето - всяко 
отделно събитие, всеки отделен член на веригата , може да 
се разложи на неограничен брой под-събития.  

§ 21. Телеологичен дискурс 

1. Причинните вериги се конструират телеологично. 
Телеологията (не като универсалия, а като органика на 
мисленето), е източник на причинността в човешкия опит. 
Този “обрат” е естествен в хода на феноменологичното 
изясняване, което се прави тук. Причинността се изплъзва 
от това да бъде необходимо следване при определени 
условия.  

2. Какво е телеологичното значение на причинността? 
Човек установява причинна връзка между търкането 

на сухи дърва, дървета и огън, защото огънят е жизнено 
важен за него. Той многократно о-питва различни начини 
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да си направи огън. Той установява причинна връзка между 
мокри съчки и дим, защото многократно е опитвал 
неуспешно да запали огън с мокри съчки. В цялото палене 
има устойчива връзка, но тя е само момент от мрежата 
неща и събития, многопричинно и многоусловно свързани.  

Човек установява причинна връзка между своите 
действия и техните резултати в своя опит. Той се 
идентифицира като начало на вериги събития, 
телеологични траектории, които водят към следствия, цели.  

3. Времето в телеологичния дискурс е обратно: от 
бъдещето се върви към миналото, от целта (следствието) 
към средството (условие или причина). Така е обърнат хода 
на времето във външния свят. Ние интендираме (очакваме, 
искаме или целим) определено състояние: възпроизводство, 
експанзия (нахранване, спасяване), в бъдещето и за да го 
достигнем, предприемаме онези действия, които в опита ни 
са свързани генетично с интендираното състояние.  

4. Тогава ние действаме в посока от сегашно към 
бъдеще, като предизвикваме чрез манипулация на условие 
онези причини, които сме забелязали от опит, че водят към 
интендираното следствие - триене на сухи дървета, 
избягване на мокри дървета, лък с тетива, изтласкване на 
стрела, търсене на храна, предприемане военни действия за 
нови територии.  

5. Ако бъдещето се посреща пасивно, то разрушава 
нашата подредба, за това ние се подготвяме с оглед 
неумолимия ход на времето: трупаме запаси за зимата, 
предвиждаме топло жилище и т. н.  

Така ние подреждаме условията, водещи към желани 
следствия. Бъдещето тогава преминава през нас без да ни 
разруши. Ние удържаме.  

6. Така “причинността” е идентифицирана жизнено 
важна верига събития, с начало събитие, тълкувано като 
причина, която можем да произведем и с край събитие, 
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тълкувано като следствие, което не можем пряко да 
постигнем.  

Ние усилваме нашето действие като го полагаме в 
посоката на действие на онези външни сили, които водят до 
непостижимия със силите на човешкото тяло резултат 
(огън).  

7. Телеологията е верига или зависимост в в верига 
събития, които са избрани и предизвикани от нас като 
център на жизнения свят, или са възприети и схванати в 
жизнения свят като ред за експанзия на друга жива форма. 
Това са по същество функции или действия.  

8. Пример за телеологичен дискурс относно зададен 
органичен ред.  

А. Първо равнище. Поведение. Основанието за 
действията на живите същества е оцеляването или 
експанзията. За да оцелеят, живите същества се хранят. За 
да се нахранят, те ловуват. За да ловуват, те  дебнат 
жертвата. За да издебнат жертвата, те се взират. За да се 
взират, те насочват вниманието си.  

Б. Второ равнище. Организъм. За да насочат 
вниманието си, те спират да дишат. За да спрат да дишат, те 
свиват определени мускули. За да спрат определени 
мускули, те пускат електрически токове от мозъка към 
съответните мускули. За да пуснат тези токове, те 
възбуждат кората на главния си мозък.  

В. Трето равнище. Клетки. За да възбудят кората на 
главния си мозък, те натрупват електрически отрицателни 
йони около мембраните на невроните си. За да направят 
това, те изработват заредени положително и отрицателно 
йони. За да направят това, те използват особен биохимичен 
механизъм на биосинтез.  

Г. Четвърто равнище. Биомолекули. Той е възможен, 
само ако определена верига от химически реакции се 
осъществи. Но за да стане тя възможна, са нужни 
определени катализатори (белтъци). За да са те в наличие, 
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трябва преди това да са синтезирани от съответните РНК. 
За да е възможен този синтез, РНК трябва да има 
специфичен строеж в определена област. За да има този 
строеж, РНК трябва да е копирала точно съответната 
последователност от азотни бази на ДНК. За да се копират, 
тези последователни елементни трябва да са там в същия 
ред.  

Д. Пето равнище. Креация или Еволюция. За да стане 
това, е необходим творчески акт на Творец или 
еволюционни събития, които са практически непроследими 
назад във времето. Така стигаме в идентифицирането на 
телеологични вериги до лоша безкрайност или до 
радикално отнасяне към Творец.  

9. По същия начин стои въпросът с човешките 
действие. Техните цели стоят налице само до определено 
равнище на анализа. След това те се губят в неизвестност, в 
лоша безкрайност или в ирационални фактори.  

 
Пример за телеологичен дискурс относно човешки 

действия.  
А. Смисъл. Желая да живея повече и по-смислено. 

Поставям си стратегическата цел да използвам всеки миг, 
да бъда безупречен ментално и телесно.  

Б. Цел. За да реализирам тези основни смисли, 
подреждам живота си в постоянен ритъм, като включвам в 
него само “безупречни” действия.  

 
В. Задачи. За да постигна тази цел, животът ми трябва 

да се насочи във времето и пространството. Тази седмица 
трябва да завърша един цикъл на четене и писане, както 
един цикъл от тренировки.  

Г. Програми. За да изпълня тези задачи, си правя 
режим - седмичен, дневен и по часове. Разполагам часовете 
за четене, за тренировка, за храна, за почивка и за сън.  
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Д. Действия. Ставам в седем, закусвам, чета до 
дванадесет, обядвам, почивам, тренирам, развличам се и 
лягам.  

Е. Преосмисляне. Това, което правя, прилича на 
машинно функциониране. Защо ми е нужно да ставам 
толкова рано. Не може ли да изпълня същите задачи в друг 
ритъм?  

А защо трябва да се фиксират именно тези задачи? 
Именно тези цеули и смисли? Не може ли стратегическите 
цели да постигна с други задачи, не така безупречни? Не е 
възможно някой да бъде безупречен. Няма смисъл да се 
търси съвършенство. Животът трябва да бъде приятен.  

Въобще формулировката на основните смисли е 
съмнителна. Щастието изглежда по-привлекателно от 
“повече” и “по-смислен” живот.  

Но какво е “щастие”?. . .  
Като продукт от моето “преосмисляне” аз живея, 

тласкан предимно от емоции и следвайки спонтанни 
пориви. Между тях успявам да вмъкна най-неотложните 
задачи и да ги изпълня.  

10. Скептицизмът следва от неяснотата на “смисъла на 
човешкия живот”, който е телесен и ментален, състои се 
сякаш от две начала и те се разминават. От друга страна 
блокажът идва от това, че искаме от живия процес на 
телеологично конструиране - целепоставяне, поведение или 
функциониране, да получим “логика” на следването на 
действие от цел.  

11. Може да се покаже, че няма цел, която да 
детерминира еднозначно някакво действие при каквито и 
да било условия. Тук нещата стоят по аналогичен начин, 
както и при причинността. 

§ 22. Обяснение чрез причина 
(необходимост и случайност) 
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1. Едно типично определение на каузалното обяснение 
в традициите на аналитичната философия принадлежи на 
Карл Попър:  

“Да се даде каузално обяснение на едно явление означава да 
се дедуцира едно твърдение, което го описва, използвайки като 
предпоставки на редукцията един или повече универсални закони 
заедно с определени единични твърдения, изходни условия. . . 
Изходните условия описват това, което обикновено е наричано 
“причината” на въпросното явление. . . . А предвиждането описва 
това, което обикновено се нарича “ефект”. Тези два термина аз 
ще избягвам. . . Аз няма да правя някакво общо твърдение за 
универсалната приложимост на този дедуктивен метод на 
теоретично обяснение. . . Някакъв “принцип на причинността” 
(или “принцип на универсалната каузация”). (Poper, K. , 1959, 60).  

Привеждам един мой анализ на каузалност и каузално 
обяснение: 

“2. Издигането на определено тяло на определена височина 
е взаимодействие главно на три тела: земя, издигано тяло и 
издигащо тяло. Тук като причината може да се мисли 
гравитационната енергия и енергията на подемното тяло, която 
при издигането на другото тяло компенсира силата на 
привличане (теглото) на издиганото тяло. Условията са 
взаимното разположение на трите тела, техните маси и форми. 
Взаимодействието представлява едновременно преразпределение 
на енергиите и положението на телата. Резултатът е ново 
положение на тялото, издигнато на определена височина, което 
съответства на получаването на потенциална енергия в 
издигнатото тяло за сметка на загубата на енергия на подемното 
тяло.  

3. При този процес е извършена работа, защото част от 
загубената енергия на подемащото тяло се е превърнала в 
потенцеална енергия, а не е разсеяна като топлинна енергия. 
Следователно този процес е неспонтанен (не чисто ентропиен).  

4. Оставено свободно (без опора) въпросното тяло 
необходимо полита към земята и губи своята потенциална 
енергия в кинетична енергия на молекулите на въздуха, земната 
повърхност и вътрешността на тялото. Резултатът на този процес 
е превръщането на порция енергия в топлина и възвръщането на 
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естественото взаиморазположение на тяло и земя, контакт. При 
този процес е увеличена ентропията, защото енергията, която 
тялото загубва при падането си, е невъзвратима. Това е ярко 
изразен спонтанен (ентропиен) процес.  

5. Какво значение има разликата между спонтанен и 
неспонтанен процес в логиката на детерминацията? В първия 
случай имахме активно структуриране - принудително изменение 
на положението, работа, потенциална енергия като резултат. Във 
втория случай - деструктуриране - възвращане на равновесието. В 
един съществен смисъл повдигането на камък над земята е нещо 
случайно - то е маловероятно в сравнение с необходимото падане 
на камъка и многовероятното (естествено) положение на камъка 
върху земната повърхност. Но това е вън от логиката на 
каузалността, защото и двата процеса са необходимо 
детерминирани от определено съотношение на силите и случайно 
детерминирани от разположението на телата. Този важен смисъл, 
към който причинността е безотносителна, сигнализира за 
недостатъчност на причинните зависимости за експлициране на 
някои важни характеристики на взаимодействията.  

6. Нека видим какво ново се появява при системата.  
При водородния атом електрон с маса m и товар - е се върти 

около протон с маса M и товар + e, като масата M е около 1840 
пъти по-голяма от m. Електронът на разстояние r от центъра O 
изпитва Кулонова сила на привличане, отговаряща на 
отрицателната Кулонова енергия. Това взаимодействие се 
интерпретира точно с решаването на уравнението на 
Шрьодингер. Съществуването на такова решимо уравнение 
сигнализира, че системата е във висша степен устойчива. Какво 
прави водородния атом система? Очевидно това е първо 
Кулоновата сила на електростатично привличане и, второ, 
наличието действително на протон и електрон на определено 
разстояние. Силата на привличане е постоянна и това съответства 
на “постоянно” разстояние между елементарните частици. 
Вълновата интерпретация по уравнението на Шрьодингер дава 10 
възможни форми и ориентации на електронен облак в 
пространството.  

7. Новият резултат, който се получи тук е, че причина и 
условие се появяват като еднакво добре определени и съществени 
в рамките на взаимодействието. При обяснението на водородния 
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атом еднаква информация се носи от причини и условия 
(Кулонова енергия и определеност на електронния облак, или в 
корпускулярна интерпретация постоянство на радиуса на атома), 
докато при свободното падане на тяло - на несистемно ниво - 
основната информация в обяснението се носи от причинния 
инвариант g (земното ускорение), което е безразлично към 
височината на падането и масата на тялото. Следователно в тази 
ситуация (при атома) в известен важен смисъл условието като 
пасивна случайна в себе си даденост се снема. То тук “заиграва 
по-важна роля”. Касае се до градация на структурността. Тази 
градация на структурността води до някакво неясно засега 
отслабване на причинната логика, тъй като зависимостта на 
взаимодействието от подредеността по устойчивост е 
безразлична за каузалната интерпретация. Следователно без да 
престава в ни най-малка степен да важи, логиката на 
каузалността още на нивото на физичната система се сблъсква с 
неопределеност по отношение на съществени зависимости. На 
нивото на атома за ентропия не се говори. (Разбира се, 
универсалността на ентропийността ни най-малко не е накърнена, 
защото атомът си има своя ограничена продължителност на 
съществуването. Атомите спонтанно се разпадат, дори 
елементарните частици: продължителността на “живота” на 
протона е около 1031 години.) Но тази грамадна разлика в 
устойчивостта на материалните образувания не може да не 
почива на някаква “логика” в рамките на структурите и 
енергиите.  

8. Следователно има определена зависимост между 
сложността на структурата и стабилността на системата и тя е 
обратна. Структурността - другото на причинността - е носител 
на фундаментални зависимости. Но според логиката на 
причинността необратимостта се носи именно от нея, а условието 
е носител на случайното. Получава се така, че случайното взема 
връх над необходимото в усложняващите се системи.  

9. Но има и друга зависимост между структурността и 
стабилността и тя е права. На едно ниво на сложност 
стабилността на взаимодействието (на системата) е толкова по-
голяма, колкото по-подредени са структурите. Може да се 
формулира законоподобно положение, че стабилността на 
системите (на материалните образувания, на взаимодействията) е 
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право пропорционална на структурността и обратно 
пропорционална на сложността (многоелементността).  

10. В по-нататъшната градация на атомните системи по 
повишаване на броя на протоните и електроните в таблицата на 
Менделеев всяко усложняване на системите е свързано с 
повишаване на тяхната енергия. И въпреки че все същите 
Кулонови сили като причини детерминират атомите, 
усложняването им при запазена структурна организация обуславя 
качествени различия в стойността. Така условията на 
причинността демонстрират експанзираща активност, 
определяща роля в сравнение с ролята на самата причина 
(Кулоновото привличане). В химичните обяснения тези сили не 
влизат иначе освен като подразбиращ се закон. В същото време в 
химичното действуват закони, които не оперират с енергията. 
Менделеевият закон за периодичността на свойствата в 
зависимост от атомните тегла на елементите е типичен пример за 
некаузален, за структурен закон. Разбира се, спрямо квантовата 
механика този закон е феноменологичен, но именно той носи 
химичната специфика и той концентрира цялото информационно 
съдържание на химичните обяснения. Свойствата на един 
елемент действително се обясняват от неговото място в таблицата 
на Менделеев.  

11. Така обясняващата сила на каузалната логика намалява 
пропорционално на повишаването на сложността на системите.  

12. Критичната точка е елементарният комплекс от 
молекули, който фиксира най-простия и същевременно 
фундаментален жизнен процес. Това е репликацията на ДНК при 
взаимодействието на молекулата на ДНК с фермента ДНК-
полимераза и АТФ. Трите типа молекули, обезпечаващи 
информационно (структура на ДНК), динамично-регулационно 
(стереоспецифичността на активния участък на фермента ДНК-
полимераза спрямо мононуклеотидите на ДНК молекулата) и 
енергетично (макроергичната ковалентна връзка в молекулата на 
АТФ) възпроизводството (репликацията) на най-важната 
биологична макромолекула, могат да се обособят относително 
като изпълнители на функцията възпроизводство на гена. А тази 
функция е фундаментална за живота, защото стои в основата на 
най-съществените определения на живата материя: 
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възпроизводство, наследственост и мутационна изменчивост 
(еволюция). (Герджиков, С. , 1985, 288 - 290) 

13. Как се води каузален дискурс за живота и 
възможно ли е той да изтласка телеологичния? 

Фактори на развитието на живота според СТЕ 
(Синтетичната теория на еволюцията) са случайните 
мутации и каузалният отбор. Жак Моно в “Случайност и 
необходимост” очертава една допълнителност на двете 
категории в еволюцията и организацията:  

“Веднъж записано в структурата на ДНК, единичното 
явление, като такова изцяло непредвидено, ще бъде механично и 
вярно повторено и преведено, т. е. изведнъж умножено и вложено 
в милиони и милиарди случаи. Извлечено от царството на чистата 
случайност, то влиза в царството на необходимостта, 
неподвижната сигурност. Защото на макроскопично стъпало 
върху организма действува отборът” (Monod, J. , 1970 , 135).  

14. Тази позиция е съществено непълна. Нито 
еволюцията, нито организацията могат да се опишат в 
своята биологична специфичност като механистична 
допълнителност на необходимост и случайност. От една 
страна, мутациите не са чисто случайни и имат моментна 
насоченост, а от друга страна, организмът се 
възпроизвежда не по логиката на една машина, нито пък 
отборът действува строго определено. Показателно е, че 
отборът се схваща от много биолози и философи - Майр, 
Айген, Фишер, Хъл, Симпсън - като статистически 
механизъм Колебанията в категориалното определение на 
отбора между статистика и детерминизъм могат да се 
обяснят с фактическото единство на необходимост и 
случайност, но единство, в което двете са неразличими.  

15. Каузалното обяснение на биологичната насоченост 
на процесите в клетката към възпроизводство (експанзия 
срещу ентропията) не е възможно. Тази насоченост зависи 
от реда в клетката, а каузалните обяснения редът 
(структурата) фигурира в експлананса като информация за 
условия за действието на каузални закони.  
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§ 23. Обяснение чрез цел (смисъл) 

Как да определим категориално телеологята? Може ли 
тя да се сведе до причинността? Може ли живи организми 
без съзнание да поставят и осъществяват цели и какъв 
смисъл има органичната целесъобразност? Как да се 
обяснят функциите и поведението на живите организми 
научно? 

1. Израел Шефлер изследва функционални системи, 
развиващи се (обучаващи се) по механизма проба-грешка - 
кибернетичен механизъм, по който действуват 
съвременните компютри - шахматисти (Shefler, I. , 1959). 
Дейвид Хъл определя “теологичните механизми” чрез 
естествения отбор и обратната връзка, като включва и 
изкуствения отбор - механизма на възникване на машините 
(Hull, D. , 1974, 111 - 113).  

2. Биологичната телеология може да се определи като 
тип органична модалност. Това не е категория, принципно 
чужда на описанието на природния живот. В съвременната 
биология все по-естествено се говори за смисъл. 
Полимерите в молекулната биология се изучават подобно 
текстове със смисъл, между тях има съответствие и се 
извършват “преводи”. Биологичния смисъл не е нищо 
друго, освен значението на една структура или функция на 
възпроизводството на живата система. Според Михаил 
Волкенщейн, руски биофизик:  

“Най-важните компоненти на живота на най-дълбоко 
равнище се явяват информационните макромолекули на 
нуклеиновите киселини и белтъците. Ние знаем, че те 
представляват текстове, съобщения . . . в биологията не е важно 
количеството информация, а нейното съдържание, смисъл или 
ценност” (Волькенштейн, М. , 1985, 56).  

Олег Птицин в статия за белтъка като “отредактиран 
статистически полимер” пише:  

“биологичната еволюция на белтъците, възможно, следва да 
се уподоби не на отбор на неголям брой осмислени тестове от 
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безсмислени съчетания на букви, . . . а по-скоро чрез преработка 
на вече съществуващи стихотворения в акростихове” (Птицин, 
О., 1984, 588).  

Подробно на проблема за смисъла в биологията се 
спира друг руски биофизик - Лев Блюменфелд:  

“Лесно е да се види, че в основата на нашето интуитивно 
усещане за особената подреденост на биологичните структури 
лежи обстоятелството, че тази подреденост е осмислена. 
Подредеността на живата материя, информацията, която се 
съдържа в нея, имат смисъл... Мускулите, нервите и другите 
клетки на сърцето са разположени подредено за това, че да може 
сърцето да функционира така, а не иначе. Молекулите на 
различните белтъци и фосфолипиди в мембраните, на 
митохондриите са разположени подредено за това, че в тези 
мембрани да могат с висока ефективност да протичат процесите 
на електронен транспорт и акумулирането на енергия. 
Аминокиселинните остатъци на гамаглобулина са разположени 
подредено за това, че този белтък да притежава специфична 
имунологична активност” (Блюменфелд, Л. , 1981, 26).  

3. Каузалният дискурс привлича биолозите, но 
фактически те се ползват повече от познанието чрез цел. Те 
въвеждат функционалното обяснение, в което 
биологичният ред (насочеността на процесите към 
възпроизводство) е експланандум. Започва се с експанзията 
(възпроизводството) като цялостна насоченост на 
процесите и чрез телеологична регресия се стига до 
обяснявания процес или структура .  

Например едно обяснение на сърцето при 
гръбначните.   

4. Всяка жива форма се стреми към възпроизводство и 
експанзия.  

За да се възпроизведе, живата форма на Земята се 
нуждае от храна. За да достигне храната до всяка клетка, 
трябва вещество, което да я транспортира във вид, удобен 
за разграждане. Такова вещество за животните е кръвта. 
Гръбначните изтласкват кръв във всяка точка от тялото си.  
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Това става със сърцето - орган, предназначен за 
кръвотласкане.  

Така се обяснява наличието на сърце в гръбначните.  
5. Функционалните и еволюционните обяснен ия са 

тези, които реализират този начин на разбиране на живите 
феномени. В тези обяснения биологичните факти се 
подреждат “в пространството и времето” на 
самовъзпроизвеждащата се и саморазвиваща се 
организация. За функционалните обяснения това значи, че в 
тях са определени мястото и моментът на събитие в 
организацията - клетка или организъм, неговият 
биологичен смисъл във възпроизвеждането и развитието є. 
За еволюционните обяснения - историческият момент на 
събитието в процеса на самоорганизация - образуване на 
разновидност, видообразуване, генезис на висш таксон - 
семейство, тип клас. Всичко това, разбира се, има и своя 
отрицателна страна - в това е биологичният смисъл на 
патологията или на остаряването, на смъртта или на 
еволюционния “срив”. Общото между двата вида 
обяснение е, че представят обясняваната структура, процес 
или историческо събития като решения на проблема 
преживяване и развитие.  

6. Ето едно реално обяснение в молекулната биология, 
което е осъществено чрез органични зависимости:  

“Изведнъж се натъкваме на факта, че различните видове 
аминокиселини (около 20)са значително повече, отколкото 
различните видове бази в нуклеотидите (всичко 4). И 
следователно, ако ДНК определя последователността на 
аминокиселините последователно, то видът и положението на 
всяка от аминокиселините не могат да се определят от един 
нуклеотид, защото такъв синглетен код би стигнал само за четири 
аминокиселини. Дуплетният код също не става: от четири вида 
нуклеотиди, взети по двойки, могат да се съставят само 16 
съчетания (4х4), и съответно те могат да определят само 16 
аминокиселини. Напълно е достатъчен (даже с излишък) 
триплетният код, тъй като броят на съчетанията в този случай е 
равен на 64 (4х4х4). С помощта на синтетична РНК с известен 
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състав триплетният код бе успешно разшифрован в лаборатория. 
Той се оказа универсален за всички изучени организми. Ако 
всички триплети са функционални, то е очевидно, че 
болшинството аминокиселини се кодира от повече от един 
триплет. . . По някакъв начин съобщението трябва да преминава 
от яйцето в цитоплазмата, където става неговата транслация, т. е. 
където то се превежда на езика на белтъка. За това очевидно 
единственият рационален път е химически” (Свенсон, Н. , 
Уебстер, Г. , 1980, 165).  

7. А ето едно обяснение на исторически факт:  
Срещу насекомите в последните десетилетия се създават 

все нови и нови инсектициди, към които те се приспособяват, 
изменяйки своята организация - структурно, функционално или 
поведенчески. За пръв път такава адаптация срещу стария 
препарат ДДТ е наблюдавана в Швеция. Обяснение: У мухите, 
устойчиви към инсектицида, възникват значителни изменения в 
холинестеразата, които значително снижават скоростта на 
нейното инхибиране от фосфороорганични съединения. Оказа се, 
че устойчивите мухи носят мутантен алел (ACh-1R) на един ген, 
локализиран във втората хромозома (мухите имат пет 
хромозоми). AChE-1R повишава устойчивостта на Musca 
domestica към фосфороорганични инсектициди. Той не ги прави 
обаче съвършено устойчиви. Мухите притежават биохимични 
механизми, които произвеждат детоксикация на инсектицида. 
Днес в 6 локуса са открити алели, обезпечаващи способността за 
детоксикация. Приспособяването става и на равнище поведение. 
“Избягването на инсектицида може да бъде причинено от 
повишена чувствителност към неговото дразнещо действие, 
вследствие което насекомото се отдалечава или се крие, 
усещайки близостта на препарата. Или то може да се изработи 
под действието на отбора, съхраняващ само онези индивиди, 
които са се държали по определен начин до използването на 
инсектицида. Известно е едно такова изменение, възникнало в 
малайския комар Anopheles gambie в Родезия (Солбриг ,О. , 
Солбриг, Д. , 1982, 145 - 147).  

8. Обяснителната основа в тези обяснения е различна 
от тази на дедуктивното и вероятностното обяснение. Те не 
са нито строги импликации, нито статистически изчисления 
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или вероятностни разсъждения. В тях липсва чиста 
необходимост и чиста случайност. Тяхната модалност е 
друга. Тази модалност тук наричам органическа. 
Стандартът на тези обяснения също така не е Галилеев. 
Общата им форма не е подвеждане на измерени величини 
под уравнения на теория, а подвеждане на описана 
организация или нейна местна структурна, динамична или 
историческа част, под концепция за организацията в 
цялост. Тази предпоставяна концепция съдържа положение 
за безусловна насоченост на организмите към “решаване на 
проблема” преживяване, репродукция и експанзия.  

9. В тези обяснения се пренамира едно намерено в 
живота решение на проблем. Това не е някакво съвършено 
или единствено възможно според някакви теоретични 
принципи решение на функцията наследственост. Но то 
очевидно е оптимално за условията на живот на земята. 
Става ясно, че такова обяснение не е индуктивно, нито 
дедуктивно, нито вероятностно - дедуктивно. Начинът на 
построяване, на извеждане на твърденията едно от друго в 
органичното обяснение не е нито индукция, нито дедукция, 
въпреки че съдържа и двете движения “в снет вид”. 
Обяснителното основание, което пронизва преходите 
между всеки две “съседни стъпала” на регресията от 
възпроизводство към функция, не е физична теория.  

10. Познание чрез цел в социологията 
Рационалното действие, взето абстрактно, има чистата 

структура цел - средство - резултат. В позитивистичната 
социология се развива каузално-логическо обяснение на 
действието:  

“Има действия, които са средства, приспособени към дадена 
цел и които се свързват логически с тази цел. . . ние ще наричаме 
“логически действия” операциите, които са логически свързани с 
тяхната цел, не само що се отнася до субекта, използващ тези 
операции, но и що се отнася до онези, които имат по-обширни 
познания. ” (Парето, В. , 1984, 60).  
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11. Токът Парсънз продължава тази традиция, като 
обяснява действията с “поддържане равновесието на 
системата” един кибернетичен телос: 

“Рационалността на действието. . . е оценявана чрез 
съответствието на избора на средства, в условията на ситуацията, 
с очакванията, извлечени от научна теория. . . Действието в тези 
термини е рационално дотолкова, доколкото съществува научно 
демонстрирана възможност, че използваните средства в 
условията на актуалната ситуация ще причинят или поддържат 
бъдещото състояние на нещата, което деецът антиципира като 
своя цел. ” (Parsons, T. , 1949, 69). Парсънз заключава: “Така е 
ясно, че самите норми на вътрешна рационалност, и техните 
главни отношения към наследствеността и окръжението. . . биха 
могли като цяло да бъдат адекватно формулирани в общите 
рамки на позитивистичната теоретична система” (пак там , 701).  

12. За разлика от Парето и Парсънз, Макс Вебер в една 
и съща концептуална схема разполага смисъл и 
организация, разбиране и обяснение, телеология и 
причинност.  

“Всичко това са разбрани по смисъл връзки, чието 
разбиране ние смятаме за обяснение на фактическото протичане 
на действието. ” (Вебер, М. , 1984, 92). “Правилно причинно 
тълкува не на едно конкретно действие означава, че външното 
протичане и мотивът са схванати вярно и в същото време 
разбираемо по смисъл” (пак там, с. 94).  

§ 24. Рационалното процедиране 

1. Съществува модел на рационалното действие, който 
възпроизвежда структурата на каузалното обяснение - от 
целта се извеждат средствата съгласно позитивистичната 
парадигма на Парето и Парсънз. Според Хенрик фон Врихт 
практическият силогизъм е модел за телеологично 
обяснение и на обяснението в историята и социалните 
науки. За разлика от причинните, телеологичните 
обяснения се отнасят към бъдещето: “Това се случи, за да 
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се случи онова”. Логическата формула на практическия 
силогизъм на Врихт е: 

А възнамерява да допринесе за p. 
A смята, че не може да допринесе за р, без да прави а. 
Следователно A поставя себе си в положение да прави а. 

(Wright, H. Von., 1980, 96) 
2. От тази схема ясно се вижда липсата на логическа 

необходимост. В предметно отношение освен а за р може 
да допринесе и някакво а’, т. е. между целта р и средството 
а няма логическа или физическа необходимост (следване 
или причинност). Също така между избора на а като 
действие (или средство), насочено към целта р, и самото 
поставяне в действието, не може да има необходимост нито 
в логически, нито във физичен смисъл. В субектен план 
нещата са проблематични и неопределени поне в степен 
логическото следване да се загуби.  

3. Живото действие решава проблем, синтезира 
смисъл, постига цел. Между цел и действие, смисъл и акт 
съществува логически разрив. По принцип условията не 
могат да бъдат изчерпани точно така, както в каузалния 
анализ. Ефектите на действието са необхватни, а мотивът 
или целта е ограничен. Актът доминира над смисъла. 
Рационалността е ограничена в морето на реалността.  

“Ограничението на рационалността на смисъла означава, че 
и пространството на рационалното действие е ограничено. 
Правенето на нещо сега и тук, временно и местно, е решаване на 
локален проблем в социалното пространство-време.” (Герджиков, 
С. , 1991, 168) 

4. Рационалното процедиране е потопено органично в 
жизнения свят. Рационалността в сферата на действията 
може да се опише и чрез нормите. Например норма за 
действие в едно правово общество е законът. Правилникът 
е норма във фирма или институция. Технологичните 
изисквания, произтичащи от физични знания и 
технологични цели, са норми в технологията.  
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5. Нормите обаче често се нарушават, за да се решат 
проблемите, заради които нормите са създадени.  

 Пример А. Комунизъм. Тоталното социално 
инженерство да се конструира разумно живота на 
човешкото общество се проваля, защото човекът е 
бездънно сложен и животът на обществото е несъизмерим с 
рационалното проектиране. Фалитът на социалистическите 
държавни  икономики и на единството на властта го 
доказва. 

Пример Б. Икономика. Планирането на цяла 
икономика се оказва глупаво, защото са непредвидими 
човешките действия. То се изражда в ирационалност в 
условията на променящи се условия, цени и т. н. Например 
планирани е доставки от един източник за пет години. 
Цените на другите източници падат. Ние не се отказваме от 
нашия - по-скъп - за да спазим плана.  

Пример В. Шахматна партия. Доколкото шахът е 
контролиран от разума, т. е. следва твърди правила, може 
да се постигне победа или равен резултат. Но е възможно и 
да се стигне до пат. Тогава не е възможен нито един ход, 
който да спазва правилата. Или безкрайно повторение на 
цикъл ходове.  

Шахът е жива игра с идеи за нови ходове, които са 
неизводими по логичен път от ситуацията, от целта. Винаги 
е възможен алтернативен ход без да можем да докажем, че 
той е губещ. Шахът не може да се планира. Компютрите-
шахматисти пресмятат само ограничени варианти, 
разработени от хора-шахматисти. Но те са победими. Не са 
гарантирани победители, нито стигат сигурно до резултат в 
играта.  

Пример Г. Джурасик парк (по Майкъл Крайтън).  
На остров се развъждат динозаври от ДНК , открита в 

кръвта на хапещи насекоми. Популацията е планирана. 
Компютрите броят животните до планираната популация, 
не повече. Предвидено е само животните да намаляват, т. е. 
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предвидена е опасността някои животни да избягат. Но не е 
предвидено броят им да нараства, защото всички са 
женски.  

Следват ред пропуски. 
Така при всяко броене компютрите показват примерно 

212 велосираптора. Но се оказва, че част от животните се 
раждат мъжки и се размножават безконтролно. Те чрез 
мутация придобиват промяна в хромозомната структура. 
Животът намира път - когато размножението е блокирано 
изкуствено, естествената система, винаги недокрай 
известна, се изплъзва от мрежите на разумния контрол. От 
неконтролираното размножаване следва увеличаване 
популацията на хищниците.  

Член на екипа изнася зародиши и прави опит да ги 
продаде на континента. Така се разрушава условието 
популацията да е изолирана.  

Същият член на екипа изключва охранителната 
система на парка. Ток по оградите вече не тече. 
Тиранозавър - Рекс, охраняван с дебели проводници с 
високо напрежение, излиза от границите на парка.  

Животът нарушава нормите. Ентропията също 
разрушава нормативната структура. Два вида нарушения 
отклоняват рационалното процедиране от траекторията: 
спонтанната телеология на живота и спонтанната 
ентропия.  

Така или иначе, както и при каузалността, ние не 
можем да получим и следваме чиста траектория на 
действията, за да постигнем целта. Между действията 
постоянно се вмъква елемент на неопределеност на 
каузални вериги, на неопределеност на средства, на 
неопределеност на условия. Чистите вериги се оказват 
артефакти.  

Пример Д. Университетско общо събрание за 
приемане на нов правилник. Норма според стария 
правилник: 
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Събранието е редовно, ако присъстват поне 2/3 от 
хабилитираните преподаватели без болните и намиращите 
се в чужбина.  

Решенията се взимат с обикновено мнозинство от 
половината плюс един глас от регистрираните в кворума.  

Събранието започва с нужния кворум - 617 
регистрирани членове. Но в неговия ход започват да 
излизат хора. Неговият състав пада на около 450. А за 
приемането на всяко предложение са нужни поне 
половината гласове - т. е. 309. Ако едно предложение не 
събере 309 от присъстващите 450, то не се приема въпреки 
че мнозинството от присъстващите гласуват за него. 
Приемането на точките от правилника и на предложенията 
към него започва да блокира. Практически нито едно 
гласуване въпреки толямото мнозинство “за” не може да 
събере нужните за положително решение гласове.  

Тогава професор В. предлага да се гласува: “Да не се 
приема правилника”. Отрицателната форма и 
перспективата за неприемане осигуряват примане на 
обратното: да се приеме правилника. Този ход е наречен от 
водещия “трик”. Формално по правлата, но неприемливо.  

Водещият пази юридическите норми. Той отхвърля 
предложение на заместник-ректора да се брои 
мнозинството от присъстващите и на ректора - да се брои 
мнозинство от присъстващите за текущите въпроси и 
мнозинство от регистрираните - само за Правилника като 
цяло.  

Като изходи се предлагат: 
- Да се промени процедурата - да се гласува 

Правилника като цяло, а не по точки. Това предложение не 
набира нужните 309 гласа “за”.  

- Да се промени нормата на стария Правилник: 
Мнозинството да се брои само от присъстващите в момента 
на гласуването, а не от регистрираните. Т. е. Събранието да 
промени първо стария правилник, за да се гласува нов. Но 
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това предложение е отхвърлено като некоректно, защото 
само новият Правилник отменя стария. А именно той сега е 
в ход на приемане.  

Така събранието, следвайки нормите, не успява да се 
добере до успех. Загубено е време и енергия на много хора 
и Ректорът го свиква отново.  

 Пример Е. Квантова механика - противоречия.  
Описването на резултатите от различни 

експериментални постановки в квантовата механика - 
преминаването на електрони през решетка с отвори - 
нарушава логиката или поне я заобикаля чрез 
допълнителността: частицата “преминава” и “не 
преминава” през определен отвор. Един и същ електрон 
преминава през два отвора. Електроните имат траектории 
на частици и попадения на частици, а се интерферират като 
вълни. Това противоречие се смекчава чрез 
допълнителността. 

Пример Ж. Парадоксите. “Всички критяни са лъжци”; 
“Това изречение не е вярно” са твърдения, които нарушават 
логиката вътрешно, по силата на нейното спазване. Те се 
отстраняват частично от Теорията на класовете (Ръсел), но 
по принцип всяка формална система е непълна (Гьодел).  

Пример З. Всекидневната организация на 
планираната дейност. Изразходва се прекалено много 
енергия, ако трябва да се следва начертан план, а може да 
се “заобикаля” плана, като се вършат най-икономичните 
според непредвидимите обстоятелства действия.  

6. Равносметка: 
А. Рационалното процедиране е телеологично. То е 

подчинено на цел. Всяка цел се свежда до запазване на 
живата форма (експанзията на живота).  

Б. Нормативното рационално процедиране е напълно 
приложимо само за артефакти.  

В. Всеки артефакт е вписан непосредствено, без 
твърда граница, в реалността.  
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Г. Следователно нормативното процедиране никога не 
е гарантирано пълно.  

Д. Разумът е свеждане на проблеми към не-проблеми, 
преодоляване на препятствия, а не самоцелно следване на 
правила.  

Е. Следването на правилата е необходимо, докато те 
не се изчерпят.  

Ж. Едно правило е изчерпано, когато блокира 
решаването на проблема или не може да обхване аспект от 
проблема.  

З. Нарушаването на едно изчерпано правило е 
рационално, ако води до решаване на проблема. Това е 
принципно обосновано в епистемологията на Паул 
Файерабенд: 

“не съществува правило - колкото и правдоподобно и 
епистемологично обосновано да се окаже, - което в един или друг 
момент да не е нарушено. . . Успехите на науката следват 
нарушения на правилата. . . такава либерална практика е не 
просто факт от историята на науката, тя е и разумна, и абсолютно 
необходима за развитието на знанието.” (Фейерабенд, П. , 1987, 
153 - 154) 

7. Алгоритмите са неприложими напълно за живи 
ситуации. Но всяка ситуация е жива. Дори твърдо 
формалните системи не са пълни (теорема на Гьодел). 
Мрежата на алгоритъма се “къса” от непредвидими 
фактори. Спазването на алгоритъма разрушава 
телеологията на процедирането и води до неуспех. 
Проблемът не може да се реши. “Теория на хаоса”. 
Непредвидими и уникални ситуации.  

8. Пробата и грешката изглеждат универсален модел 
на рационално процедиране и никакви норми не могат да 
изчерпят един реален проблем. Все пак нормите и 
алгоритмите решават редица проблеми.  

9. Докъде са валидни нормите (логиката)?  
До където реалността е обработена като артефакт. 

Върху всеки артефакт, доколкото той е обхванат от норми 
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(конструкция, план, процедура), може да се приложи 
нормативна рационалност, логика, право, алгоритъм, и те 
да решат проблема.  

Но всеки артефакт е непосредствено вписан, без 
изолация, в необятната реалност.  

10. Следователно всяко рационално процедиране, 
независимо дали се разгръща в изкуствено структурирана 
област или в естествени условия, е нормативно непълно. То 
не може да бъде преведено стриктно и да се гарантира 
решаване на проблема. Ако се приложи стриктно, 
проблемът може да не бъде решен. Ако проблемът се реши, 
спазването на нормите не е гарантирано.  

Следствие. Разумът не е нещо отделно от живота. Той 
е форма на живот.  

Следствие. Логично не е еквивалентно на разумно.  
Съществуват: ред - артефакт и ред -естество. 

Решаването на проблеми е ред -естество. Процедирането 
според правила е ред- артефакт.  
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II. ГЕНЕЗИС НА НАУКАТА 

Глава ШЕСТА.  

АРТЕФАКТ 

§ 25. Неорганична експанзия на реда. Свят 
на културатА 

Имануел Кант  в “Критика на способността за 
съждение” разделя целесъобразността на два вида - 
вътрешна (съвършенство) и външна. Живите същества 
осъществяват ред, който представлява вътрешна 
целесъобразност - те имат целта в самите себе си. 
Създадените от човека неща имат външна 
целесъобразност - те имат целта вън от себе си. (Кант, 
И., 1980) 

Вилхелм Дилтай извежда формата и отделните 
форми на културата от формата и формите на 
психичния и менталния (духовния) живот. Отделните 
културни сфери той определя чрез философски анализ 
на светогледите и произтичащите от тях деления на 
културния свят. Дилтай остава при това при 
представата, че философията е всеобща наука, а 
другите науки са частни, че философията прояснява 
методите на другите науки, че науките се делят на два 
типа: науки за природата и науки за духа (Dilthey, W., 
1972, 125). Той пише: 

“Философията изследва предпоставките, целите и 
границите на познание в науките и прилага резултатите , 
постигнати така, към проблемите на вътрешната структура и 
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система, в две големи групи - науки и хуманитаристика (нем. 
Naturwissenschaften и Geisteswissenschaften (Kulturwissenschaften). 
Никое от тези отношения към всяка система на културата не е 
ясно и определено и никое не е развито в систематична форма; 
следователно нито от едностранчивите определения на 
философията не е така убедително като теория на теориите, 
обосноваване и систематизация на науките в познанието на 
реалността.  

По-неясно е отношението на философията към 
всекидневното познание на живота.  Животът е вътрешно 
отношение на ментални процеси в една личност. Познанието на 
живота е растящо знание за, и рефлексия върху живота. То ни 
показва, че това, което е относително, субективно, случайно и 
изолирано в елементарните форми на целеви действия, има 
стойност и цел за нас. Какво е значението на страстите в тоталния 
контекст на нашия живот? Каква стойност има жертвата в 
светския живот? Или славата, или признанието? За да отговорим 
на тези въпроси, ние се нуждаем не само от индивидуалното 
познание на живота, но също от придобитото от обществото. 
Обществото е широкообхватен регулатор на живота на чувствата 
и инстинктите; чрез закона и обичая то поставя граници, 
извлечени от нуждите на съсъществуването, на безредните 
инстинкти... 

Най-после, в културно-историческия контекст философията 
е отнесна към практическия свят, неговите идеали и обичаи. 
Защото тя е рефлексия върху волята, нейните правила, цели и 
задачи. Тя е намерила експресия в сферите на нравите, 
търговията, правото, държавата, контрол на природата и морала. 
Природата на желанията може да се обясни само с тях; мрежите 
от цели, задължения и правила ги регулират... Философията 
прави сферите на обичаи, които хуманитарните изследвания 
описват и анализират, разбираеми в термини на структури на 
индивиди и общества; от техния телеологичен характер тя 
дедуцира как нравите се развиват съгласно законите на 
формиране и ги поставя под най-общите закон, този на дълга” 
(пак там, 127 - 128). 

Това е близо до изворите на феноменологията и до 
нейната мисловна нагласа, като се изключи 
принадлежността на немската “Философията на живота” 
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към минала епоха (което прави нейната критика 
неуместна). Животът е извор на културата; той има форма; 
тя е телеологична; тази форма се проецира върху 
културните форми и те стават разбираеми чрез нея.  

Освалд Шпенглер извежда формата на културата от 
формата на душата: на Аполоновата душа съответства 
Аполоновата култура; на Фаустовата душа - Фаустовата 
култура. Самата душа е по формата си живот и 
разгърнатата във времето форма на културата наподобява 
живота на едно живо същество. (Шпенглер, 1994) 

1. Всичко, което е правено от живи същества, е 
артефакт. То не е живо, а служи на живота. Резултат е от 
неорганично продължение (експанзия) на твореца. Има 
реален смисъл само в общността, където се създава като 
продължение на неизбродима верига от създания и в една 
непроследима мрежа от артефакти. То е тяло, знак, 
поведенчески модел, идеална картина и т. н.  

2. Живи нагласи, представи, понятия, обяснения, 
знания, могат да се стимулират и определят от артефакти - 
текстове, тела, технологии. Но няма пряк път от артефакт 
към живот. Няма еднозначна зависимост, причинност или 
телос между артефакт и живот. Не можем целенасочено и 
пряко да действаме за синтез на артефакт върху менталния 
ред. Например не можем целенасочено да си доставим 
определена емоция, да контролираме потока на 
преживяването, да си направим щастие и свобода. В 
противен случай би се лишило от смисъл “зададеното” в 
живота, “човешката форма”, “човешката същност” и 
“човешкия живот” - всичко това би било предмет на 
технология и значи артефакт.  

3. Това е постулат, който прави смислено 
изследването на артефактите. Ако ние приемем в началото, 
че човешкият живот може да бъде артефакт, не е възможно 
да разберем никакви форми и граници на живота и на 
човека. Светът би станал неопределен и зависим от 
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съзидателната активност на човека. Човек би се визирал 
като демиург - създател на свят и същевременно създание. 
Създателят би се разглеждал като създател на самия себе 
си. Интенционалността, центрирането на жизнения свят 
около Аз-а, пространството, времето и пластовете на 
подредба, характерни за живата форма човек, биха се 
стопили под действието на формиращата активност. Но 
тази активност може да се мисли само при предпоставката 
на човека като създател. Ако човек през цялото време 
остава създател, той през цялото време запазва 
трансценденталността си спрямо своите създания. 
Допускането на трансценденталната форма - менталният 
ред, качеството на преживяванията, насладата и болката, 
сетивните качества - като артефакт значи ликвидиране 
субектността на човека. Такъв феномен измества изцяло 
феноменологичната философия и я прави по същество 
излишна.  

4.  Нещо повече. Всяка философия губи смисъла си, 
когато светът загуби очертанията си в една въображаема 
перманентна демиургична активност, включително върху 
самия демиург.  

5. Реален артефакт, който е “продължение” на ръцете 
или ума и живее като “второ тяло”, среща съпротивляващ 
се материал. Една къща не може да се построи от картон, а 
само от камък, бетон, тухли. Създаването е усилие срещу 
инертния хаос. По определение то е дейност на живи и 
разумни същества. Тук “разумът” е само усилване на 
живота. Човешките творения са проекция на човешкия 
живот, на човешката форма. Те са разбираеми чрез 
човешкото тяло, душа и дух, защото имат смисъла си в 
нашата човешка жизненост. Всичко, което правим, е 
разбираемо само чрез нас и нашите проекции в дейността 
ни. Всяка човешка дейност в крайна сметка има смисъла си 
в човешката експанзия - оцеляване, опит, развитие. 
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Артефактите се осмислят в крайна сметка в контекста на 
непосредствения живот.  

6. Какъв е статусът на артефакта? 
Категориално, онтологично, артефактът е смисъл, 

проециран в логос. Смисълът - това е значението, 
предназначението на артефакта, неговия жизнен смисъл 
като цяло за създателя или онзи, който го включва в своя 
живот.  

Всеки артефакт е външно телеологичен, “външно 
целесъобразен” (Кант), въплъщава проект и 
предназначение, смисъл и значение.  

- артефакт   тяло   знак  ментална 
форма 

- същност предназначение значение   
смисъл 

Тази табличка илюстрира “онтологичния статус” на 
артефактите, които могат да бъдат тела, възприемаеми 
сетивно - оръдия, машини, сгради, излезли изпод 
човешката ръка; езици и текстове, символни форми, 
възпприемаеми отново сетивно; знания, мисловни фигури, 
представи, понятия, обяснения, невъзприемаеми сетивно.  

§ 26. Ментални неорганични форми  

1. Онтологичният статус на менталните форми е 
артефактуален, доколкото те са плод на човешка дейност. 
Такива са културните форми и норми, имплантирани в 
процеса на интегриране на личността в общността. Те 
могат ясно да се отделят от зададената човешка форма чрез 
културологични сравнения. Ако в дадена култура дадена 
форма отсъства, тя не може да се смята за “несъздадена, т. 
е. тя е артефакт. Ако дадена форма (например зрителният 
образ или логическият преход чрез тъждеството) не 
отсъства в нито една изследвана култура, то ние имаме 
работа с “първа подредба” или константна форма на човека. 
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2. Артефактите дори и като създания на ума 
(“ноумени” - Кант) - почиват върху дадености - сетивност, 
мислене, априорни форми. Но взети в своето органично 
присъствие и динамика в нашето съзерцание и действие, те 
са трудно отличими от “естествената подредба”, от 
“безусловно” даденото ни.  

3. Проверка. Една представа за “микросвета” като 
атомно-молекулна структура с въртящи се около ядра 
електрони, дошла от физиката и несъстоятелна поради 
своята макро-природа, “живее” в съзнанието на научно 
образования човек не по-различен живот от представата за 
невъзприеман от мен, но реално съществуващ град в друг 
континент. Такава е и представата за звездите като 
отстоящи на хиляди и милиони светлинни години 
пламтящи кълба. Тя не се различава съществено по своята 
жизненост от представата за един огромен огън, горящ на 
хиляди километри от нас. По подобен начин ние си 
представяме повърхността на Земята преди да е имало на 
нея живот. Ние си представяме например кипящ океан от 
лава във форма, напълно възприемаема, сякаш без окото 
този океан съществува по същия начин, както възприеман. 
Артефактуалността на тази представа става ясна при 
рефлексия, в която установяваме, че формите и цвета на 
този океан изцяло зависят от нашата човешка сетивност и 
значи не биха могли в никакъв случай да бъдат такива при 
отсъствието на човека.  

4. Това значи, че артефактите - представи, понятия, 
оценки, съждения, доколкото нямат предметно битие или 
не са текстове, могат да бъдат разпознати като човешки 
създания и да бъдат ясно отличени от “дадените” знания 
само чрез внимателно вникване. Мега- и микро-
представите винаги се осъществяват в макро-форми. Ние си 
представяме невъобразимо малкото и невъобразимо 
голямото, стоящи извън областта на сетивния свят, в 
представи, взети от този сетивен свят. 
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§ 27. Феномени и артефакти 

1. Областта на артефактите се покрива с обема на 
понятието “трети свят” на Карл Попър (Рорреr, K., 1973). 
Това не значи, че онтологичната схема, предложена от 
него, се възприема тук. От трансцендентални позиции не 
съществуват “светове”, обособени от тялото, душата и 
културната форма. Феноменологичното значение на “свят” 
е съотнесено с трансценденталната форма, с реда на 
“човешката форма” на ментално, психично и физично 
равнище. Азът (общността) и жизненият свят са едно цяло 
и са зададени в една безусловна интенционална цялост.  

2. От трансцендентална позиция по-смислено е 
обособяване на личностите и човешките общности, като 
“светове”. Ние използваме изрази като “живее в собствен 
свят”, “моят свят е друг”, “светът на рицаря”, “западният 
свят”. Но никой не използва думата “свят” в значението на 
“телесен свят”, “психичен свят” и “свят на творенията”. 

3. Домовете, градините, машините, стиховете, 
инструментите, ясно се разграничават от нашето тяло и 
нашия дух. Но всички те са проекция на наши идеи, визии, 
концепти. Например микроскопът е проекция на човешка 
концепция и само чрез нея той е микроскоп, а не купчина 
метал и стъкло. 

4. Артефактите са неорганични проекции на живи 
феномени - интенции, нагласи, идеи, мисли, които имат 
смисъл, в подредени от създателя сетивно представими 
текстове и тела и събития (действия) в перцептивното 
пространство-време. Тези текстове, тела и събития 
(действия) носят смисъла, вложен (намерен) в тях.  

5. Артефактът се създава и остава в перцептивното 
пространство на жизнения свят. Той, следователно, не е 
субект. Той  не е субстанциален, не е сам по себе си, в себе 
си и за себе си.  

Следствие.  Артефактите са “сплав” между 
субстанциалността на своето съдържание и субектността 
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на своята форма. Тук “форма” и “съдържание” се вземат 
условно, в тяхното най-очевидно определение - като 
“материя и форма” - нещо предпоставено, субстрат, и нещо 
следоформено, форма. 

6. Нашият тленен смисъл (цел, намерение, идея) е 
проециран в тази реалност като структура, условие за 
действие на закони, форма. Но тази структура и форма са 
изцяло зависими от субстанцията (причините, 
взаимодействията, трайността). Те са подложени на 
ентропия. Ветровете на времето ги съсипват.  

Артефактите не могат да противостоят на “природата” 
със свои собствени закони и да отстояват онтоса си срещу 
нея. Чрез тях разумът не се утвърждава като съизмерим със 
света, а само като вписан в света.  

7. Проверка.  Ако един ден човечеството изчезне, 
никой никога няма да може да възстанови смисъла на 
нещата, създадени от него, освен в степента, в която човек 
е подобен на онези, които ще търсят този смисъл. Тези 
неща ще изчезнат с времето от лицето на земята.  

Проверка.  Има много изчезнали цивилизации. 
Техните градове са съсипани от времето и все по-малко 
следи ще остават от тях. Намереното днес в тези места не 
съживява оригинални смисли, а само бледи вторични 
интерпретации.  

8. Създанията са ефимерни и изчезването на 
енергията, която ги крепи, е и тяхно изчезване. Представете 
си градовете и библиотеките след милион години липса на 
човечество. По своята тленност и ефимерност, артефактите 
си приличат с живите същества. Те се “раждат” и “умират”, 
идват на света и си отиват, без да оставят своя онтос в него. 
Светът остава безразличен към тях и не променя законите 
си. Те се съобразяват с него, а не той с тях. 

9. Идентифицирането на артефактите става чрез 
ясната им обособеност от природата.  
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Проверка.  Един написан на плоча текст се разпознава 
като текст, дори да не може да се разчете. Един обработен 
камък се разпознава като оръдие.  

10. Менталните културни форми се разпознават чрез 
своеобразна “феноменологична редукция”. Артефактите са 
добавени, имплантирани, органично “външни” в 
менталното и телесното. Следователно артефактите нямат 
универсална валидност за всички хора. Нито един артефакт 
като създание не може да се намери във всички култури.  

11. Проверка.  Формите, без които жизненият процес 
на човека някъде и някога протича и е протичал - например 
представата за атома като планетарна структура или вярата 
в безсмъртието на душата - са артефакти. 

12. Артефактът е част от света и потъва в неговата 
необятност. Текстът, написан от нас, е физичен факт - той 
се състои от мастилени петна върху хартия или 
вдлъбнатини върху камък. Тялото, създадено от нас, се 
“подчинява на физичните закони”. Протезата, която е 
сложена в нашата кост, е част от скелета. Менталната 
представа, която сме си изработили, се включва в потока на 
психичния живот. “Артефактът” значи е просто “факт”.  

13. Но той е добавен, имплантиран в органичната 
тъкан като механично продължение. Той създава известно 
напрежение и среща съпротива. Човек изучава физиката и 
математиката например с усилие и съпротива. Тялото 
отхвърля спонтанно имплантираните изкуствени елементи. 
Природата спонтанно заличава човешките градежи. Живата 
природа, в живота на която се вмъкват продуктите на 
човешката активност, издържа само до известна степен на 
нарушаване на жизнения є цикъл. Екологията е 
чувствителна към човешката технологична цивилизация  

14. Създанията на разума поради експанзивност 
неизбежно навлизат в граничната област, където се руши 
човешката форма и мяра.  
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Проверка.  Така законите и понятията на физиката се 
превръщат за редовия физик в автентична картина на света 
и създадените образи се разбират като реални обекти - 
вълните заместват светлината. Така философският или 
религиозният текст, който възприемаме като знание-битие 
и тотално го объркваме с непосредственото и опитваното 
знание-живот, подвежда като Откровение, като Истина, 
като Позиция и Вяра. Замяната на живота-зание, на 
жизнения опит (включително мисловен духовен) с 
концепцията, а не търсенето на концепция за най-добро 
обективиране на нашия жизнен опит е подмяна на битието 
с имането (Фром Э., 1986), на живота с артефакта.  

15. Полезна терапия за запазването на органичната ни 
форма е да смятаме, че светът е неизвестен, а науката и 
всички останали артефакти са “обективно ясни, съобщими 
на всеки”. След Кант и аналогично на него ние сме 
принудени да кажем, че е ясно само подреденото в 
артефакт за всеки, който е свикнал несъзнателно да 
възприема света чрез артефакти.  

Ервин Панофски е изразил така спецификата на 
човешките творения във връзка със спецификата на 
хуманитарните науки: 

“Знаците и градежите на човека са свидетелства за неговата 
дейност, защото, или по-точно, доколкото изразяват идеи, 
различни от процесите на даване знаци и на строене, макар и 
реализирани чрез тях. Тези свидетелства следователно имат 
свойството да се издигат над потока на времето и точно с тази 
своя черта стават обект на изследване от страна на хуманиста, 
който по същество е историк... 

Така, докато естествените науки се стремят да превърнат 
хаотичното многообразие на природните явления в нещо, което 
може да се нарече космос на природата, хуманитарните науки се 
стремят да превърнат хаотичното многообразие на 
свидетелствата за човешка дейност в нещо, което може да се 
нарече космос на културата... 

Всяка историческа концепция се гради очевидно върху 
категориите на пространството и времето. Свидетелствата за 
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човешка дейност и това, което те означават, следва да бъдат 
датирани и локализирани. Но се оказва, че тези две действия са 
всъщност два аспекта на едно действие. Ако датирам една 
картина около 1400 година, то тази констатация не би имала 
никакво значение, щом не мога да посоча къде тя е могла да бъде 
създадена по това време; и обратно, ако припиша определена 
картна на флорентинската школа, то трябва да съм в състояние да 
кажа по кое време е могла да бъда създадена в тази школа. 
Подобно на космоса на природата и космосът на културата е 
пространствено-временна структура... Две исторически явления 
са едновременни или имат определимо временно отношение едно 
към друго само доколкото могат да бъдат обхванати в една “обща 
система от взаимосвързани понятия”; липсва ли подобна система, 
загубва, всякакво значение самото понятие за едновременност 
както в историята, така и във физиката. Ако по някакво стечение 
на обстоятелствата научим, че определена негърска скулптура е 
създадена през 1510 година, няма да има никакво значение 
фактът, че тя е “съвременница” на потона на Сикстинската 
капела, изписан от Микеланджело. 

... Създадените от човека предмети, които не изискват да 
бъдат преживявани естетически, обикновено се наричат 
“практически” и могат да се разделят на две категории: средства 
за комуникация и инструменти или апарати. В средството за 
комуникация е заложено “намерението” то да съобщава понятие. 
В инструмента или апарата е заложено “намерение” то да 
изпълнява определена функция (тази функция от своя страна 
може да бъде произвеждане или предаване на комуникации, 
какъвто е случаят с пишещата машина или с вече споменатия 
уличен светофар)... 

Елементът “форма” обаче е налице без изключение във 
всеки предмет, тъй като всеки предмет се състои от материя и 
форма; а няма възможност да се определи с научна точност до 
каква степен в даден случай този елемент има превес. (Панофски, 
Е., 1986,49 - 60) 

Тук намираме, както в още по-силна форма у Ернст 
Касирер, анализ на формата на артефакта и очертаване на 
неговия телос като осмислен в живота на общностите.  



 173

 

§ 28. Експанзия на създанията  

1. Артефактът осъществява динамика, чиято 
траектория в пространството и времето се определя от и е 
понятна чрез проецирания смисъл, а това значи, чрез 
жизнената динамика на човека, в чийто живот е включен 
аретфактът. Тази динамика се определя като 
функциониране или работа - за оръдие или машина, като 
значене - за знак или ред от знаци, като смисловост - за 
цялостен текст или форма.  

2. Артефактите разширяват обхвата на човека - 
неговото общуване със себеподобните (езика), неговото 
виждане (микроскоп, телескоп, телевизия), неговото чуване 
(телефон, магнетофон, радио), неговото физическо 
действие (механичните машини), неговата съпротива срещу 
смъртта (медицинските знания, средства и действия), 
неговото възприятие, чувство и мисъл (формите на 
културата като изкуство, наука, религия и философия). 
Самите те се умножават и заемат все повече пространство. 
Защото те са неизбежно сетивни, “физически обекти” в 
пространството и времето. Човек трябва да се учи да ги 
ползва. Те изискват енергия.  

3. Жизненият свят на човека все пак е ограничен чрез 
неговата форма. Нечовешкото не може да стане човешко. 
Неживото не може да стане живо. А създаването и 
мултиплицирането на артефакти не среща твърда бариера 
във времето и пространството. Така арт-подредбата 
затлачва жизнения свят и го лишава от все по-голяма част 
от неговата дадена спонтанна и органична подреденост. 

4. Философската терапия срещу това болестно 
затрупване е съзнанието за неживата същност на 
създанията, за тяхната несамостойност и не-ценност. Няма 
неживи ценности. Написаната книга не е ценност - ценност 
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е смисълът, който може да се намери в нея. Смисълът, 
предназначението и значението винаги са моменти от 
човешкия живот и няма никакъв друг източник на 
артефактите. Те са изначално под властта на човека. 
Въпрос на човешка слабост е въвличането в зависимост от 
чисто физичната инерция на артефактите, в която 
сетивното им присъствие и ползването им заличават или не 
пораждат смисъла.   

5. Експанзивни култури като Западната създават 
неограничен обем артефакти. Жизненият свят на 
цивилизования човек съдържа маса артефакти, която 
надхвърля възможността и нуждата на формата му. Светът 
се “затлачва” от творения и органичния процес на човека се 
накъсва. Човек става зависим от своите създания. Тази тема 
бе разгласена широко на Запад през 60-те и 70-те години, 
но “енергията на кампанията” изтече. В светлината на 
перспективата за информационна постиндустриална 
цивилизация (Алвин Тофлър) стават сякаш неактуални 
предупрежденията за заплахата от машините като това на 
Робърт Мъмфорд от началото на осмото десетилетие - 
“Техниката и природата на човека” (Mumford, R., 1972.). 

6. Създанията на човека са подобни на самия човек 
като живо същество и въпреки пропастта между човека и 
неговото творение (човек не може да направи живот), човек 
като жива форма и неговият артефакт са с една и съща 
форма. 

Артефактите проецират човешката форма като 
ментална, псхичина и физична форма. 

7. Артефактите имат своя коренна форма и тя е 
проекция на формата на техния създател. Гнездото е 
проекция на птицата, която го строи и отглежда своите 
малки в него. Човешките създания са проекции на човека 
като дух, душа и тяло. Ние можем да покажем чрез науката, 
че нейните понятия са зависими от човешкото тяло 
например. Понятието “сила” е проекция на болезненото 
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усещане за усилие, при което нашите мускули са 
напрегнати. Всички неща и събития, които възприемаме, 
цялата наша естествена подребда на света, е зависима 
изцяло от реда на чонешкия дух, строя на човешката душа, 
формата на човешкото тяло. Върху естествената подредба, 
спонтанна проекция на тялото, се строи всяка изкуствена 
подребда и се осмисля. Нали цветовете, които възприемаме 
и изобщо фактът, че възприемаме цветове, е проекция или 
паралелна форма на нашето зрение, на нашето око. Тук 
виждам значението на всички интенции в епистемологията 
към “основа” или “фундамент” на човешкото познание. По 
подобен начин машината е организиран артефакт за 
производството на антропоморфни вещи. 

8. Проверка.  Философията като артефакт, например, 
не се съизмерва с непостижимия, дивен, тайнствен свят, а 
единствено с човешкото му разбиране, което е източник и 
смисъл на философията. Философията като всеки артефакт 
подлежи на развитие. Тя може да бъде тласната напред в 
черната тайнственост, за да я обхване. Но никога няма да 
срещне непроницаема граница. Невидимите граници на 
философията ще са проекции на невидимите граници на 
човешката жива форма.  

9. Как се прави артефакт?  
Артефакт се прави в жив акт, който организира нежи 

ви елементи (лишени от собствена воля), и ги абсорбира 
към експанзиращия цялостен органичен субект. За разлика 
от живата организация, подреденият артефакт просто не 
експанзира спонтанно, просто не е жив. Но артефактите се 
подреждат във времето и пространството на историческия 
живот в определена последователност. Едни артефакти 
правят възможни други. 
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Глава СЕДМА.  

LOGOS  

§ 29. Логос - западен архетип 
1. Логосът за Античните гърци следва след Митоса 

така, както Космосът следва след Хаоса. Логосът е начинът 
на подреждане тук, който има ролята на “праформа” 
(Йохан Гьоте, Освалд Шпенглер) или “архетип” (Карл-
Густав Юнг), т. е. формообразуваща константа в една 
култура, която присъства във всички символни форми и във 
всяко значително творение в нейната история.  

Шпенглер пише:  
“... античното съществуване като че ли е ограждало себе си 

със защитна стена, зад която е дремело нищото, бездна и 
първопричина на този в известна степен изкуствено измайсторен 
и утвърден космос, - който си изясни това чувство, ще му се 
открие също последния смисъл на античното число, мярата, 
противопоставяна на безмерното, и висшия религиозен етос, 
заключен в това ограничение.” (Шпенглер, О., 1993,570) 

Логос (гръц. logoz)  значи слово, учение. В значението 
си на слово той присъства като принцип на сътворяването 
от Бог.  

“В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог 
беше Словото” (Йоан, 1:1). 

2. “Логосът” не е въпрос на здрав разум и още по-
малко на “естествено възприятие”. Той не трябва да се 
отъждествява напълно с “логическото” като тъждество и 
дискурс. Логосът като архетип е създаден и наложен 
постепенно от мислителите на антична Гърция. Но все пак 
гърците преди всякакви мислители и независимо от всяка 
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философия и наука са смятали, че техният космос е изразим 
и постижим с думи. Дори божествата са постижими и 
предвидими.  

Гръцкият свят изглежда доста малък и крехък, какъвто 
е и бил в действителност. Геополитически и социално това 
е бил просто градът или градовете, полисът.  

Алексей Лосев, един от световно признатите 
изследователи на античността, пише: 

“Три категории са необходими за такъв космос - името, 
числото и тялото (вещь). Да се изяснят те, значи да се даде 
диалектиката на античния космос. Защото той е тяло, устроено 
съобразно числото и се явява в своето име.  

Името е онова, което ние знаем за тялото, и това, което 
тялото знае сама за себе си. В името на тялото е цялото тяло. Не 
може да се знае тялото, ако не знаем името му. Диалектиката на 
нещата е диалектика на имената; диалектика на света и битието - 
е диалектика на името, в което е даден светът и е дадено битието. 
Ако е построена диалектиката, то е построено диалектически 
цялото битие и даже много повече - построена е смисловата 
връзка на всичко със всичко, а в това число, и, в частност, 
смисловата връзка на нашата човешка мисъл с окръжаващото я 
безкрайно битие... 

Понятията ейдос и логос са фундаментални понятия на 
диалектиката, и без тях не е мислимо да се заемаме с 
диалектическия метод... 

1. Първо, диалектиката е логос , логическо конструиране. .. 
Диалектиката е заета с чисто логическ ата конструкция на вещта, 
а каква е именно тази вещ, нея съвършено не я интересува. С това 
тя се отличава от интимно-жизненото отношение към нещата... тя 
- не е самия живот, а само негово логическо конструиране... 

2. Второ, диалектиката е логическо конструиране на ейдоса. 
С това тя се различава от всички други типове логическо 
конструиране. И, преди всичко, тя се различава от логиката в 
обикновения смисъл на думата, т. е. от формалната логика. 
Формалната логика е логос за логоса, диалектиката е логос за 
ейдоса... ейдосът... е цялостен смислов лик на вещта, 
съзерцателно и умствено осезателно дадената му фигура, а 
логосът е метод за смислово оформление на вещта, задачата да се 
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мисли вещта, чистата логическа възможност и законът за 
смисловото построяване на вещта. “ (Лосев, А., 1993, 69) 

Лосевата “диалектика” тук не е предмет на спор. Не се 
дискутира и това например, че “името е това, което вещта 
знае за самата себе си”. Но дори този тезис е показателен за 
ролята на логоса. Логосното съзнание, логосната нагласа е 
нагласа за езикова и мисловна прозрачност на битие то и 
нещо повече - битието се очертава в логоса. Извън логоса 
на космоса явно остава едно враждебно и безкрайно 
небитие.  

И тук логосът се дели на име, дума и число. Това 
деление аз приемам.  

3. Тук твърдя, че този логос е родил различието 
между докса и епистема, родил е Западната наука. А тя, 
за разлика от други форми на културна подредба, е опит с 
думи и зависими от тях числа да се опише и обясни света, 
за да се действа в него. Светът за научния светоглед е 
прозрачен до дъно и описуем. Той е място подредено, в 
него властват закони, те са познаваеми.  

Това е анализирано по-обстойно в осма глава, в 
параграфите: “Спонтанен опит. Doxa”и “Обективно знание. 
Epistema”. 

4. Какво значи преходът към логос, от естествена 
подредба към здрав разум и обективно знание в контекста 
на естественото и изкуственото, живота и артефакта? 

Движението от свят към живот и от живот към 
артефакт е движение на подреждане и усилване на 
подреждането. Расте степента на определеност. Перфектна 
определеност на равнище значение няма. Но има перфектна 
определеност на равнище знак. Ако знакът е артефакт, а 
значението - нещо несъздадено, то знакът е определим 
перфектно, докато значението не е. 

5. Понятията в аксиомите (права, повърхност, обем) са 
определени перфектно. Няма повече какво да се определя. 
0, 1, 2, 3... са перфектно определени; 2 . 2 = 4; 23 =8; 5 - 5 = 
0,са перфектно определени и очевидно верни. Какво са 
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понятията и аксиомите? Ако за понятията може да има 
онтологичен спор, то аксиомите очевидно са наши 
създания. Това се потвърждава от модерната математика и 
съвременната логика - ние можем да приемем каквито 
изберем аксиоми.  

6. Всички възможни идеи и представи в познанието са 
“антропоморфни”. Логосът следва един предзададен 
човешки ред. Математическата идеалност се осмисля в 
човешката реалност - жизнения свят (Хусерл, Е., 1992). 

7. Подреждането в логоса с думи и числа следва 
правила - логически закони, граматика, математически 
константи и зависимости. Всяка игра почива върху 
ограничен брой добре определени, измислени 
(артефактуални) правила. Те успешно се прилагат към 
неопределено голяма област от възможни ходове. Като 
измислена, математическата наука следователно би 
трябвало да е е с измислени правила (закони), които се 
прилагат върху полето на интерпретираните наблюдения 
(факти) и ги обясняват. 

8. Науката на Новото време е чисто създание. Термини 
и изрази като “безкрайна Вселена”, “сингулярност”, 
“хоризонтално време”, “кварк”, “странност”, “цвят” на 
частиците, “първоначален взрив”, “черна дупка”, всички 
базови теоретични понятия на съвременната западна наука, 
не изразяват живи възприятия, а конструкции на базата на 
наблюдателни данни. Но възприятието може да се 
подрежда от тях.  

10. Когато свикнем с фантастичното, ние го приемаме 
като реално. То работи за описанието на нашия реален свят. 
Като малки ние живеем отчасти в света на приказките, а 
като големи, отчасти в света на теориите. Така древните 
хора живеят в света на мита, а индусите например - в света 
на една “карма”, пронизваща много прераждания. 

11. Създаденото от човека във важен смисъл е не-у-
местно в тялото на природата, защото не е пряк неин 
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продукт. Християнинът би казал, че не е Божие творение. А 
когато това създание се провъзгласява за независимо от 
Бог, то среща отпора на църквата. Така е разбираемо 
противопоставянето на Светата Инквизиция срещу ересите 
на науката и поставянето на човешките създания по-високо 
от божествените. 

12. В рамките на аналитичната философия на науката 
се установява, че съществуването няма друг онтологичен 
статус, освен логосния - статуса на думата, езиковата 
мрежа (Карнап), логическата дефиниция. Показателна за 
това е една от най-силните статии в тази традиция - 
статията “On What there is” на Уилард Куайн.  

“Любопитно нещо относно онтологичния проблем е 
простотата. Той може да бъде поставен в три англо-саксонски 
едносрични думи: “What is there”? (Какво съществува?) (Quine, 
W., 1952, 21). 

Куайн предлага да си представим двама души, един от 
които твърди, че има нещо, което другият твърди, че не 
съществува. Тяхното несъгласие почива върху онтологични 
предпоставки. Те се коренят в парадоксалността на 
негативното утвърждаване, че “нещо не съществува”. Това 
е античната апория за изказа на “не-битието” и дали то 
съществува, или не. В статията негативният аргумент е 
представен от онтолога мистър McX. 

“Така, да вземем Пегас. Ако Пегас не би съществувал 
(where not), твърди McX,ние не би трябвало да казваме нищо за 
каквото и да било, когато използваме думата; следователно би 
било нонсенс да кажем даже, че Пегас не съществува. “ (пак там, 
22) 

McM би казал по-нататък, че Пегас не съществува в 
пространството и времето като летящ кон, но че той е 
човешка идея. Но това вече е объркване. Има ментална 
идея “Пегас”, но не тя е, която хората имат предвид, когато 
отричат съществуването на Пегас. McX го обърква 
понятието, че Пегас трябва да съществува, за да се отрича 
съществуването му. Друг измислен събеседник, Wyman, 
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Уайман, се намесва, за да определи съществуването на 
Пегас като модалност: възможност, която не е реализирана. 
Но Куайн отхвърля това решение, доколкото възмож ни 
неща не могат да се идентифицират. След това Куайн 
отхвърля дори логическото противоречие като без-
смислица и не-съществуване, макар и защитавано от 
авторитета на Витгенщайн. Защото има доказателства чрез 
допускане на противното и чрез противоречието се стига до 
решение. Но Чърч показва, че няма всеобщо приемлив 
метод за откриване на противоречията.  

Куайн привежда анализираните от Ръсел “singular 
descriptions” (единични описания) като “авторът на 
Уейвърли”, “сегашният крал на Франция”, “кръглият 
квадратен купол на Бъркли колидж”. Тези дескриптивни 
фрази са парафразирани в контекста на “incomplete 
symbols”, непълни символи, като “Кръглият квадратен 
купол на Бъркли колидж е розов” или “Авторът на 
Уейвърли е поет”, “Нещо е написало Уейвърли и е поет и 
нищо друго не е написало Уейвърли”. 

Сега, господин McX греши, когато смята, че 
непълните описателни изрази (не цели изречения) се 
нуждаят от обективен референт, за да са смислени. В 
логиката има квантификатори като “нещо”, “нищо”, 
“всичко”, които не са имена, те се отнасят до същностите 
изобщо. Това са основни елементи на езика и безспорно 
имат значение.  

“Но тяхната смисленост по никакъв начин не предполага, че 
съществуват или автор на “Уейвърли” или кръглият квадратен 
купол на Бъркли Колидж, или който и да било специфично 
означен обект” (пак там, 26). 

Тези символи се изясняват в контекста на целите 
твърдения. Така отпада разбирането, че твърденията за 
несъществуващи обекти са безсмислени. Смислеността не 
предполага съществуване в пространството и времето. Но 
какво е значението на съществуването и несъществуването 
на неща като “Пегас”? Трябва да има “пегасост” в нещо 
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като Платонов свят или в човешкия ум. Тогава изразът 
“Пегас не съществува (в пространството и времето” не е 
безсмислен. Нещо казано трябва да съществува в някакъв 
смисъл, за да се отрече че е.  

Когато говорим че “Пегаси има”, ние сме в онтология 
която ги съдържа. Така ние сме в числова онтология, когато 
признаваме съществуването на числата. Единичното име 
още не е онтологично значимо. Но значението може да е в 
статуса на идея в ума. Има ли универсалии като отношения, 
класове, числа, функции? 

“Онтологичните твърдения следват непосредствено от 
всички начини на каузално изказване или обикновени 
факти...”Съществуват свойства” следва от “Съществуват червени 
коне, червени рози, червени залези”... Може да се приема, че 
съществуват червени коне, рози и залези, но да отрича, освен 
като погрешен начин на изразяване, че съществува нещо общо... 
което е наричано с думата “червенина”, “залезност”” (пак там, 29 
- 30) 

Даването на име е даване на синоним в по-ясен език. 
Илюзорна е обяснителната сила на несводими същности 
наречени “значения”. 

 “Имената и единичните термини могат да се използват 
значимо в изреченията, без да се предполага, че има същности, 
които тези термини целят да именуват. Аз обосновах по-нататък, 
че можем да използваме общите термини, като предикати, без да 
ги схващаме като имена на абстрактни същности. Аз обосновах 
по-нататък, че можем да разглеждаме изразите като значими, 
като синоними или хетероними един за друг, без да поддържаме 
реалност от същности, наречени значения. Тук McX започва да се 
чуди дали има въобще граници моят онтологичен имунитет. 
Наистина ли нищо,  което можем да кажем, не ни води до 
заключението за универсалии или други същности, които можем 
да намерим нежелани? 

Аз вече предложих негативен отговор на този въпрос, 
говорейки за свързаните променливи, или променливи за 
квантификация, във връзка с Ръселовата теория за описанията. 
Ние можем много лесно да попаднем в онтологични 
ангажименти, като кажем, например, че съществува нещо 
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(свързани променливи), което червените коне и залезите имат 
като общо; или че съществува нещо което е цяло число между 
1000 и 1010.Но това е, по същество, единственият начин, по 
който можем да се ангажираме онтологически: чрез употребата 
на “bound variables” (пак там, 31) 

Така се отива до един краен пункт в аналитичната 
философия, който обаче е дълбоко същностен за нашата 
култура. Нямаме никакви гаранции за съществуване, освен 
изразите, свързаните думи. Съществуването, попаднало в 
езика, вече не може да се утвърждава като извънезикова 
“същност”. Реализмът става безсмислен. Допускането в 
езика на явления, които са неизказуеми, е невъзможно. Но 
тази философия ни освобождава, за разлика от 
феноменологията, от смесването на даденото и създаденото 
от нас, пораждащо наистина неразрешими трудности.  
Куайн, като никой друг съвременен философ и подобно на 
средновековния Уилиам Окам, радикално отстранява 
“онтологията” от езика, за да я концентрира именно там, 
разбира се, в съвършено нова форма - като идентичност на 
съществуване и логическа квантификация. 

“За което не може да се говори, за него трябва да се мълчи”  
- е последното изречение от “Логико-философския 

трактат” на Витгенщайн (Витгенщайн, Л., 1988,124).  
Логосът е приел две форми още в Античността: число 

и дума. Два вида ред организират научното познание: на 
думите и на числата. 

§ 30. Думи  
“Аристотел. Категории: 
“Дискретни са, да речем, числото и словото, а непрекъснати 

- линията, равнината и тялото, както и времето и мястото... По 
същата причина тук спада и словото. Че то е количество, е ясно 
въз основа на това, че се измерва със съставляващите го дълги и 
къси срички. В дадения случай говоря за произнасяното на глас 
слово. Неговите части не се свързват посредством никаква обща 
граница, защото няма такава обща граница, в която да се 
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докосват съставящите го срички, а всяка от тях е обособена сама 
по себе си.” (Аристотел. Категории, 4b,33 - 40.Аристотел, 
1991,41) 

На друго място в “Категории” Аристотел отново 
говори за логоса във връзка с числото, когато изяснява 
нетрайната природа на частите и количествата: 

“ Така е и при словото, никоя от частите на което не е 
трайна, а веднъж изказана, повече не се задържа и поради тази 
причина те нямат някакво определено взаимно разположение.” 
(Аристотел. Категории, 5b,36 - 39.Аристотел, 1991,42) 

1. Аристотел е създател на първата система на 
категориите - определенията, които предицират “първата 
същност” - единичното нещо. Той създава чисто качествена 
физика, без числа. В света, който наблюдаваме, съществено 
е многообразието и движението. А многообразието не може 
да се обхване чрез числа. 

“Концепцията на Аристотел не е математическа - в това е 
слабостта, но в това е и силата є: тя е метафизическа концепция. 
Светът на Аристотел не е геометрически изкривен, той, ако 
можем така да се изразим, е изкривен метафизически... 
Следователно, както ще ни обясни по-късно аристотеликът, 
философията на реалното не се нуждае нито от изследването на 
детайлите, нито от прибягване към числени определения при 
формулировката на своята теория на движението. Всичко, което 
тя трябва да направи, е да изброи основните категории 
(естествено, насилствено, праволинейно, кръгово) и да опише 
техните общи, качествени и абстрактни черти... Истинският 
смисъл на такава необходимост е непонятен на съвременния 
читател, но съвременниците на Галилей са го осъзнавали много 
добре. Те са знаели, че качеството, също и формата, бивайки 
нематематически по природа, не могат да се анализират с 
математически термини. Физиката не е приложна геометрия” 
(Койре, А., 1985, 131). 

2. Качеството се изразява с категории - имена, думи, в 
които се формулират мисловните фигури, съответствуващи 
на главните свойства на света. Тази качествена физика е 
била водеща до времето на Галилей.  
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3. Галилеевата революция е интересна като 
“възкръсване” на числото в описанието на природния ред. 
Сега числото е променящо се и описва движението. 
Галилей обяснява чрез уравнения това, което според 
Аристотел е абсолютно качествено. 

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

4. Според Джордж Бъркли думите и числата са 
самостоятелни спрямо сетивните идеи, спрямо 
възприятията. Думите (термините) и числата, които 
срещаме в абстрактните науки, не значат нещо извън нас. 
Дума като “материя” е лишена от смисъл като нещо извън 
усещането. Думи като “дължина на вълната” имат значение 
само за физиката, но не за философията. Ето фрагмент от 
анализа му за абстракциите в “Трактат за принципите на 
човешкото знание”, където той критикува Локовата теория 
за абстракциите като израз на общи идеи: 

“... ние изхождаме от предположението, че употребата на 
думи предполага притежаване на общи идеи... аз се придържам 
към мнението, че думата става обща, бидейки знак не на 
абстрактната, общата идея, а на много частни идеи, всяка от 
които то безразлично предизвиква в нашия ум. Ако се казва, 
например, че изменението на движението е пропорционално на 
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приложената сил а или че всичко протяжно е делимо, то под тези 
изречения трябва да се разбира движение и протяжност въобще; 
и, обаче, оттук не следва, че те ще възбудят в моите мисли идеята 
за движение без движещо се тяло или без определени 
направления и скорости и че аз трябва да съставя абстрактна, 
обща идея за протяжност, която не е нито линия, нито тяло, ни 
голямо ни малко, ни черно, ни червено, ни бяло, ни с друг цвят. 
Предполага се само, че което и частно движение да разглеждам, 
било то бавно или бързо, отвесно, хоризонтално или наклонено, 
на това или на друго тяло, отнасящата се към него аксиома остава 
еднакво истинна. Точно същото е справедливо и за всяко частно 
протежение, без всяко различие, ще бъде ли то линия, повърхност 
или тяло с една или друга величина или форма.  

... аз абсолютно отричам съществуването не на общи идеи, а 
само на абстрактните общи идеи... И тъй като първата идея е 
задължена за своята общност не на това, че служи за знак на 
абстрактната, или общата, линия, а на това, че тя е знак за всички 
частни прави линии, които могат да съществуват, то трябва да се 
мисли, че и общността на последното е произлязла по същата 
причина, а именно от разнообразието на частни линии, които той 
безразлично означава... Какво може да бъде по-лесно за всеки, 
отколкото малко да вникне в своите собствени мисли и после да 
изпита, може ли да достигне идея, която би съответствувала на 
даденото тук описание на общата идея за триъгълник, който не е 
нито остроъгълен, нито правоъгълен, нито равностранен, нито 
равнобедрен, нито неравностранен, но който е заедно и всеки, и 
нито един от тях?... общността се състои, доколкото разбирам, не 
в безусловната положителна природа или разбиране на нещо, а в 
отношението, което тя внася в обозначаемите или представяните 
от нея частности...” (Беркли, 1978, 158 - 162) 

5. Бъркли ни предлага да си представим триъгълника 
като такъв и е прав, че това не става. Защото триъгълникът, 
както и Нютоновото движение в празно пространство, са 
“фикции”, т. е. имат чисто концептуална реалност. Тези 
абстрактни понятия не са живи. Те са непредставими във 
въображението. Те не са възприемаеми. Те не могат да се 
нарисуват. Техните изображения представляват 
триъгълници и движения в представими условия.  
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Това значи, че абстрактните понятия, в които логосът 
ни тласка да описваме света, за да го подреждаме по-силно, 
са артефакти.  

5. Думите се различават от числата. Едните описват 
качества, а другите - количества.  

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

6. Общоприето е, че свойството самовъзпроизводство 
е специфично за живото. От гледна точка на физиката и 
химията в клетката “няма нищо друго” освен атомно-
молекулни комплекси, подредени от слаби и 
електромагнитни сили, които по принцип могат да се 
измерят и обяснят в своята динамика чрез уравненията на 
квантовата механика и термодинамиката. Но в клетката 
“има и нещо друго” и това е функционалният ред, по който 
са разположени въпросните атоми, молекули и комплекси и 
по който настъпват във времето техните взаимодействия. 
Този ред е зададен чрез една интегрална характеристика - 
самовъзпроизвеждането.  

7. Тази постоянна суперфункция включва ли се в 
измерването и решаването на уравненията? Как науката на 
Галилей се отнася към проблема живот? 

Физиката и химията намират в клетката синтетичен 
ред, който като текст, т. е. като верига и мрежа от букви и 
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думи изгражда качествата (уникалните полимери и 
полимерни комплекси), чиято динамика - уникалните 
реакции и функции, води към самовъзпроизводството на 
клетката. Какво прави с тези редове измерването и 
количественото обяснение? Ако квантовото измерване 
например изрази чрез числа - стойности на квантовите 
параметри - състоянието на дадена биомолекула, не 
изразява ли то с това и самия неин “тест?” Ако се 
реставрира парчето изписан пергамент и пред вас се 
очертаят ясно древните знаци, значи ли това, че вече ви е 
даден текстът? Не, доколкото вие тепърва трябва да го 
разчитате. Във всеки случай тази серия въпроси са 
достатъчно дълбоки и тънки, за да се посвети на тях не 
едно методологично и епистемологично изследване. Ето 
как поставя проблема Жак Моно: 

“Крайъгълният камък на научния метод е постулатът за 
обективността на Природата. което значи систематичен отказ да 
се приеме за водещ до “истинно” познание всеки опит за 
обясняване на дадени феномени в рамките на финални причини, 
т. е. на “проект”. Можем точно да посочим датата на откриването 
на този принцип. Формулировката от Галилей и Декарт на 
принципа на инерцията не обосноваваше само механиката, а и 
епистемологията на съвременната наука, унищожавайки 
физиката и космологията на Аристотел... чист постулат, завинаги 
недоказуем, защото е явно невъзможно да си представим опит, 
който да може да докаже несъществуването на един проект, на 
една преследвана цел, където и да е в Природата. 

Но постулатът за обективността е вграден в науката, той е 
водил цялото є  огромно развитие през три века. Невъзможно е да 
се освободим дори временно или в ограничена област от него, без 
да излезем от самата наука. Обективността обаче ни заставя да 
признаем телеономния характер на живите същества, да 
допуснем, че в тяхната структура и постижения те реализират и 
преследват един проект. Като че ли тук има противоречие 
(дълбоко епистемологично). Централният проблем на биологията 
е именно това противоречие, което трябва да се отстрани, ако е 
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само привидно, или да се докаже, че е радикално неразрешимо, 
ако в действителност е такова” (Мonod, J., 1970, 32 - 33). 

8. Да се отговори на въпроса за сводимостта на 
“словесното описание” към количествен анализ добре, 
означава да се изследва цялостната структура на 
съвременната наука. Изразът на Койре е много точен: 
“реформулировка на структурата на самия наш разум”. 
Проблемът за промяната на светогледа е по-общ и тук не 
ме интересува - неговото решаване не предрешава въпроса 
за структурата на науката. 

9. Във всеки случай думите остават по неотстраним 
начин първични по отношение на числата. Да се пита 
“колко”? е възможно само ако се знае за какво се пита. 

Приемането на съществуването на (словесни) изрази 
за обекти е приемане на рамка - концептуално-езикова 
мрежа, се твърди в една от знаменателните статии на 
аналитичната философия - “Емпиризъм, семантика и 
онтология” на Рудолф Карнап.:  

“Приемането на мрежа от нови същности е представено в 
езика чрез въвеждане на нови форми на израз, използваеми 
съгласно нова мрежа от правила. Може да има нови имена за 
отделни същности от въпросния вид; но някои такива имена 
може вече да са се явили в езика преди въвеждането на нова 
мрежа. (Така например, езикът на нещата съдържа сигурно думи 
от типа “син” и “дом” преди да се въведе рамката от свойства; и 
той може да съдържа думи като “десет” в изречения с формата 
“Аз имам десет пръста” преди рамката на числата да е 
въведена.)” (Carnap, R., 1952, 30). 

 Да се приеме светът на нещата, значи да се приемат 
правила за образуване на изречения и проверки, за 
приемането или отхвърлянето им. Но тезисът за реалността 
на външния свят не може да бъде сред тези изречения, 
защото не може да бъде формулиран на езика на нещата и 
по всяка вероятност на никакъв друг теоретичен език (пак 
там).  
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Думата като феномен, разбира се, е общочовешка, 
каквато е речта. Но думата като “логос”, като систематична 
рационална обработка на жизнения свят, като средство за 
конституиране на цял “космос”, който сякаш “покрива” и 
“замества” необятното, е фундаментална за Запада. Думата 
се отделя от живото лоно на живата реч и става “концепт”, 
влизайки в рационално дефинирани и обособени системи, и 
постепенно засилвайки своето място до там, че 
утвърждаването на съществуване извън словесното се 
смята за безсмислица. Западът просто свиква със словото 
като първичен и единствен начин на утвърждаване на 
съществуващото. Когато в отговор на утвърждаването на 
несъществуването на движението в лекциите на Зенон 
ученик демонстрирал чрез разхождане пред лектора това 
движение, той не бил възприет сериозно.  

§ 31. Числа 
1.Оригинални елементи от съчиненията на Питагор - 

европейския баща на числото като логос,  практически не 
са запазени. Филолай, питагореец от Кротон, по 
свидетелство на Прокъл, 

“космосът се завършва в себе си един, съ-единявайки се от 
противоположности, възникнал от о-пределящото и 
безпределното... 

Десетицата е съвършено число... Единицата е точка, 
двоицата - линия, троицата - триъгълник, четворицата - 
пирамида. Всички те са първи и начала на сродни с всяко от тях 
фигури. В тях се наблюдава и първата от пропорциите, 
отличаваща се с равномерност, чиито завършек е десет. Те - 
точката, линията, триъгълникът и пирамидата са първи елементи 
на двуизмерните и обемните фигури, и съдържат като резултат 
числото 10.” (Питагор и питагорейците, 1994, 37 - 39). 

В “Метафизика” Аристотел предава учението на 
платониците (Спевсип) за числата, като го подлага на 
критика:  
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“По-нататък, ще бъдат ли първите единици по-големи или 
по-малки, и ще нарастват ли следващите, или обратно? Всичко 
това е лишено от смисъл. Но тук не може да има и различие по 
качество. Нали единицата [изобщо] не може да има някакво 
свойство... 

Става дума за онези, които предполагат, че идеите не 
съществуват въобще, нито като числа, а съществуват 
математически предмети и че числата са първото сред 
съществуващото, а тяхното начало е само-по-себе си-единното. 
Но нали е нелепо да се твърди, че единното, както те казват, е 
първо за [различни] “едни”, а диадата да не бъде за двойките, или 
троицата за тройките: нали съотношението им е едно и също. Ако 
затова нещата с числото стоят по такъв именно начин и ако се 
признае, че съществува само математическото число, то единното 
не е начало (нали такова единно необходимо трябва да се 
отличава [в такъв случай] от другите единици; а ако е така, то е 
необходимо да има и някаква първа двоица, различна от другите 
двойки, и също еднакво необходимо и за другите подходящи 
числа. Ако единното е начало, то с числата работата трябва да 
стои по-скоро така, както казва Платон, а именно, че съществува 
някаква първа двоица и първа троица и че числата са 
несъпоставими едно с друго.” (Аристотел. Метафизика. 1083а,23 
- 34.Аристотель, 1976, 339).  

Ето според Аристотел какво е разбирането на 
питагорейците. 

“... това, че те не смятат числото за съществуващо отделно, 
отстранява много несъобразности; но че телата, както те смятат, 
били съставени от числа, и че тези числа били математически - 
това е нещо несъобразно. Нали е неправилно да се твърди, че 
[пространствените] величини са неделими, и даже ако това бе по 
някакъв начин допустимо, то единиците във всеки случай нямат 
величина; а от друга страна, как е възможно [пространствената] 
величина да е съставна от неделимо? Нали във всички случаи 
аритметическото число се състои от отвлечени единици; между 
това те казват, че нещата са числа; нали своите положения те 
прилагат към тела, като че ли телата се състоят от тези числа. 
“(Аристотел. Метафизика. 1083б,5 - 19., Аристотель, 1976, 340) 

“По такъв начин, всички тези и други подобни 
[разсъждения] правят очевидно, че числото и пространствените 
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величини не могат да съществуват отделно.” (Пак там, 1085б, 34-
36, 346) 

В “Категории” числата са представени като 
количества: 

“Що се отнася до количеството, от една страна, то бива 
дискретно и непркъснато, а, от друга, съставено от части, които 
имат определено разположение една спрямо друга, а също - 
съставено от части, които нямат такова взаимно разположение.” 
(Аристотел. Категории 4b20 - 24 (1992, 40)).  

Схващането на Аристотел за числата е изключително 
свежо и сега. Той казва, ако го преведем в термините на 
съвременната философия, че числата са математически, че 
имат знакова природа. Те не са онтологично 
самостоятелни. Единицата е условна. Тя не е размерна, 
нито е качествена. Различните единици не се различават 
сами по себе си, като редове същности. Не се различават 
като такива и числата. Числата не са нито идеи, нито 
качества. Това са математически същности, а не ейдоси 
(както платоникът Ксенократ смята).  

2. Числото е идеално не като метафизична същност, а 
като артефакт.  Тази идеалност не е от Декартов или Кантов 
тип, а по-скоро от Попъров тип в смисъла на Попъровия 
Трети свят на културата Popper,K., 1973). То е онова 
количество, което човек е помислил и проецирал в знак. 
Идеализацията и оперирането с идеални предмети 
(ноумени, артефакти), са игри като шаха или покера. Както 
и шахът или покерът, това може да бъде ирационална, 
безконтролна, луда страст. Тук не царства научната 
обективност в смисъла на Попър. Като всичко, което човек 
прави, тази активност може да поглъща. Веднъж започната, 
тази игра увлича човека като интересно и огромно поле за 
използване на ума. Има аналогия с хазарта. Такова е 
полето, известно като наука на Новото време или 
“Галилеева наука”. “Безкрайната Вселена” е нещо съвсем 
фантастично. Така според Алексендър Койре би трябвало 



 193

да я възприеме един античен мислител като Аристотел. 
(Койре, А., 1985) 

3. Питагор и учениците му разбират Космоса като 
хармония на числа. Постоянни пропорции подреждат света. 
Приложение на тази идея е античното математическо 
природознание - например статиката на Архимед. Оказва 
се, че числовите отношения могат да обясняват реални 
състояния и процеси в Космоса. Наистина тук числото 
обяснява не движения, а състояния.  

4. Това разбиране се наследява от създателите на 
новата физика - Галилей, Нютон, Декарт. Ето какво пише 
Галилео Галилей в знаменития си диалог “Двете главни 
системи на света - Птоломеевата и Коперниковата” 
(Галилей, Г., 1984): 

“Симпл.  Взимате на шега, струва ми се, тези доводи, а в 
същност върху тях се основава цялото учение на питагорейците, 
които са придавали голямо значение на числата. Вие, който сте 
математик и, доколкото ми е известно, в немалка степен 
философ-питагореец, изглежда, сега пренебрегвате техните 
загадки. 

Салв.  Това, че питагорейците са хранили дълбоко уважение 
към науката за числата и че самият Платон се е удивлявал на 
човешкия ум и е считал, че човек се родее с боговете само заради 
способността му да разбира природата на числата, ми е добре 
известно, а и аз самият никак не съм далеч от подобна оценка, но 
в никакъв случай не мога да приема, че загадките, заради които 
Питагор и последователите му са почитали толкова дълбоко 
науката за числата, са нелепостите, които устно и писмено се 
разпространяват от невежи люде. Нещо повече, известно ми е, че 
питагорийците, за да запазят от поругание и издевателства от 
страна на невежествената тълпа тези удивителни неща, са 
осъждали като богохулство обнародването на най-скритите 
свойства на числата и намерените от тях несъизмерими и 
ирационални количества и са проповядвали и заплашвали, че 
онзи, който ги издаде, ще бъде подложен на вечни мъчения на 
оня свят.” (Диалог за двете главни системи на света, 6 .Галилей, 
Г., 1984,Т. I,62) 
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Следва подробно обсъждане на Аристотеловата 
физика и Птолемеевия модел. Но тук ни интересува 
приемствеността от Питагор към Галилей.  

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

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

7. Числото свежда многообразието до множества 
единичности. Това значи засилване на подредбата на 
нещата и събитията като еднакви, броими и (съ)измерими. 
Числата и отношенията, които ги подреждат, засилват 
подредбата до степените на “пропорция”, “закон”, система 
от закони, математическа теория.  
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8. Числото не е обективна реалност. Никъде преди 
възприятието и описанието няма числа, доколкото няма 
(еднакви) неща и събития. Числото не е ментална 
структура. В ничий ум числата не присъстват априорно.  

9. Числото е артефакт. Като артефакт числото е 
телеологично. То е значеща нежива форма, пронизана от 
човешки смисъл. Смисълът на числото като артефакт е 
подреждането на качества, количества, неща и събития като 
множества от единици и стойности на величини. Числата 
могат да се съпоставят и подреждат еднозначно и 
определено едно спрямо друго, за разлика от всички 
елементи на възприятието и всички останали артефакти. 
Числовото подреждане е толкова по-силно, колкото по-
високоподредени са “нещата” и “събитията” в посока от 
живот към артефакт. Идентифицират се (откриват се, 
абстрахират се, създават се) величините. Няма никъде 
видими величини: има по-голямо и по-малко, цветове, 
форми, множества. 

10. Числото се създава като едно и много в чист акт на 
конструиране. Създава се чисто, откъснато от живото 
възприятие, множество от еднакви единици.  

11 .Числата са смислени знаци, които се състоят от 
елементарни единици - цифри. Цифрите са ограничен брой 
и със своите комбинации дават числата по аналогия на 
буквите и думите. Числата са универсални и не говорят за 
нещо уникално, освен ако изпълняват ролята на фиксатори 
на локализация в конвенционално приети календари или 
карти. Така събитието “създаване на Българската държава” 
е еднозначно локализирано в календара през 681 г., а 
мястото на Гринуич е еднозначно определено като 00 
западна (или източна) ширина. 

12. Числата идват след думите. Ние броим “нещо” в 
природата чрез обособяване на артефактуални определения 
като единица и множество и тяхното проециране във 
възприятието. “Единицата” - това е чистото определение; 
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числото - броя пъти, който го откриваме във 
възприемаемите обекти. Значи “колко” е зависимо от 
“какво”. 

13. На категориален език количеството е зависима от 
качеството категория и не е определима независимо от 
качеството (Хегел, Г., 1966). При Кант качество и 
количество са две фундаментални категориални рубрики, 
съответстващи на две съвсем различни и независими една 
от друга функции на съждението. (Кант, И., 1976) 

14. Числото се прилага най-напред за определяне и 
сравняване на артефакти, които са еднакви по своя 
произход и форма. Броят се парите. Те се броят и смятат 
без никаква степен на неопределеност. Но ако се опитаме 
да преброим птиците от една разновидност на една площ, 
далеч няма да успеем в сравнение с броенето на парите. На 
касовата бележка от магазина и на бордерото от банката 
има написана с думи и цифри определена сума: $ 255.65 
(двеста петдесет и пет американски долара и шестдесет и 
пет цента). Възможен ли е спор? Сякаш тук определеността 
е перфектна, безгрешна. Всъщност никой не знае точно 
каква "реална" икономическа стойност имат $ 255.65. 
"Курсът на долара" е артефакт, и той при това плава. Днес 
фиксингът е един, а утре - друг. А и фиксингът не определя 
еднозначно стойността или цената на долара, нито пък има 
такава задача. Все пак е ясно: имам $ 355.65. Определена е 
чистата числова стойност на парите, ако не като значения, 
то като знаци. 

15. В ума няма числа, както няма и неща, които да се 
броят.  В природата няма числа, защото няма еднакви  
неща, които да се броят или еднообразни  неща, които да се 
мерят. Числата, както и нещата, се съдържат в 
образованото или просто култивирано възприятие и най-
вече в развитата рефлексия на науката. Те са знаци със 
значения на подреждане. Подреждането е фундаментално и 
безусловно за живота.  
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16. Като артефакти числата са високоопределени, но 
не “перфектно” в безусловен смисъл. Тази перфектност е 
условна. Когато приемем неща в качеството им на единства 
или единици (предмети за четене или броене или единични 
стойности на величини за измерване), ние близо до 
перфектното можем да броим и мерим елементи на 
възприятието, да осъществяваме научно наблюдение 
(четене или измерване). 

17. Числото може да се представя ментално, но не в 
своята знакова неизчерпаемост. Свръхсложните изчисления 
и огромните числа пораждат безразличие и притъпяват 
мисловната и сетивната острота на живото разбиране и 
възприятие. Когато ви се казва, че вероятността да 
възникне живо от неживо е равно на единица върху 10 на 
степен 130, вие не можете да си представите, нито пък да 
помислите това. За сравнение ви се казва, че веществото 
във Вселената е еквивалентно само на около 1070 водородни 
атома.  Масата на Земята е еквивалентна на 1051 водородни 
атома. Това сравнение говори нещо, но само за големината 
на числото въобще, а не за реалния мащаб на сложността в 
ситуация като възникване на клетката, защото една 
величина - количество информация или вероятност, се 
сравнява с несравнима на нея величина - брой на атоми. 
Макрочислата на Вселената са по-малки по мащаб от 
микрочислата на живота. Така вие не печелите разбиране и 
възприятие за живота, а само се стъписвате пред проблема 
и тук допускате всякакви обяснения, дори и онези, срещу 
които е използвано това число.  

18. Съвременната дискусия за числата във 
философията на математиката и на физиката е необхватна в 
такова изследване. Моята позиция се оказва по-близка до 
аналитичната, отколкото до тази на Хусерл.  

За разлика от феноменологията, аналитичната 
философия изнася знаковите редове и техните значения 
извън менталната сфера и демонстрира пределно ясно 
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тяхната артефактуална природа. “2 х 2 = 4”не е очевидна 
истина, една и съща за богове, хора, ангели и чудовища 
(Хусерл. Философията като строга наука), нито ноема, 
постижима в трансценденталната интуиция (Хусерл. Идеи 
за една трансцендентална феноменология). Този израз 
представя подредба, зависима от създаденото от нас о-
пределяне на единиците и тяхното множествено съотнасяне 
като неразличими една от друга. Нека напомня само 
класическата статия на Рудолф Карнап: Емпиризъм, 
семантика и онтология: 

“В случая с математиката, някои емпиристи се опитват да 
намерят начин за третиране на цялата математика като прости 
изчисления, формална система, за която не е дадена и не може да 
се даде никаква интерпретация. Съответно на това се казва, че 
математиците не говорят за числа, функции, и неограничени 
класове, а просто за лишени от значение символи и формули, 
манипулирани съгласно някакви формални правила. За физиците 
е по-трудно да отбягват тези абстрактни същности, защото езикът 
на физиката служи за съобщаване на резултати и предвиждания и 
не може да бъде взет като прост изчисление. (Carnap, R., 1952, 
208)  

§ 32. Сравнение с Изтока 
1. Логосът обединява двете начала на европейската 

цивилизация - античното и християнското. Евангелието на 
Йоана започва с думите: 

“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото 
бе Бог.” (Йоан 1:1) 

Това е корен на западната (християнска) цивилизация. 
Тук Словото е Начало. Бог е Създател на света - Демиург. 
Той е създал света от нищо чрез Слово.  Този свят е 
промислен от Твореца. Той е Негов проект. Човек е “образ 
и подобие Божие”. 

Словото е начало както в християнството, така и в 
гръцката античност. На старогръцки (езика на Новия завет) 
logoz значи слово, учение. Друго важно понятие в този ред 
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е платоновата Idea (идея) - вид, форма. Идеите на Платон се 
изразяват с думи - благо, справедливост, добро, красиво, 
човек, държава... Във философията Платон сетивният свят е 
проекция на света на идеите - вечен, неизменен, божествен. 
Човек също е създател в рамките на своята човешка 
крайност, но границите на това създаване като човешки 
граници, са невидими, еластични, мобилни. Човек не знае 
ясно какво може да сътвори преди да го е сътворил. Така за 
него се открива неясната перспектива на една безпределна 
експанзия и тази експанзия стига до екстремалната 
ситуация - да се прави (променя) света. Ако човек в тази 
ситуация се усъмни в трансцендентността на Творението, 
той може да издигне себе си на пиедестала на Демиург.  

2. Нещата имат генезиса си в идеите, в думите, в 
числата. Идеите са чисти образци във философията на 
Платон. След тях идват числата. За разлика от божия 
промисъл и творчество, идеите са постижими в мисълта, 
защото ние самите произхождаме от света на идеите. Така 
ние можем да постигнем идеята, съвършенния вид на всяко 
нещо.  

3. И в античността, и в християнството логосът, 
словото, идеите, са начала и човек като логосно същество 
се мисли като начинател, творец, създател. Така на най-
дълбоко равнище лежи коренната за Запада мисловна 
нагласа да се схваща реалността като проекция, еманация, 
осъществяване, сянка на идеята. Идеята, ейдосът - е 
образец; реалността, действителността - е копие.  

4. Логосният жизнен свят е прозрачен.  Той е очертан 
от имена (Лосев). Това е космосът. Това е антична гръцка 
идея, която не намираме другаде в този чист вид. Но 
феноменът е общочовешки. Светът, в който хората живеят, 
е очертан с думи. Ние го подреждаме така. Но все пак 
светът не се променя от това. Не се променя даденото 
възприятие. Ние не контролираме с думи какво да виждаме, 
а какво да идентифицираме. С думи не можем да създадем 
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ново нещо, неживо или живо. С думи не можем да 
повдигнем камък. Не можем с думи да създадем живот.  

5. Т. е. логосът като западна идея клони да замести 
необятната и неизвестна реалност, в която нашият живот е 
дошъл и ще си отиде, с прозрачен до дъно космос, където 
числата и имената очертават всичко. И ако човек забрави, 
че думите и числата са все пак само думи и числа, че са 
негови създания, а не онтологични същности сами по себе 
си, със собствен смисъл и сила, то той може да забрави, че 
животът тече независимо от думите и числата и нашето 
раждане, болки, наслади и смъртта ни не протичат по 
нашия календар. Светът на знаците и значенията не би 
имал впрочем никакъв смисъл и никаква сила на подредба, 
ако не се фундираше от бездънния неназован жизнен свят.  

Западът бере плодовете на силата и слабостта от този 
рационален логосен ред. Тук не се прави преценка на тази 
страна на нещата. Прави се само сравнение.  

6. На Изток също срещаме и логицизъм, и абсолютен 
спиритуализъм като учение за всевластната сила на 
Божиите думи. Но той никога не е логосна нагласа. В най-
древната Ведическа визия за божествата, еманациите, 
кармата, прераждането и освобождаването, сетивно-
реалното е представено като майа (санскр. Не-това), 
илюзия; в будистката критика на Ведите - самсара. То е 
мистична проява и загуба на качеството, а не еманация, 
проекция, осъществяване на идея, което запазва качеството. 
Осъществяването е обратен на Платонисткия и 
Хегелианския процес - от земното към небесното. Ние 
трябва и можем да се осъществим, реализираме, 
освободим, когато спрем потока на сетивната самсара - 
потока на преражданията. Нищо земно не носи образа на 
небесното. Инкарнациите и аватарите не са показ на идеи, а 
мисии за изпълнение. В образа си на земен човек Кришна 
не проецира божественото, а го изказва. В Индия, Китай, 
Тибет, Япония, Персия отсъства философската категория 



 201

идея. Отсъства и нагласата за безкрайна експанзия на 
проектирането. 

7. Само на Запад реалността се поставя в зависимост 
от образа. Само на Запад духът е идея, изразима и понятна. 
Само на Запад човешката реалност, както природата, е 
материализация на идеята. В това отношение има две 
огледални концепции. За идеализма идеята е абсолютна, а 
реалността е образ, за материализма тя е образ на 
материалната реалност. 

8. Логосният Запад е историчен - “мистичният” Изток 
е почти неисторичен.  В основата на западния историзъм 
лежи отново коренният възглед, че реалността се проецира 
в или е проецирана от ред числа и думи, които са логически 
подредени и представляват едно цяло - произлизат от една 
идея. Защото историята има смисъл да се записва, обяснява 
и тълкува само доколкото е “правена” и е “помнена” като 
реализация на идеи - небесни или земни, Божествени или 
човешки. Календарът е мрежа от числа, в които човешкото 
време се “вмества”. Чрез мрежи от понятия можем да 
интерпретираме събитията като подредени и обясними. 
Самата подредба е йерархия на идеи, чиято йерархичност 
сама е идея. Тук намирам корена на онази менталност, 
която Карл Попър нарича “историцизъм” - нагаласата да се 
разбира историята чрез идеи и закони и визията за социална 
контролирана промяна съгласно предвижданията, 
обосновани върху идеи и закони (Попър, К., 1993). 

9. Защо Западът намира в реалността или влага в нея 
идеите, понятията, думите, числата, образите, проекциите? 
И дали това е наистина изключително западна нагласа? Що 
се отнася до изключителността, това е отново само идея 
или по-точно идеализация. Защото и в Индия намираме 
логически изследвания или шабда като слушане на 
казаното във Ведите. Но тук има коренна разлика. Във 
Вайшнавизма шабда е слушане на жив духовен учител, а не 
просто приемане на идея. Тук не идеята, а присъствието на 
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живия дух  и чрез него живото божество, е решаващото. В 
Даосизма дъ следва не словесно и мисловно постижим 
закон, а Дао - неизказуемия и немислим път. На Запад 
идеята, образът, информацията, концепцията, планът, 
теорията, методът - са все идеи, които могат да 
съществуват и да действат независимо от живото 
присъствие, от живото казване и слушане. Идеите имат 
свой свят и у античния Платон, и у съвременния Попър.  

10. Западът е изключително рационален и 
технологичен в сравнение с всички други културни светове. 
На Запада човешкия свят “се прави” . Контролирано и 
съзнателно се следи историята, тя се пише. Контролирано и 
рационално - според проекти - се уреждат градовете и това 
се очертава във вековете като изключително западна черта 
Макс Вебер разглежда рационалната държава като феномен 
на западната култура (Вебер. Форми на господство). 
Контролирано и рационално се обработва Божието слово. 
Рационално се познава природата. Създават се отделни 
науки с отделни идеи и предмети. Създават се теориите, 
методите, алгоритмите, машините, компютрите. Създават 
се механичните, химичните, биологичните и социалните 
технологии - рационалните промени на обществото.  

11. В хода на своята техническа експанзия Западът е 
свикнал да вижда всичко като правене, като проекция, като 
техне, като продукт на идея. Защо да не се направи и 
обществото? Защо да не се направи и човека?  

Реалността, светът, човекът не се възприемат като 
трансцендентни или трансцендентални реалности или 
тайнства. Те не са безусловни дадености, а предмети на 
правене. Те са прозрачни и могат да се опознаят до дъно. 
Да бъде опозната последната им същност макар и да 
останат неясни много неща. А това става чрез идеи и 
тяхното подреждане.  

12. “Първата подредба” - устройството, което 
намираме в света, в тялото, в душата и в ума си - не са 
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създадени от нас. И тази реалност е безкрайна в ширина и 
дълбочина; във времето, в пространството и в сложността. 
Този факт е ясен за западния човек и той действа в 
контекста на безкрайно сложния свят с успех, защото го 
редуцира до най-близък опростен контекст. Не е нужно да 
познаваш всичко, за да направиш нещо. Всичко направено 
от човека е артефакт. Всеки артефакт носи човешки смисъл 
- замисъл, предназначение, значение - въобще идея, 
вложена от твореца. Но всичко направено от човека е 
непосредствено потопено в една макар и осветена от 
човека, но неовладяна от него реалност, над която той няма 
контрол. 

13. В своите технологии човек, по при знанието на 
самия Запад, използва не свръхсили за правене на природни 
закони, а “закони и сили на природата”. Всичко направено 
от човека остава част от природата (или духа) и чрез това 
реализира човешката идея, която е вложена. Значи, за да се 
реализира технологичната идея, нейната проекция трябва 
да “отразява идеята” в самия свят или в неговите закони. И 
още значи, че направеното от човека спонтанно ще се 
разтвори до неразличимост в природата, ако той изчезне от 
лицето на земята.  

14. Може ли човек да направи всичко, за което има 
идея? Без съмнение - не. Човек има идея за Бог, но не може 
да го направи реалност. Човек има идея и знания за 
природата , но не може да я направи. Човек познава 
“природни закони”, но не може да ги направи произволно. 
Човек узнава за атоми, тела и галактики, но не ги прави. 
Човек не може да направи както галактиката, така и атома. 
Човек не може да направи и нещо живо от неживо - една 
клетка. Следователно, когато става въпрос за “правене на 
свят, живот или човек”, това не трябва да се разбира 
буквално. Очевидно става въпрос за промяна на света, 
живота, човека. Но възможно ли е да променим съзнателно 
и контролирано, т. е. технологично, нещо, което не можем 
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да направим? Как можем да променим из основи света, 
щом не можем да го направим? Как можем да променим 
като цяло обществения живот, ако не можем да го 
направим? Как можем да променим радикално човека, ако 
не можем да го направим?  

15. Да потърсим отговор в реализираните технологии. 
Ние променяме структурата на материята, доколкото 
според нейните закони тя може да варира. Не можем да 
променим протонно-електронната структура на атома. Не 
можем да променим органичната структура на клетката, 
освен ако е разрушаваме. Не можем да променим 
структурата на земята, ако не искаме да загинем. Не можем 
да променим структурата на галактиката. Да, това е така, но 
никой не може да фиксира тук абсолютни граници за всяка 
технология.  

Ние очевидно не познаваме света като цяло, живота 
като цяло, човека като цяло. Те не са ни ясни до дъно. Ние 
не виждаме въобще някакво дъно тук. 

Затова е голяма грешка да сметнем нашия очертан от 
думи и числа, от машини и текстове свят за реалността в 
цялата є сложност. Голяма грешка е да живеем, изцяло 
разчитайки на тези очертания, които сами сме наложили, и 
да не държим сметка за винаги изненадващото ни и винаги 
живо неизказано, неизброено, неизмерено, а може би 
неизказуемо, неизброимо и неизмеримо.  

Нека проследим какво е мястото на логосното начало 
на Изток: 

16. Лао-Дзъ. Дао-дъ-дзин: 
“Гледам го, 
а не го виждам, 
затова го наричам  
невидимо. Слушам го, 
а не го чувам, 
затова го наричам 
беззвучно. Пипам го 
а не го улавям, 
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затова го наричам 
мъничко. 
 
За тези трите 
не може да се пита по-нататък, 
защото се сливат в едно. 
 
Неговата горна страна 
е неосветена. 
Неговата долна страна 
е незатъмнена. 
 
То е безкрайно 
и не може да се назове, 
връща се към непредметността. 
Наричам го 
форма на безформеното 
образ на непредметното. “ (Лао-Дзъ, 1989,14) 
Безсловесно и неопределимо или по-точно само 

отрицателно определима чрез сетивните неща е Дао. 
Неговото следване е спонтанност, мяра, естественост: 

“Който взема препълнен (съд) 
по-добре е да не го взема. 
Който преостря върха,  
не може да го запази дълго. 
Пълна зала със злато и яспис, 
никой не може да опази. 
Който се гордее с богатство и почести, 
сее семето на своето падение. 
Завършиш ли своето дело, (колкото и да е велико), 
оттегли се.  
Това е закон 
на естественото Дао. 
... 
Многото цветове 
заслепяват зрението. 
Многото тонове 
заглушават слуха. 
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Многото подправки 
развалят вкуса. 
Бързата езда и ловът 
вълнуват сърцето. 
Скъпоценните неща 
карат човека да краде.” (Пак там, 9,12) 
17.Кунг-Фу-тзе (Конфуций) 551 - 478 г. пр. Хр. 

Добрият път: 
“Учителят рече: 
Бих внесъл ред първо в езика. 
Тзе-лу му каза: 
Правилно ли чух? Това, за което попитах, няма нищо общо 

с езика. Защо ще внасяш ред в езика? 
Учителят рече: 
Колко ти е тромава мисълта! Благородният трябва по 

възможност да се въздържа, щом става реч за неща, от които не 
разбира. Ако езикът е неточен, то това, което се казва, не 
отговоря на онова, което се има предвид. А щом това, което се 
казва, не отговаря на онова, което се има предвид, то това, което 
е необходимо да се извърши, не може да се направи; ритуалите и 
формите не могат да въздействуват; тежките и леките наказания 
ще бъдат безрезултатни и хората няма да могат да се изявяват. 
Затова Благородният се нуждае от език, с който човек да се 
изразява съвсем ясно, да говори само за това, което предстои да 
извърши. От това, което казва, Благородният нищо не оставя на 
случайността. XIII,3 (Конфуций 1992,61-62) Конфуций 
ограничава думите до ясните и точните значения. Очевидно в 
тази сфера не влизат “нещата, от които не разбираме”.  

18. Във ведантизма свещените ведически текстове имат 
трансцендентен произход, подобно на Божието слово в 
християнството. Това не е човешка словесност и логика и е 
самостоятелен и абсолютен източник на знание. Ето как го 
характеризира Шанкарачария, създателят на Адвайта-Веданта: 

Шанкара Ачаря. VI в. Сл. Хр. Брахма-сутра на 
Бадараяна с коментарите (бхашя) на Шанкара Ачаря 

“БС I.1.3.[ Брахман е всезнаещ], защото [той] е източник на 
свещените текстове.  
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Коментар на Шанкара. Брахман е йони (т. е. материалната и 
инструменталната причина, букв. Утробата) на великите писания 
(шастри) като Риг-веда и т. н., които се допълват от други 
текстове, които от своя страна са също източници [от различен 
характер] на познание, които обливат в светлина всички неща 
подобно на лампа и които са почти всеизчерпващи. Защото 
писания като Риг-веда, притежаващи всички добри качества, не 
биха могли да възникнат от друг източник освен от всезнаещия 
Единствен... От само себе си се разбира, че великото създание е 
абсолютно всезнаещо и всемогъщо, щом като от него води 
началото си Риг-веда и т. н., която се разделя на множество 
клонове и представлява източник за класификация на боговете, 
животните, хората, кастите, жизнените етапи и т. н., както и 
източник на всички видове познание, и щом като тези Веди се 
пораждат от това Същество като че ли за забавление и без ни най-
малко усилие като дишането на човека, защото е казано във 
ведическия текст: “Онези, които се наричат Риг-веда (Яджур-веда 
и т. н.), са дъх от това велико Създание” (Бр. II.4.10)(Шанкара 
Ачаря 1992, 15-16) 

Тук словото е спонтанно, трансцендентно и 
абсолютно, без да има нещо общо с човешкото казване, 
писане и логика. От друга страна то се различава от 
словото в библейския разказ за Сътворяването, което е 
творящо и съвпада с реалността. Във Ведите се визира един 
всезнаещ Брахман, но не творящ Вселената със Слово.  

Ведантизмът противопоставя абсолютния 
свръхсетивен Брахман и относителния сетивен свят на 
Майя (санскр. Не-това). В сферата на Майя нещата са 
илюзорни, доколкото нямат основание за своето 
съществуване в самите себе си.  

19. Будизмът, както е известно, е опозиция на 
ведантизма. В живота на Буда и в тъканта на всеки будизъм 
централна тема е Просветлението (Бодхи). То е акт отвъд 
логиката и думите. Бележитият будолог Фьодор Щербацки 
в “Концепция буддийской нирваны”, разказва: 

“Буда е отговорил на ред метафизически въпроси с 
абсолютно мълчание. Буквално това е аргументът a 
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silentio.Разглеждайки тези въпроси по-отблизо, ние виждаме, че 
това са били метафизически въпроси от рода на: безначален ли е 
светът или има начало, краен ли е той или безкраен, както е 
състоянието на светия след смъртта - това последното означава, 
каква е природата на абсолюта. Разказва се, че когато тези 
въпроси били отнесени към Буда, то в един случай отговор 
въобще не последвал, а в друг отговорът е гласял, че тези 
въпроси са пусти” (Щербатской, Ф., 1988, 219-220) 

В будизма основен проблем е разбирането на Нирвана 
- състоянието и природата на реалността след напускането 
на телесния живот и колелото на преражданията (самсара). 
Метафизическите школи на будизма на Малката колесница 
на спасението (Хинаяна) - саутрантика и вайбхашика 
определят абсолюта като dharma-kaja - космическо тяло на 
Буда.  

“Очевидно йогинът в неговата мистическа интуиция 
притежава непосредствено познание на това недиференцирано 
чисто съзнание... 

В заключителната глава на “Абхидхармакоша”, продължава 
Щербацки, Васубандху споменава гледната точка на 
махаянистите за това, че всички отделни елементи (dharma) на 
Хинаяна нямат последна реалност. В същото време сам 
Васубандху е отхвърлял този възглед, но по-късно, към края на 
своя дълъг живот, променя своята гледна точка и приема 
идеалистическата теория на своя по-голям брат Асанга. Самият 
Асанга, очевидно, също в известен период на живота си се 
колебаел между двете главни течения, на които се е разделила 
Махаяна. Но към края на своя жизнен път двамата братя дошли 
до твърдото убеждение, че целият свят представлява само 
логическо построение, че всички негови елементи са относителни 
и са нереални сами по себе си, а че притежават друга реалност 
(parinispanna) - реалност в абсолюта, те са реални, ако ги 
разглеждаме sub specie aeternitatis.Теорията на спасението, 
преходът от сансара в нирвана, от феноменалния свят в абсолюта 
- тази най-голяма главоблъсканица на индийската мисъл - се е 
подложила на пълна промяна вследствие промяна на 
онтологичния възглед. В Хинаяна, където и сансара и нирвана се 
разглеждат като реалности, мистическата сила на йога се е 
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призовавала за да се достигне преход от едно състояние в друго. 
Практическият опит на медитационния транс подсказал на 
будистките философи мисълта, че йога е в състояние да спре 
някои органи на сетивата и интелекта, а доколкото светът се 
разчленява на частици сетива и сетивни данни, то е изглеждало 
съвсем логично да се допусне, че йога може да изпълни задачата 
за спиране живота на вселената завинаги... 

В системата на Дигнага абхидхарма е съвсем изоставена и е 
заменена с логика и епистемология. Дигнага започнал с реформа 
на брахманската логика (nyaya) и я приложил към будистките 
идеи. Неговият анализ на познавателната способност се оформя в 
понятие във висша степен конкретно и индивидуално 
(svalaksana), което е възможно да се определи като корена или, 
ако можем да се изразим така, като диференциала на познанието, 
този момент-точка (ksana), при което битие и познание, обект и 
субект се сливат. Концепцията на тази идеалистична школа по 
отношение на нирваната може да бъде изведена от 
заключителните думи на Дхармакирти в неговото "Examination of 
Solipsism".Там е поставен въпросът, как следва да се разбира 
всезнанието на будите, което се явява персонификация на 
чистото съзнание, недиференцирано на субект и обект, и на това 
се дава отговор, че “проникновението на будите във всеки 
съществуващ обект е нещо непостижимо, то във всяко отношение 
е по-висше от това, което можем да изразим с думи или да 
познаем в своите представи”. (Пак там, 234) 

Това положение е тематизирано най-силно в 
Мадхямика-сутри на Нагарджуна. Тук се разкриват 
границите на логическото и словесното, като се фиксират 
те в рамките на пространство-времевия сетивен свят. 
Светът, съставен от неща, няма основание на своето 
съществуване в самия себе си. Всяко нещо е “празно” по 
своята природа, защото възниква от друго и изчезва в 
друго.  

20. Шчербацки пише 
“Въпреки донякъде еднообразния метод, чрез който той 

(Нагарджуна -С. Г.) прилага към всички положения на Хинаяна 
една и съща разрушителна диалектика, Нагарджуна винаги остава 
интересен, смел, понякога объркващ и дори понякога изглежда 
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високомерен... Някакъв ужас лъха от това настойчиво, 
непреклонно отрицание на всичко, даже на най-почитаемите и 
грижливо пазени идеи на хинаянистите. “Какво да правим, - 
възкликва Арядева, най-блестящият от екзегетите на тази 
доктрина, - нищо въобще не съществува!, даже названието на 
учението предизвиква страх!”... 

... Той възвеличава принципа на пустотата и разрушава 
благодарение на него всяка множественост само за това, за да 
очисти почвата за единствената, неопределима (anirvacanija) 
същност на битието - “първично-без-вторично. В съответствие с 
принципите на монистическата философия, използваеми 
последователно, всички други същности мат само второстепенна, 
условна реалност, това са пари, взети назаем. 

Тази единствена реалност на Нагарджуна, макар и обявена 
за неопределяема, (anirvacanija), се е описвала различно... ” (пак 
там, 274) 

Будологът прави исторически паралел и сравнение с 
Европа. Той отбелязва плътното приближаване на 
ведантизма на много по-късния Шанкара с монизма на 
Нагарджуна. Това е преход от плурализма на Хинаяна към 
монизма на Махаяна. Той е налице и в европейската мисъл 
като преход от Хераклит към Парменид. В тази връзка 
диалектиката му се сравнява с тази на Зенон Елейски, като 
негативен дискурс в полза на монизма. Визирайки 
сравнения на Шанкара и Нагарджуна с Шопенхауер, 
Щербацки пише: 

“Тази философия по най-решителен начин се 
противопоставя на рационализма, т. е. на онези системи, древни и 
съвременни, индийски и европейски, които заявяват за 
способността на човешкия разум да познава нещата такива, 
каквито те се явяват в действителност. Нагарджуна довежда 
несъстоятелността на човешкия разум до предел и предизвиква 
утвържденията на логиката с такава изразителност, на каквато не 
е бил способен дотогава нито един философ.” (пак там, 251-252) 

21. Когато се сравнява глъбинно Изток със Запад, 
основна е темата за логиката и езика. Но с най-голяма сила 
това важи за сравнението между великите монистически 
системи на Запад и Изток. Неизменно западните се 
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основават върху рационално, словесно начало (с 
изключение на воля та на Шопенхауер) и неизменно 
източните се основават върху ирационално, несловесно 
начало. Метафизиката на Индия, както и на Китай, и както 
ще видим, на Япония, се оказва устойчиво привързана към 
идеята за транслогичното.   

“Хегел и Бредли, напротив, очевидно са убедени в 
действителността на своята логика, и не им идва наум, че ако 
последователно я приложат към собствените изводи, то тяхната 
логика изцяло би подвела сама себе си. Обаче Нагарджуна 
напълно си е давал сметка за това. Затова, съвършено 
отхвърляйки логиката, той прибягва към пряка мистическа 
интуиция по отношение на абсолюта - “първично-без-вторично”. 
(пак там, 253) 

22. В екстремна форма транслогическото присъства в 
Дзен-будизма - китайския синтез между Дао и Буда, 
възникнал в VI в. В Китай и пренесен в следващите векове 
в Япония. Неоспоримият авторитет на Дойсецу Судзуки тук 
е подкрепен с многочислени исторически свидетелства. В 
“Увод в Дзен-будизма” той пише: 

“Но Дзен е непреклонен и би възразил, че така нареченият 
здрав разум, с който се отнасяме към нещата, не е върховен 
съдник и причината да не постигаме проникновено разбиране за 
истината се дължи на погрешното ни придържане към някаква 
“логическа” интерпретация на битието. Ако действително искаме 
да стигнем до самата същност на живота, трябва да се откажем от 
любимите си силогизми, да възприемем нов начин на 
наблюдение и така да се освободим от тиранията на логиката и от 
едностранчивостта на нашия привичен начин на изразяване. 
Колкото и да е парадоксално, Дзен ни уверява, че лопатата може 
да се намира в празни ръце и че не водата, а мостът тече под 
краката ни... 

Обикновено смятаме, че твърдението “А е А” е неоспоримо 
и че предположението “А не е А” или “А е Б” е немислимо. Ние 
никога не сме били в състояние да отхвърлим тези условности на 
познанието - негови неизменни атрибути. Но ето че сега Дзен 
заявява: думите са само думи и нищо повече. Когато за нас 
думите престанат да съответстват на фактите, идва време да се 
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разделим с думите и да се върнем към фактите. Докато логиката 
има практическа стойност, тя трябва да бъде използвана, но 
когато престане да бъде полезна или когато се опитва да излезе 
извън определените є рамки, трябва да извикаме “Стоп”... 

Дзен се интересува от фактите, а не от техните логически, 
словесни, предубедени и непълноценни изразители. Съкровената 
същност на Дзен е непосредствеността и простотата, оттук и 
неговата жизненост, свобода и оригиналност... 

Дзен смята, че сме твърде много роби на думите и логиката. 
Оковани по този начин, оставаме нещастни и преживяваме тежки 
страдания. (Судзуки 1991, 69-74) 

Судзуки представя Дзен с ясното съзнание за 
специфика на Изтока спрямо Запада, и то най-вече в самия 
Дзен: 

“Казах, че Дзен е нещо мистично. Това е естествено, с оглед 
на факта, че е ключът към културата на Изтока. Именно поради 
това Западът често не успява да схване пълната дълбочина на 
източното съзнание. Мистицизмът по самата си същност не 
подлежи на логически анализ, а именно логиката е най-
характерната черта на европейското мислене, докато източното е 
синтетично и е насочено не толкова към уточняване на детайлите, 
колкото към всеобемно, интуитивно обхващане на цялото... 
Следователно, ако искаме да разберем Изтока, трябва да разберем 
неговото тайнство, т. е. Дзен. 

... Като твърдя, че Изтокът е мистичен, не искам да кажа, че 
е фантастичен, ирационален и че изобщо излиза от сферата на 
разума. По-скоро в характерния за него начин на мислене има 
нещо спокойно, тихо, мълчаливо, несмутимо, като че винаги 
обърнато към вечността. “ (пак там, 36-37) 

23. В този параграф се постарах да концентрирам 
вниманието върху централни мисли на Запада и Изтока 
относно думите и реалността и да покажа, че за Запада 
светът е абсолютно логосен, логически, прозрачен, а за 
Изтока - Абсолютът е не-логосен, транс-логически. Изтокът 
и Западът правят различни подредби върху все същия 
човешки жизнен свят, върху “първата подредба” от логика, 
сетивност и възприятие на природата. С това не искам да 
кажа, че Изтокът е лишен от логиката или че Западът е 
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изцяло впримчен от нея. Става въпрос за архетипи, а не за 
универсални модели, приложими абсолютно към всички 
факти.  
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Глава ОСМА.   

DOXA,  EPISTEMA и SCIENТIA 

Този “археологично-палеонтологичен анализ” идва до 
своята решаваща фаза.  Сега е време да открием корена на 
“опитната наука” в равнищата на подредба на света.  

Ето схематично пластовете на ред,  които 
идентифицирам.  Техните имена са условни.  Пластовете са 
неотграничени с резки граници.  В структурата на 
жизнения свят на европееца се редуват: първа подредба,  
дискурс,  логос.  Тогава идва ред на трите степени на 
конкретно знание в Западната култура - Doxa (мнението,  
всекидневното знание,  здравия разум),  Epistema 
(обективното знание) и Sciencia (опитната наука).  

И така.  Какви са очертанията на света,  в който се 
появява науката?  

§ 33. Спонтанен опит и здрав разум.  Doxa 

1. Спонтанният опит е най-близо до онова,  което 
Едмунд Хусерл разбира под “жизнен свят”.  В “Кризата на 
Европейските науки. . . ” той търси корените на 
математическата Галилеева физика.  Той пише: 

“Решаващото постижение,   с което,  съобразно цялостния 
смисъл на естественонаучния метод,  стават директно възможни в 
систематичен ред определени предвиждания извън сферата на 
непосредствено познаваните нагледи и на възможните опитни 
познания,  е действителното причисляване на математическите 
идеалности,  предварително хипотетично субструирани в 
неопределена всеобщност,  но тепърва проявяващи се в своята 
определеност.  Ако ги имаме,  и то според първоначалния им 
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смисъл,  още като живи,  то достатъчно е обикновено тематично 
насочване към този смисъл,  за да обхванем посочените от 
количествата на функционалната координация (казано накратко: 
от формулите) степенувани редици на (вече важащите като 
апроксимации) нагледи,  съотв.  следвайки признаците,  да си ги 
представим като живи.  Същото е и по отношение на самата 
координация,  която се изразява във функционалните форми и 
съобразно с това могат да се скицират очакваните правилности на 
практическия жизнен свят.  С други думи: Щом веднъж сме 
стигнали до формулите,  то с това вече предварително 
притежаваме практически желаното предвиждане на очакваното,  
и то в емпирична сигурност,  в нагледния свят,  в който 
математическото е само една специална практика.  Решаващото 
за живота постижение следователно е математизирането с 
придобитите от него формули. ” (Хусерл,  Е. ,  1992, 58-59).  

В основата на математическия метод лежи 
очевидността на математизирането на сетивния свят,  
придобита още преди Галилей.  Т.  е.  европейската наука 
се корени според Хусерл в предварителни гещалти на 
конструирането на жизнения свят.  В текста на “Кризата. . . 
” не се проследява как от доксическите очевидности се 
преминава към епистемическите.  Но може би под “докса” 
се има предвид имeнно това предварително 
математизиране.   

Ние започваме на по-ниско равнище,  продължавайки 
от анализа на първата подредба.   

2. Ако продължим феноменологичния анализ на 
“първата подредба”,  след Г.  - света,  възприеман от А 
(преди предполагаемия невъзприеман свят Д,  следва Е - 
общият жизнен свят.  Той е резултат (следвайки анализа на 
Хусерл) на интерсубективността (Intersubjektivitt): 

 а.   отъждествяване на моето тяло с чуждото 
човешко живо тяло; 

 б.   проекция на моята феноменологична структура 
върху телесната структура и динамика на чуждото живо 
тяло така,  както собствените ми живи феномени се 
проецират в моите телесни структури и процеси.  Тази 
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проекция е толкова по-ясна,  колкото по-близки са телата 
ни.  Тя е възможна и с нечовешки живи форми,  в степента,  
в която те телесно наподобяват нас,  хората; 

 в.   отъждествяване на общата форма 
(феноменологична структура) на моя Аз с тази на Твоя.  (И 
ти виждаш,  чуваш,  осезаваш ,  радваш се и изпитваш 
болка като мен).  

Тази проекция не е акт на изследване или доказване,  
нито на Бергсонова интуиция.  Тя е естествено разбиране,  
присъщо за всеки човек,  както е поставен естествено в 
своята общност (култура).  

Интерсубективността не прави трансцендентните 
други Аз-ове пряко достъпни за аза.  Остава завинаги 
неизвестно за мен как изгжлежда за теб “общия червен 
цвят”,  чието възприемане споделяме с думи.   

2. Doxa е една естествена за нашата култура подредба,  
която не е плод на съзнателна артефактуална активност,  а е 
получена спонтанно в контекста на общността в процеса на 
нашия живот и ориентация в света.   

3. Doxa (“мнението”),  здравият разум,  включва 
всичко безспорно,  което е ясно без въпроси за 
“същността”.  Това не значи,  че съществува някаква 
“интуиция за същността” (Wesensintuition).  Това значи,  че 
в естествената подредба битие и знание са едно и също като 
жив опит.  Знанието,  за което става дума,  е преди 
научното описание.  То ни се дава от деца и постепенно се 
попълва с процеса на нашето съзряване като членове на 
общността.  Тази подредба постоянно се изпитва и укрепва 
в живота и се променя или губи само в граничен опит.  
Близка до тази представа е съдържащата се в английското 
“comon sence”.  Но българското “здрав разум” е по-далеч.  
Здравият разум вече е рационално обработена естествена 
подредба и е зареден с голяма доза интерпретации,  които 
са условни,  но в тях се вярва като в безусловни.  
Спонтанният опит в общността е живо колективно 
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възприятие,  преживяване,  изпитване - усещане,  
възприятие,  представа,  въображение,  мислене.   

4. Какво е новото в спонтанното културно 
(европейско) възприятие и разбиране в сравнение със 
спонтанното естествено възприятие и дискурс?  

Отварям една скоба.  Виждането е непознаваемо за 
сляпородения.  Описанието,  което му се дава от другите,  
не “ляга” в лоното на никакъв непосредствен опит.  То е 
изцяло артефакт и трудно се имплантира.  Тук помага,  
разбира се,  абстрактното мислене.  В резултат се изработва 
представа,  която е създадена от въображението на 
основата на логически операции.   

Новото в сравнение с естественото възприятие е 
описанието.  Тази подредба е облечена в думи и се предава 
от индивид на индивид.  Светът се описва като мрежа от 
неща и събития с мрежа от значения и смисли,  споделяни 
от членовете на общността.  .  

5. Фундамент ли е естественото възприятие спрямо 
арт-подредбата или здравият разум за науката? Не.  Това е 
просто по-ниско равнище на организация на жизнения свят.  
Тя има свой телос.  Интерпретацията на “основата на 
познанието” по този начин е коренно променена.  Изобщо 
няма “фундаменти” в живота.  “Фундаментът”,  
“субстанцията”,  “основанието” са обекнто интерпретирани 
субектни характеристики.  Изобщо няма никъде,  освен в 
неживата природа (и то в много грубо приближение) неща 
като “фундаменти”.  Всъщност това е техническа дума,  
идваща от представата за “строеж”.  Човек строи своите 
творения и се нуждае за това от фундамент.  Истинските 
източници на сила,  стабилност и знание не са тези 
фундаменти,  а правилата и игрите,  които плетат тъканта 
на дейността.  Тези правила не са случайни и произволни,  
а са израз на коренни жизнени индивидуални и колективни 
телеологични структури.  
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6. Eто как К.  Свасян резюмира историческото 
обяснение на Хусерл на възникването на науката от doxa: 

“Жизненият свят - е светът на нашия всекидневен опит,  не 
утежнен още от никакви научни знания.  Това е сферата на 
първоначалните допредикативни очевидности,  констатируеми в 
дейността на чистата трансцендентална субективност.  Като 
такъв,  той не се осъзнава от нас непосредствено и съхранява 
статуса на пълна анонимност.  Затова ние го покриваме с научна 
картина на света и изхождаме не от доксическия опит на чистите 
незамътени интуиции,  а от предикативния опит на научните 
конструкти,  наивно предполагайки,  че последните образуват 
автентичната представа за света.  Именно тук,  според Хусерл,  
следва да се търси радикалната причина за кризата на 
европейския духовен живот” (Свасьян,  К. ,  1987, с.  54).  

За Хусерл безкритичното приемане на 
математическите гещалти като “научен метод” и замяната 
на реалното с формулираното неусетно заменя “жизнения 
свят” с наука,  която си представя “изкуствено” по израза 
на самия Хусерл изобразеното в нея като “природа”,  
обективно съществуваща.  Както добре се вижда,  
Хусерловата категория “жизнен свят” не различава 
докултурното или общото за всяка култура възприятие от 
културното или “европейското” описание.  Съответства на 
нареченото от Бертран Ръсел “knowledge by acquaintance” - 
непосредствено познание,  познание чрез “запознаване”.  За 
разлика от Ръселовото “knowledge by ackweitance”,  
спонтанният опит не се свежда до “sensation” (усещането) 
на “sence data”.  То включва всякакви когнитивни процеси,  
доколкото представят жива и описана картина.   

7. Спонтанният опит носи “непосредствено истинно” 
знание.  Кавичките са,  защото тук липсва въпрос за 
“обективна истинност”.  То е самодостатъчно,  независимо 
дали “сетивата ни лъжат” или имаме “погрешно 
възприятие” спрямо “обективни критерии”.  “Погрешното 
възприятие” наистина е такова,  каквото е,  то се знае и 
битува като такова,  каквото е,  относително погрешно или 
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заблуда.  Човек действа според опита си и греши според 
опита си в контекста на съгласието.  Той живее в света 
според намираните и влагани значения,  общи и понятни за 
другите.  

8.  Защо здравият разум може да мине без наука? 
Защото здравият разум,  получен чрез спонтанния 

колективен опит,  е вече именно “разум”,  т.  е.  
интелигентна жизнена подредба,  която обезпечава 
оцеляване в и на общността като исторически резултат от 
непроследима във времето верига от опити и грешки.  
Науката е далеч по-изкуствена,  сравнена със здравия 
разум,  и е неизползваема в потока на всекидневния живот,  
освен доколкото е имплантирана като “жива представа”.  
Науката се появява там,  където спонтанният опит и 
здравият разум просто не достигат за оцеляване и 
експанзия.   

9. Непосредственото знание не е феноменологична 
интуиция за същността (Wesenschau - Шелер),  нито 
“вживяване” - Дилтай,  нито Бергсонова интуиция,  а 
просто съзнателен живот с всичките му психични модуси в 
контекста на общностното съгласие.  

Хусерл интерпретира това съгласие като 
“интерсубективност” (Intersubjektivitt).  Тя е възможна само 
посредством тялото и артефактите.  Другият Аз не е 
разположен в другото живо тяло както се разполага видим 
предмет в пространството,  а се “интроецира” в чуждото 
тяло по аналогия на интроецирането на нашия Аз “в” 
нашето живо тяло.  

10. Здравият разум не е методичен,  не е предвидим.  
Той прилича на импровизацията.  Верига е от “запълвания” 
на “празни места” в жизнения свят. 

11. Ако погледнем на науката безпристрастно,  ще 
видим заедно с късния Хусерл,  събуден от съня на 
“научната философия”,  че: 
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“доксическите очевидности съвсем не отстъпват по 
значимост на епистемическите очевидности” (Husserl,  E. Die 
Krisis. . .  Цит.  По Свясьян,  К. ,  1987, с.  54).  

Преходът от “докса” към “епистема” е коренен за 
културата на “Логоса”.  И докса,  и епистема са словесни 
описания.  Мнението и обективно-истинното твърдение са 
описания.  Докса-модусът явно е съдържал в себе си 
напрежение,  за да премине към “епистема”.  Дуализмът на 
докса и епистема е характерен за следсократовия дух,  духа 
на рационалността и на рефлексията.  Преди Сократ и 
особено в архаична Елада е невъзможно да се разделят 
докса от епистема.  

§ 34.  Обективно знание.  Еpistema 

1. Epistema значи “обективно знание” в 
противоположност на “субективното мнение” - Doxa. Това 
е приетото след изпитване,  провереното и усиленото с това 
знание.  То превъзмогва ограниченията на индивидуалната 
субективност и е валидно независимо от субективната 
позиция.  “Обективното знание” е непосредствено в 
основите на Западната наука.   

Платон в диалога “Менон” пространно изяснява чрез 
Сократ значението на “epistema” в сравнение с “doxa”: 

“Защото правилните мнения,  колкото време остават такива,  
все са нещо прекрасно и създават всякакви блага.  Но те не 
желаят да останат дълго време,  ами бягат от душата на човека,  
така че не струват много до момента,  в който някой не завърже 
умишлено самите им основания.  А това е,  приятелю Меноне,  
припомнянето,  както се съгласихме в предишната част на 
разговора ни.  Те,  след като бъдат завързани,  първо,  стават 
знания,  а после устойчиви.  И поради това знанието е нещо по-
ценно от мнението и се различава от правилното мнение по 
свързаността си. ” (Платон,  Менон,  97е - 98а. 1982, 227-228) 

“Правилното мнение” е най-близо до съвременния 
“здрав разум” (англ.  сommon sence).  Знанието за Платон е 
нещо “свързано”,  “със завързани основания”,  усилено с 
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понятийна организация знание.  Това знание,  според 
Платон,  произхожда от света на идеите и се придобива 
чрез припомняне.  

2. Аристотел си служи с думата “episthmh”,  
“epistemе” систематично и сам разработва повечето 
антични праобрази на европейските науки.  Най-
съсредоточено разсъждение за науките намираме в 
началото на “Втора аналитика”.  

“Всяко обучение и всяко основано на размишление учение 
изхожда от по-рано наличното знание.  Това става очевидно при 
разглеждането на всяко [обучение и учение],  нали и 
математическите науки,  и всяко от другите изкуства се 
придобиват именно по такъв начин.  По подобен начин стои 
работата и с [диалектическите] доводи,  привеждани по пътя на 
силогизмите или чрез насочване,  защото и едното и другото се 
получава посредством онова,  което вече се знае: в първия случай 
приемат [предпоставки],  като че ли от знаещи,  а във втория 
общото се доказва на основата на това,  че е очевидно частното. ” 
(Аристотел.  Втора аналитика,  71а, 1 - 8. Аристотель,  1978, 257) 

Знанието е дедуктивно и индуктивно и се основава 
върху аксиоми и опитни знания - бихме превели днес 
анализа на Аристотел.  Така то е подредено,  организирано,  
обосновано.   

“Ние предполагаме,  че знаем всяко нещо безусловно,  а не 
софистически,  по привнесен начин,  когато предполагаме,  че 
знаем причината,  по силата на която то е,  че тя наистина е 
причина и че иначе не може да бъде. . .  Тук ще кажем,  че имаме 
знание и посредством доказателство.  Под доказателство аз 
разбирам научен силогизъм.  А под научен аз разбирам онзи 
силогизъм,  посредством който знаем благодарение на това,  че 
имаме този силогизъм.  Затова ако знанието е такова,  както ние 
установихме,  то и доказващото знание трябва да изхожда от 
истинни,  първи,  неопосредствани,  по-известни и предшестващи 
[предпоставки]. . .  В същност силогизмът може и без тях,  но 
доказателството не може,  тъй като [без тях] не се създава наука.  
И така,  [тези предпоставки] трябва да са истинни. . .  От първите 
недоказуеми предпоставки [трябва да се прави доказателството],  
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защото иначе не биха ги знаели,  нямайки доказателство. ”(пак 
там,  71в, 9 - 28) 

3. Тук,  при анализа на доказателството,  Аристотел 
неизбежно стига и до границата,  на която приемаме 
недоказаното.  Дедукцията ни води към лоша безкрайност,  
защото трябва да извеждаме и началата.  Аристотел решава 
въпроса чрез непосредственото знание: 

“- спираме на нещо неопосредствано,  - то това 
неопосредствано е необходимо недоказуемо.  А затова ние 
казваме така: има не само наука,  а и някакво нейно начало,  
благодарение на което ни стават известни определенията.“(пак 
там,  72в, 24 - 25, с.  262).  

Ето тук Аристотел среща границата (началото) на 
науката,  отвъд (преди) която няма наука,  а има 
непосредствено знание.   

4. Системата на науката се основава от Първата 
философия,  която изследва първите начала (причини).  
Философията е наука на науките.  Тя,  за разлика от другите 
знания,  е самоценна.  

“А знанието и разбирането заради самото знание и 
разбиране са най-присъщи на науката за това,  което е най-
съвършено,  а такава е науката за най-достойното за познание.  А 
най-достойни за познание са първоначалата и причините,  защото 
чрез тях и върху тяхна основа се познава всичко останало,  а не те 
чрез това,  което им е подчинено.  И науката,  в най-висока степен 
господстващата и по-главна от спомагателната,  - онази,  която 
познава целта,  заради която трябва да се действа във всеки 
отделен случай; тази цел е във всеки отделен случай едно или 
друго благо,  а в цялата природа - най-доброто. ” (Аристотел,  
Метафизика,  982а, 30 - 982b, 8. Аристотелъ,  1976, Т.  I, 68).  

Аристотел разработва науката като система с ясното 
съзнание за субординация и координация между науките,  
което се оформя във времената след Сократ.  Философия,  
логика,  етика,  политика,  физика.   

5. А.  Така се получава първата важна характеристика 
на знанието в сравнение с мнението,  за която говори и 
Платон - системата.    
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Б.  Втората характеристика на епистемата е,  че се 
получава,  за разлика от доксата,  чрез изследване.   

В.  За Аристотел изследването е мисловно 
експериментиране,  концептуално конструиране и 
извеждане на положения от начала по дедуктивен начин.  
Така получаваме трета характеристика на античното 
разбиране за наука.  То е дедуктивно и “априорно”.   

Във “Физика” намираме и разлика между знание и 
"обективно знание":  

Знание - to eidenai. Научно познание,  т.  е.  знание 
точно,  основано на изясняване на причини или на 
доказателства - to episthai (he episteme - наука).  ”.  
(Аристотел,  Физика,  бележки.  Т.  III, 1981, 559) 

Г.  Епистемата не различава философия от другите 
науки,  нито математиката и логиката от опитното знание.  
Всички науки се строят по един и същ начин.  Jова е много 
важна специфика на епистема от сциенция.   

Д.  Рационалността на епистемата се ограничава от 
непосредственото знание,  което е недоказуемо.  Но 
Аристотел не отъждествява непосредственото знание с 
доксата.  Той смята,  че първите предпоставки трябва да са 
“истинни”.  Аристотел не намира начин за получаване на 
истинността на първите предпоставки.  Това ще направи по 
друг начин и в друго време Френсис Бейкън.  Но при 
Бейкън epistema вече преминава в scientia.  

Така епистемата като обективно знание ни се 
представя като дедуктивна рационална система,  получена 
по спекулативен път,  използвайки наблюденията в 
контекста на спекулирането с понятия.   

6. Физиката като наука за природата почива върху 
метафизиката и се строи по аналогичен начин.  Но тук още 
в първото изречение срещаме интересното разграничение 
между “знание” и “научно знание”.  

“Тъй като знанието,  и [в това число] научното познание,  
възниква при всички изследвания,  които се простират до 
началата,  причините и елементите,  по пътя на тяхното 
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изясняване. . . ,  то е ясно,  че и в науката за природата трябва да 
се опитаме да определим преди всичко това,  което се отнася до 
началата.  ” (Аристотел.  Физика,  184а, 10. Аристотль,  1981, Т.  
III, 61) 

Физиката Аристотел възнамерява да строи и строи 
като дедукция и анализ,  от “явното” към “неявното”,  от 
цялото към частите.  Тук дедукцията се смесва невероятно 
с индукцията.  Но науката,  която Аристотел поставя на 
систематична основа,  е лишена от “емпиричния метод”,  
от систематичното наблюдение и експеримента.  Тя е 
лишена и от математиката.   

7. А сега да преминем от историческото търсене към 
феноменологичното идентифициране.  Какъв ред е 
“обективното знание”? 

Описанието,  усилено в обяснението,  е опосредовано 
от текстове и други създания “усещане”,  “възприятие”,  
представа,  понятие.  Този опит се осъществява с участие на 
волята и вниманието.   

8. Той е принуден,  “не-естествен”.  Задава чужди 
очертания и така очертава “арт-подредба”.  Това за 
античните гърци е самият “научен опит”,  сферата на 
epistema. Това знание е словесно,  символно,  
артефактуално.  То е създадено,  сътворено.  Съответства 
на нареченото от Бертран Ръсел “knowledge by description” - 
опосредовано познание,  познание чрез “описание”.   

9. Едно е сам да видите,  друго е да ви разкажат.  Едно 
е да сте свидетел,  друго - детектив.  И сега разбираме 
смисъла на epistema. Знанието,  което търси и намира 
детектива,  е невъзможно да се получи от едно човешко 
свидетелство.  Човешкият индивид е ограничен в 
пространството и времето,  а значи - и в своя непосредствен 
спонтанен опит.   

Няма никакъв начин да се предаде познание от един 
човек на друг,  освен чрез “спонтанния опит” на 
получателя.  Но в този опит не може да се проникне - той е 
трансцендентен за всеки чужд опит.  В опита може да се 
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положат артефакти,  които стават достояние на другия.  
Той възприема нашето тяло така,  както ние - неговото.  
Той може да чете и разбира текстовете,  които аз мога.  
Затова мога да му предложа книга на език,  който знае.  
Сферата на epistema е сфера на социалното.  И то,  навярно,  
на едно определено социално - на Запада,  доминиран от 
логоса.   

10. За разлика от Ръселовото “knowledge by 
description”,  “описанието” в нашето феноменологично 
значение не се свежда до “неусетeното” или познанието без 
собствени сетивни данни.  То включва всякакви 
когнитивни процеси,  доколкото представят пред себе си 
или сами са творчески процедури,  рефлексии,  усилия на 
волята и ума да се изяснява,  проумява,  описва и обяснява.   

11. Аз правя “знание”,  така,  както строя всяка 
артефактуална мрежа - чрез пробиви,  напрежения 
(проблеми),  запълване на празни места (решения,  
отговори).  Това не е “опит”,  както смята Карл Попър.  
Това вече е нещо повече от опит.  Това е експанзираща 
подредба в научна форма.  Формата не значи 
непосредствено рационалност,  а език,  текст,  подредба и 
тогава рационалност.   

Същото е,  когато уча по описание.  Аз включвам в 
моята представа и мислене едно невидяно и невъзприето 
артефактуално знание.  

Рефлексията върху акта на познаване е чисто 
мисловна представна дейност.  Ние си представяме как 
възприемаме.   

12. Осмислянето ,  рефлексията,  представянето,  
анализът,  не е работен режим на някакъв апарат за 
познание.  Това е ставане на предмета-артефакт заедно с 
познавателната форма-артефакт.   

Актът на epistema е акт на правене на концептуален 
артефакт (понятие,  описание,  обяснение).  Чрез 
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осмислянето актът се “реконструира”,  конструирайки един 
осъзнат продукт,  а не непосредствен несъзнаван акт.   

13. Как в ясния многоцветен свят се появява 
загадката?  

Въпросите не се появяват на произволни места.  Няма 
да се насиля да разбера как тази ръка изписва буквите,  
които искам.  А това е така дълбока загадка: мисълта ми се 
проецира в движение на ръката и в букви.  Не разбирам,  
когато неясното не ми е безразлично,  а ме мъчи.  То не се 
съгласува с моя подреден свят,  поражда напрежение в 
него.  Аз искам да го вкарам в него.  Явно се мъча 
дотолкова,  доколкото съм пристрастен и поддържам една 
артефактуална мрежа,  в която не успявам да наместя ново 
явление.   

Неясното може да връхлетява като страшно.  То може 
да поразява.  То е извън обсега на волята,  тъмно е и силно.  
Не разбирам онова,  което не мога да превъзмогна.  Тя идва 
отвън,  извън границите на моя свят или от сферата на 
артефактите ,  от които съм зависим.  Идването  е пробив 
навътре,  малка смърт.  Познанието е правене,  “ремонт” на 
света.  То прави картината на света едноцветна.   

14.  Какво става,  когато познаваме? 
Нашият жив свят се попълва с нови очертания.  

Придобиването на знание е промяна на битието.  
Феномените са живи “единици” и “множества” реалност,  т.  
е.  преливащи се различни моменти на единен поток,  които 
едва по-късно описание прави “единици” и “множества”.  

15.  Що за знание е”обективното”? 
Смисълът на “обективното знание” е да усили първата 

подредба и здравия разум,  като разшири технологично 
опита и заздрави рационалната обработка на този опит.  
Обективността тук е максимално силната социално 
утвърдена форма на знание.  С тази цел се създават 
специални средства - “методи”.  
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16.  Веднъж казано,  превърнато от живо впечатление 
в “докса”,  в мнение,  знанието престава да бъде вярно в 
много важен смисъл и има нужда от заздравяване в една 
друга истинна форма - епистемата.  “Докса” е досадно и 
болезнено множествено и не улавя течащия свят.  Иска се 
установено,  истинно мнение и това е “епистема”.  Но се 
оказва,  че и епистемата е не повече от усилена “докса” и 
нищо твърдо няма в нея.  

§ 35.  Опитна наука.  Scientia  

Можем да си представим каква сила са имали 
разсъжденията на Аристотел,  разположени на хиляди 
страници по всички въпроси на познанието.  
Непреклонният му авторитет е направо циментиран от 
канонизирането му в контекста на католическото 
богословие и знание изобщо.  Дори физиката на Аристотел 
е непокътната цели двадесет века.   

1. За Френсис Бейкън науката е ментално състояние.  
Трябва да се отстранят “противоречията” , ”надменността 
на духовете”,  “идолите” от различните видове.  Тук отново 
се възпроизвежда противопоставянето на науката на 
мнението.  Но  

“ние създаваме нещо по-добро,  отколкото древните. . . ” 
(Бейкън,  Ф. ,  1968, 51) 

2. Науката за природата е самоценна така,  както в 
античността философията.  Тя не се подлага на обсъждане 
относно нейната ценност.  Този тип знание Бейкън нарича 
съгласно традицията и “Philosophia naturalis” - природна 
философия.   

3. Опитната наука е усилване на естественото знание и 
на “епистемата” чрез технология.  

“Голата ръка и предоставеният сам на себе си разум нямат 
голяма сила; работата се извършва с оръдия и помощни средства,  
които са не по-малко необходими за разума,  колкото за ръката. ” 
(пак там,  55).  
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Науката е артефакт.  Тя усилва ума.  Ето най-важният 
тезис на Новата наука,  на scientia. Scienсia е нещо повече 
от Sapienсia. Умът погрешно е предоставян сам на себе си.  
Той трябва да се въоръжи.   

4. Индукцията е метод за рационално правене на наука 
за природата,  с отстраняване на неопределеността и 
несигурността с оглед усилване на контрола върху нещата,  
а не получаване на някаква умозрителна картина.   

“Субстанция,  качество,  действие,  страдание,  дори битие 
не са точни понятия; още по-малко тежко,  леко,  гъсто,  рядко,  
влажно,  сухо,  произвеждане,  разрушаване,  привличане,  
отблъскване,  елемент,  материя,  форма и други от този вид; 
всички те са измислени и зле разграничени. ”(пак там,  58) 

Ясно “в чия градина са тези камъни”.  Всички тези 
понятия са от Аристотеловата метафизика и физика.  
Античната наука се оказва слаба,  неопределена и негодна 
за “тълкуване” и технологично преобразяване на 
природата.   

“Нека никого не смущава това,  че в своите книги за 
животните,  в проблемите и в други свои трактати често се 
обръща към пита.  А той е дошъл до своето заключение 
предварително и не се е посъветвал с опита,  както се следва,  за 
да установи своите основни положения и аксиоми; но след като 
произволно направил своите заключения,  привлича изопачения 
опит като пленник към своите възгледи.  Така че в това 
отношение той заслужава много по-остри упреци,  отколкото 
неговите нови последователи (схоластическите философи),  
които напълно са пренебрегнали опита. ” (пак там,  77 - 78) 

Опитът като рационален ред от възприятие към 
описание и обяснение с оглед на технологична активност,  
е формата на новата наука.  

“Напротив,  истинският ред на опита първо запалва 
светлината,  после със светлината показва пътя,  като започва с 
подредено и разпределено изпитване,  а не с прибързано или 
погрешно и от него извежда аксиомите,  а от установените 
аксиоми отново нови опити; тъй като и божественото слово не е 
действувало без ред върху материята на нещата.  (пак там,  с.  99).  
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“Властта на човека над нещата се проявява в самите 
изкуства и науки.  А ние можем да управляваме природата само 
като    се подчиняваме.“ (пак там,  145) 

5. Каква е целта на науката?  
“Дейността и целта на човешката мощ се състои в това да 

създаде и да прибави на дадено тяло нова природа или нови 
природи.  А дейността и целта на човешката наука се състои в 
това да открие формата на дадена природа или истинската 
разлика,  или творческата природа,  или извора на произхда. . .  
На тези две първични дейности са подчинени две други,  
второстепенни и от по-висш разред; на първата е подчинено 
превръщането на конкретни тела едно в друго в границите на 
възможното; на втората - откриването на скрития процес във 
всяко създаване и движение,  който непрекъснато продължава от 
очевидно действащото и от очевидната материя до 
новосъздадената форма; и по същия начин откриването на 
скрития вътрешен строеж на намиращите се в покой,  а не в 
движение тела. ”(пак там,  150).  

Следва детайлно описание на емпиричния метод,  
което за настоящото изследване не е особено интересно.   

(Тук стои въпросът и с другия начинател и другото 
начало на Новоевропейската наука: Декарт и 
математическия метод.  Аз не го разглеждам,  защото 
темата ми е опитната наука,  а не формалните науки.  
Присъствието на математиката и дедукцията в опитното 
знание са представени чрез Галилей и неговите палоти.)  

6. Не ми е известно друго изследване,  в което да се 
обособяват като равнища на жизнения свят на 
европейското човечество epistema и scientia. Но те реално 
са обособени.  За античната гръцка култура epistema е 
единствената форма,  покриваща се с “обективно знание” и 
“наука”.  Scientia е латинска дума и изразява една нова 
форма,  характерна за християнската средновековна и 
нововременна култура.  Тук се наследява гръцката epistema 
и се обособява опитното и чисто логическото изследване,  
scientia, като активност и форма,  различна от онова 
обективно знание,  което витае в живота на хората.   
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Опитната наука се превръща в отделна форма на 
културата.  

7. “Обективно” знание ли е науката? 
Едмунд Хусерл намира корените на обективността в 

забравата относно изкуствената природа на 
математическите абстракции (гещалти)( Хусерл,  Е. ,  
191992, 50 - 61).   

Науката в сциентисткото разбиране,  широко 
разпространено сред учените,  без да е разбиране на най-
големите от тях,  има непогрешими методи,  без които е 
невъзможно да се прониква в “тайните на природата”.  Но 
те често се нарушават,  за да се опише или обясни едно или 
друго явление.  Науката е създаване и работа с артефакти - 
научни текстове и научна технология.  В науката като 
живот всичко става,  “всичко върви”,  “anyting goes” - 
Файерабенд.  Зависи какво ще свърши работа.  Всички 
правила служат на живота и когато му пречат,  той ги 
заобикаля,  нарушава или направо разрушава (Фейерабенд,  
1986). .  

Когато в името на самата наука се заобикаля норма,  
пренебрегва метод,  не се признава резултат от 
експеримент,  това за момента е сигурно правилно.  Във 
всеки случай и да е грешно,  грешката ще бъде поправена,  
защото тя води до напрежение,  то се натрупва и идва 
момента на поправката.  Не може грешките да се 
задълбочават безкрайно и учените да остават слепи за тях.  

Следователно в този смисъл науката не е “обективна”.  
8. Разбира се,  посоката на научното развитие прави 

останалите посоки невъзможни за дълги периоди от време 
или завинаги.  Това е “тотална грешка”,  която се поправя 
или след векове,  или никога.   

В науката няма “Метод” с главна буква.  Но в науката 
не всичко всякога е позволено.  Спазването на правила 
докато може и от всички участници е правило,  без което 
науката не би била възможна.  Но навсякъде в живота се 
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спазват правила,  постъпва се рационално,  за да се оцелява 
и експанзира.   

9. Науката се обективира в текст.  Текстът значи 
жизнена подредба.  Научен текст е всеки ред знаци с 
научен смисъл.  “Научен смисъл” е научно изследване и 
всяка негова относително завършена смислово част: 
наблюдение,  описание,  обяснение.  Смисъла се получава 
чрез запълването на празно място в концептуала.  

Текстът се състои от знаци - елементи на 
инструментариум - език.  Текстът е смислова цялост от 
значещи знаци.  Като артефакт той има същността си вън от 
непосредственото си “физично” битие.  Всеки текст може 
да бъде и контекст за друг текст,  стига в него да има място 
за друг текст.   

10. Научният текст се генерира в научно изследване.   
Не може един елементарен текст (носещ единен 

минимум смисъл) да се строи в различни езици.  Всяко 
разноезичие в един по-голям текст е напрежение,  неяснота 
и е за сметка на единността на смисъла - редукционизмите,  
несъизмеримостта.  - (Онтологичната и епистемологична 
методология са несъстоятелни).   

11. Научният текст не третира “обективното 
съществуване”.  Науката не се произнася по въпроса за 
онтологичния статус на своите обекти - дали те 
съществуват в ума,  вън от него,  дали те са субективни или 
обективни и т.  н.   

12. Съзнава ли безусловно човек,  че научната 
подредба е артефактуална?  

Не.  Научната подредба може да се имплантира като 
живо възприятие.  Научните понятия могат да получат 
съвършено ненужното представно съществуване като 
“обекти” в пространството и времето.  Но тези обекти,  за 
да могат да се имплантират,  получават поне 
пространствена форма: електроните са “частици” или 
“вълни”,  гените са части от ДНК,  ДНК е “спирала”.  Смята 
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се,  че формата е присъща на “предметите извън 
усещането”.  Но никой не може да докаже съществуване на 
пространство и пространствени форми извън усещането и 
възприятието.  Въпреки това учените вярват в “дължината 
на вълната” повече,  отколкото в цвета.   

За “научния мироглед” е невъзможно да разграничи 
цвета от дължината на вълната,  реалния жив феномен и 
постулирания като “нещо в себе си” физичен обект.   

13. За реализма във философията е невъзможно да 
разграничи възприемания свят от “нещото само по себе си” 
- подобна на физикализма болест.  Но за разлика от 
“научния мироглед”,  реализмът не приравнява видимия 
свят като “неистинно отражение” към невидимия свят на 
“обективната реалност” - атомите например,  а обратно - 
приравнява или свързва тясно двата плана като “първични” 
и “вторични качества”,  които еднакво са реални и 
обективни.   

14. Съществува материалистически (сциентичен) и 
идеалистически (платонистки) реализъм.  Платонисткият 
реализъм обособява “обективните реалности” не като 
течащи феномени,  а като идеални неподвижни същности.  
Той е по-подходящ за математическите и другите 
абстрактни общи обекти - числа,  универсалии и т.  Н.  Но 
тук е невъзможно да се посочи подходящ план - свят,  в 
който тези всеобщи същности съществуват.  Защото това не 
е нещо психично,  подобно на Аз-а,  нито е нещо само по 
себе си неодушевено,  каквото е материята.   

15. Така напипваме една същностна граница или 
форма на възприятието,  човешка форма.  Човешката форма 
е изцяло потопена в сетивно дадения и възприемаемия свят.   
Невъзможно е,  докато сме хора,  да имаме,  да знаем и да 
си представяме свръхсетивни светове в невъобразими 
условия.   

16. Напипваме и друга граница.  Никаква наука не 
може да прескочи пропастта между възприятията,  
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усещанията,  мисленето и целия вътрешен живот на 
индивидите.  Тя се запълва с “общите обекти” - нещо 
неописуемо и необяснимо от науката,  защото просто е 
непредставимо в никакъв опит съсъществуването на повече 
от един ум,  душа,  тяло с всичките им субективни 
измерения.   

Феноменологията не може и знае,  че е невъзможно,  
познаването на трансцендентното - чуждия Аз.  Не са 
достъпни за мен и за науката цвета,  виждан от теб,  
мисълта,  мислена от теб,  сънят,  сънуван от теб.  
Човешката форма е индивидуална.  

17. Извън здравия разум,  обективното знание и 
опитната наука съществува,  разбира се,  непознато - 
неосъзнато знание или липсващо битие - недостиг на опит; 
ограниченост на съзнанието спрямо “външен свят”).  
Непознатото се дели,  без да знаем ясно къде,  на непознато 
сега и непознаваемо.  Непознаваемото може да се очертае,  
като се очертае познаваемото,  или формата на човешкото 
знание.  Това прави Имануел Кант.  

18. Науката е артефакт.  Разбирането на артефакта се 
отличава от разбирането на живото знание.  Артефъктът не 
може да е абсолютен,  защото има телеологичното 
основание за своето съществуване в своя създател - човека.  
Артефактът обаче е добре определен и отграничен.  Затова 
той не дава поводи за илюзии и не заблуждава.  Заблудите 
са за наша сметка,  когато смесваме арт-подредбата с 
естествената (спонтанно възникналата) подредба на нашия 
жизнен свят.  

Едно важно следствие: 
19. Никога какъвто и да е артефакт (машина) няма да 

вижда,  да чува,  да осезава,  да усеща миризма,  да 
възприема предмети,  да желае,  да страда,  да се 
наслаждава,  да си представя,  да сънува,  да мисли.  

Ако това следствие се опровергае,  ако се построи 
компютър или робот,  който да показва признаците на 
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живота,  изброени по-горе, то демаркацията между живот и 
артефакт е фалшива.   

20. Науката е артефакт и това предопределя нейната 
форма.  Хусерл е направил невероятно много в 
изясняването на структурата на “жизнения свят”,  но не е 
проблематизирал формата на “артефакта”.  Още в 
“Логически изследвания” знаците се разглеждат 
феноменологично,  без да се обособяват като същности от 
своите значения (Husserl,  E. ,  1970, Vol. II).   

Тук се прави разграничение на “спонтанния”,  
“самозададения” и “изкуствения”,  “създадения”ред на 
жизнения свят.  Тази граница не е определена твърдо и не е 
ясна от само себе си.  Става въпрос за еластична бариера,  
която живият човек не прекрачва - той не успява да 
направи част от своя живот невъобразимото,  ако не 
превъзмогне по мистичен начин самата човешка форма.  
Научните термини и твърдения,  думите и числата в 
науката,  не живеят живота на нашите живи възприятия,  
представи и мислене.  Към тях не бива да се отправят 
фантастични очаквания за изключителна мощ в 
устройството на човешкия свят - ето и част от отговора на 
безпокойството от науката.  

21. Научните текстове и изследванията не могат да ни 
дадат жив свят.  Те не миришат и са безцветни.  От 
обяснения на цветовете един сляпороден не може да 
получи истинско знание за цвят.  Те, обаче, не са просто 
средства,  както твърдят инструменталистите.  Това са 
изкуствени подредби на света,  които човек прави без 
крайна цел.   Вероятно те дават на човека неща,  които не 
може да вземе от живото непосредствено познание.  Във 
всеки случай научната картина на света отвежда в област 
извън видимото,  където човек е склонен да се взира по 
силата на своята духовна същност.   

22. Науката като текст,  знакова форма,  е артефакт.  
Тя обаче не е “инструмент”,  нито е “отражение”,  нито е 
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ментална структура и дейност,  “практика” или “логика”.  
Това е жизнена подредба,  единствения смисъл на която е 
експанзията на човека и специално на европейския човек 
като неин създател.   

23. Текстът значи жизнена подредба.  Научен текст е 
всеки ред знаци с научен смисъл.  “Научен смисъл” е 
научно изследване и всяка негова относително завършена 
смислово част: наблюдение,  описание,  обяснение.  
Смисълът се получава чрез запълването на празно място в 
концептуала.  

24. Текстът се състои от знаци - елементи на 
инструментариум - език.  Текстът е смслова цялост от 
значещи знаци.  Като артефакт той има същността си вън от 
непосредственото си “физично” битие.  Всеки текст може 
да бъде и контекст за друг текст,  стига в него да има място 
за друг текст.   

25. Как се създава научният текст? 
Научният текст се генерира в научно изследване.  

Формата на изследването е предмет на друга глава.   
26. Научният текст е хомогенен концептуално и 

езиково.  Не може един елементарен текст (носещ единен 
минимум смисъл) да се строи в различни езици.  Всяко 
разноезичие в един по-голям текст е напрежение,  неяснота 
и е за сметка на единността на смисъла.  

27. Научният текст не третира “обективното 
съществуване”.  Той е артефакт.  Науката не се произнася 
по въпроса за онтологичния статус на своите обекти - дали 
те съществуват в ума,  вън от него, дали те са сублективни 
или обективни и т.  н.   

28. Научната подредба е усилила позицията на 
западния свят,  който е експанзирал благодарение на тази 
сила като световна съвременна цивилизация.  Затова тя има 
доминантно положение в културата.  Спрямо нея някак се 
оценяват другите форми.  Ако науката имаше по-малка 
смислова тежест в културата,  тогава нещо друго на нейно 
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място - например религията - щеше задава координатите и 
ще бъде положителен или отрицателен определител на 
другите форми на знание и култура.   

Извън степените на знанието съществува,  разбира се,  
непознато - несъзнато знание или липсващо битие - 
недостиг на опит; ограниченост на съзнанието спрямо 
“външен свят”).  Непознатото се дели,  без да знаем ясно 
къде,  на непознато сега и непознаваемо.  Непознаваемото 
може да се очертае,  като се очертае познаваемото,  или 
формата на човешкото знание.  Това прави Имануел Кант.   
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III. НАУЧНА ФОРМА И ДИНАМИКА 
 
Научните понятия влизат в жизнения свят, 

имплантират се като непредставими, неживи мисловни 
форми - величини, числа, теореми, или оживяват като 
представи, съвсем неотговорящи на съответните научни 
термини и величини - тела, вълни, форми, цветове. Като 
такива те изграждат една прояснена картина на света и 
образованият от ексествените науки западен човек 
отхвърля с презрение всяка алтернатива, издигаща “пара-
явленията” или “мистичния опит” като част от живия свят. 
Това отгхвърляне е сила и слабост. То е сила, защото е 
сигнал за независимост от мистичното.  Но то е и слабост, 
защото е сигнал за безпокойство от мистичното.  

Силата на едно понятие е в широтата на неговата 
свободна употреба и в дълбочината на действието му. 
Силата на една подредба е в лекотата, с която се 
(само)налага: спонтанната подредба. 

Глава ДЕВЕТА.  

КОНЦЕПТУАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Цялото развитие на философията на науката от ХХ век 
е белязано с разгръщането на тази тема.  Тя се изостря в 
постпозитивистичната литература по философия на 
науката. Развити са алтернативни линии на поставяне и 
решаване на проблемите на "растежа" на опитното знание, 
различни понятия и модели. На тази тема са посветени 
усилията на големи философи на века: Рудолф Карнап, 
Карл Попър, Томас Кун, Имре Лакатош, Паул Файерабенд, 
Майкъл Полани, Стивън Тулман,  и т. н. Подробен анализ 
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на тези модели и на проблема за научната рационалност в 
нашата литература е направен от Димитър Гинев (Гинев, 
Д., 1986, 1989). На разработката на този проблем се 
посвещават и кирилоезични, марксистки ориентирани до 
края на осемдесетте работи като тези на Азаря Поликаров 
(Поликаров, А., 1977), Любен Сивилов (Сивилов, Л., 1981), 
Борис Грязнов (Грязнов, Б., 1982) 

§ 36. Концептуално поле 

В знаменитата си статия “Две догми на емпиризма” 
Уилард Куайн предлага модел на научната структура, 
който е изцяло в духа на идеите на това изследване.  

Ето какво пише той: 
“Тоталността на тъй нареченото познание или вярвания, от 

най-незначителните неща в географията и историята до най-
дълбоките закони на атомната физика или даже на чистата 
математика и логика, е направена от човека конструкция (man-
made fabric), която  се сблъсква с опита само с краищата си. Или, 
за да го кажем иначе, цялата наука е като поле на силово поле, 
чието гранично условие е опитът. Един конфликт с опита в 
перифернията води до поправка във вътрешността на полето. 
Стойностите по истинност на някои от нашите твърдения трябва 
да се преразпределят. Преоценката на някои твърдения 
предизвиква преоценка на други, поради тяхната логическа 
взаимовръзка - като логическите закони са просто други 
твърдения в системата, други елементи на полето. Щом 
преоценим едно твърдение, трябва да преоценим и други, 
логически свързани с първото или самите логически твърдения. 
Но цялото поле е така определено от граничните си условия, от  
опита,  че има голяма свобода на избор кои твърдения да се 
преразглеждат в светлината на всеки един опит, който му 
противоречи. Няма отделни опити, които да са свързани с 
отделни твърдения във вътрешността на полето, освен непряко, 
чрез съображения за равновесие, отнасящи се до цялото поле. ” 
(Quine, W., 1976, 59 - 60). 

 Искам да изтъкна тук следните твърдения: 
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1. Науката е артефакт. 
2. Науката се разполага в силово поле. 
3. Науката е концептуална структура, чиито елементи 

са взаимно зависими и косвено зависими от опита.   
И с трите твърдения аз съм съгласен и ги развивам в 

контекста на моето разбиране за мястото на 
концептуалните конструкции в плановете на подредба на 
жизнения свят.  

1. “Концептуално поле” е напрегнатата среда, в която 
се развива знанието. Въпросното напрежение се разпределя 
в “точките” на това поле като проблемност, подвъпросност. 
Науката се прави според това напрежение и неговото 
разпределение. Цели се всеки момент напрежението да е 
минимално. Но всеки отговор поражда нови въпръси. Така 
концептуалното поле остава поле на непрекъсната арт-
подредба.  

2. Организацията на научното знание се състои от 
понятия, подредени в пространството на неговото 
разширение. Елементарната логическа връзка е вече 
понятийна организация - едно логическо пространство. А = 
В.С е логическа организация, построена от променливите а, 
В и С, изразяващи в символната логика прости твърдения, и 
постоянните “= “ и “.”, фиксиращи връзките между тях. 
Логическата структура е скелет на научното познание. 
Може да се каже, че тя е най-статичната конструкция в 
науката, която  не търпи изменение на своите “постоянни”, 
при каквито и да било изменения в останалите структури. 
Измерима с нея по степен на инвариантност в 
математическата наука е математическата структура. 
Уравнението Е = m. c2  има математическа организация 
благодарение на връзките, означени със символите за 
равенство, произведение и квадрат. Но такава структура би 
била абсолютно безсмислена, ако не се проецираше в 
емпиричните определения на величините Е, п и с, 
експериментално измерими. Това уравнение представлява 
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рационална опитна научна организация само дотолкова, 
доколкото от него може да се получи изследване, т.е. да се 
приложи в опита за обяснение на реално измерени 
стойности и с това да се изпита неговата истинност. А това 
е въпрос на динамизиране на структурата в работни 
операции - звена от  научно изследване. Ако изследването 
показва неистинността на уравнението, това е проблем, 
който може да задвижи историческата промяна -т.е. синтез 
на ново, по-силно уравнение, преодоляващо 
ограничеността на първото. 

3. Така се очертават модусите на организацията на 
понятията в концептуалното поле - структура, динамика и 
история.  Те са условно обособени пространствени и 
временни измерения на разгръщането на знанието. 

4. Полето е създадено поначало от гравитацията на 
първата подредба, на логически обработеното живо 
възприятие, на “здравия разум” - doxa. Така се обяснява 
неизменния стремеж към емпирично обосноваване на 
теориите.  

5. Но това поле постепенно се променя и 
преструктурира своите силови линии така, че колкото 
повече се развива една наука (например физиката), толкова 
повече гравитацията се премества към теорията. Чистата 
математика служи за централно ядро на тази теория и се 
оказва, че колкото по-изчистени математически са 
физичните изследвания, толкова по-перфектни са те.  

Оказва се накрая, че научната картина в теорията не 
значи да си представям и с ума си да разбирам физичните 
теории като действителни събития и неща, а да извеждам 
математически от основните уравнения неизвестните 
стойности на величините. А това е изцяло в рамките на 
науката като артефакт. Тук Хусерл привежда “учението на 
Галилей за простата субективност на специфично 
сетивните качества”.  

“Щом нагледният свят на нашия живот е просто 
субективен, то всички истини на до- и извъннаучния живот, 
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които засягат неговото действително битие, са обезценени. Те не 
са без значение само доколкото, макар и погрешни, мъгляво 
свидетелствуват за едно лежащо зад този свят на възможния опит 
трансцендентно Само-по-себе-си.” (Хусерл, Е., 1992, 74).  

6. Едмунд Хусерл вижда тук корени на криза. Това е 
за мен енергетична инерция, метастабилно състояние, към 
което математическият концептуал клони, в 
противоположност на “опитните данни”. 

Към това тласка самото изискване за минимум 
ентропия. Чистата математика е идеал, който по 
парадоксален начин създава собствена гравитация, 
противоположна на гравитацията на опита. Артефактът 
наука придобива собствена инерционност, която тласка по 
път, неводещ към първата подредба. Създава се ново 
равнище на равновесие, метастабилно състояние на 
физичната теория, което не се стабилизира, а по-скоро 
дестабилизира, от товара на опита. 

§ 37. Концептуална структура 

1. Структурата на научното знание се състои от 
понятия, подредени в пространството на неговото 
разширение. Елементарната логическа връзка е вече 
понятийна организация - едно логическо пространство. А = 
В.С е логическа организация, построена от променливите а, 
В и С, изразяващи в символната логика прости твърдения, и 
постоянните “= “ и “.”, фиксиращи връзките между тях. 
Логическата структура е скелет на научното познание, 
Може да се каже, че тя е най-статичната конструкция в 
науката, която  не търпи изменение на своите “постоянни”, 
при каквито и да било изменения в останалите структури. 
Измерима с нея по степен на инвариантност в 
математическата наука е математическата структура.  

2. Уравнението  Е = m.c2  има математическа 
организация благодарение на връзките, означени със 
символите за равенство, произведение и квадрат. Но такава 
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структура би била абсолютно безсмислена, ако не се 
проецираше в емпиричните определения на величините Е, 
п и с, експериментално измерими. Това уравнение 
представлява рационална опитна научна организация само 
дотолкова, доколкото от него може да се получи 
изследване, т.е. да се приложи в опита за обяснение на 
реално измерени стойности и с това да се изпита неговата 
истинност. А това е въпрос на динамизиране на 
структурата в работни операции - звена от  научно 
изследване. Ако изследването показва неистинността на 
уравнението, това е проблем, който може да задвижи 
историческата промяна -т.е. синтез на ново, по-силно 
уравнение, преодоляващо ограничеността на първото. 

3. Структурата на науката е широко разработвана тема 
в  съвременната философия (Пуанкаре, 1904, 1983; Duhem, 
P., 1976; Carnap, R., 1950, 1952, Карнап, Р., 1971; Ayer, A., 
1958; Quine, W., 1976, 1952, 1961; Strawsson, P., 1952; 
Popper, K., 1948, 1971, 1973; Nagel, E., 1961; Hempel, K., 
1971; Feyerabend, P., 1970; Lacatos, I., 1970; Тульмин, С., 
1985; и т. н. ) 

В рамките на логическия позитивизъм бе развита 
опозицията  логическа - емпирична структура. Логическата 
структура се изключва от отношение към опита (Карнап, Р., 
1971, с. 50). По-нататък изследванията се насочват 
предимно към научната история.  

4. Но проблемът за научната структура е неотделим от 
този за историята. Схващането на тези моменти в единно 
понятие изисква разбирането на “сублогичните” 
конструктивни равнища на научната структура. Освен  това 
структурата е неуловима вън от динамиката, от функцията. 
Отделните научни структури се обосновават опитно едва в 
процеса на своята работа в изследването. Това още  веднъж 
показва, че, абстрахирани  от изследването, всички 
моменти на рационалността такава, каквато е обективирана 
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в  понятийната организация, са схванати съществено 
непълно. 

5. Приемам, че сградата на науката се състои от 
подредени едно в друго концентрични структурно-
функционални нива, всяко от които осъществява 
специфична само за него структура и  операции. В центъра 
на понятийната организация стоят абстрактно-логическите 
отношения. Следват “конкретно-логическите” 
категориални структури, абстрактно-теоретичните 
основни научни понятия, отговорни за теоретичните  
обяснения, емпиричните обобщения, фактите и данните. 

На повърхността на йерархията са протоколите, 
организиращи научните наблюдения, чрез които  сферата 
на науката е “потопена” в безкрайното пространство на 
възможния и актуалния свят. В това пространство са 
разположени множество такива сфери, между тях са 
установени понятийни отношения, свързващи теориите в 
единна наука за природата. 

6. Цялата тази сфера от субординирани структурни 
равнища  може да се “изчисти” от конкретно опитно 
съдържание (наблюдение, описание и обяснение на 
събитията, протичащи реално в определени места и 
моменти) и да приеме вида на  мрежа от постулати, 
определения и “теореми”, които могат да решават различни 
типове задачи. В този абстрактен вид понятийната 
организация е сведена до чиста понятийна структура. 

емпиричен 
материал 
 
 
 
                     O       F     T   К     L 
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Схема на чистата понятийна структура 
L - означава логическо ниво - логическо извеждане; 
K - категориално ниво - тип обяснение; 
T - теоретично ниво - обяснение; 
F - фактично ниво - описание; 
O - наблюдателно ниво - наблюдение. 

 
7. Чистата концептуална структура е понятийна 

опитно значима структура без емпирично съдържание. Тя е 
построена, за да организира опитните данни, като ги 
подрежда последователно на всички свои равнища. 
Нейната работа се състои в разрешаване на научни 
проблеми. Ако дадена чиста структура не може да реши 
описателен или обяснителен проблем в границите, в които  
нормално успява, тя е потенциално подложена на 
историческа промяна (фалшификация).  

8. Във формалните науки чистата концептуална 
структура съвпада с цялата структура. Конкретните 
операции на доказване на теореми представляват не 
приложения на тази  структура, а нейно разширяване. В 
опитните  науки чистата концептуална структура съвпада с 
постулативната система, изтълкувана еднозначно за 
възможен опит. За разлика от математическата 
аксиоматика, физическата теория е зависима пряко от 
опита. Така е получена важна разлика в рационалността на 
формалните и опитните науки, следвайки рационалните 
моменти в аналитичната традиция на философията на 
науката, но и преодолявайки нейните ограничения. 

9. Традицията в изследването на природата на тази 
“чиста структура” е богата. Известни са дискусиите между 
инструментализъм и реализъм, вариантите на техния 
синтез, етапите на философското осмисляне на чистата 
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структура. Интензивната рефлексия върху научното 
мислене по повод на важни проблеми на физиката в края на 
миналия век е свързана с името на Анри Поанкаре. 
Изследвайки природата на математичното и физичното 
разсъждение, Поанкаре по същество формулира основните 
въпроси на съвременната епистемология. Той разкрива 
колко условни са научните построения и колко 
многозначно се отнасят те към опита. Зад привидните 
ясноти открива въпроси. Оказва се, че класическата физика 
е само едно възможно описание на Природата. 
Съглашенията стоят в основата на всяко възможно 
описание. Чистите структури са предназначени да 
организират разширението на науките чрез изследвания. 
Това важи за математиката независимо от опита (Пуанкаре, 
А., 1904, 27), докато в естествените науки опитът бива 
описван, без обаче да определя  безусловно своето 
описание. Подлагайки на съмнение основите на 
механиката, Поанкаре изяснява условния є характер и 
механизма на строежа на понятията:  

“Сега се изяснява по какъв начин опитът от една страна, е 
могъл да служи като основание за принципите на механиката, а 
от друга - никога да не бъде в състояние да им противоречи.” (пак 
там,  119)  

10. В основата на значенията на понятията лежи 
жизнен опит. Но този неясен опит не е съществен в науката 
- тук важни са теоретичните връзки:  

“ние не  се нуждаем от определение за сила: идеята за сила 
е понятие първично, неопределимо; ние всички знаем какво е 
това - имаме го в пряка интуиция. Тази пряка интуиция 
произтича от понятието за усилие, добре познато ни от ранни 
години... Не е важно да се знае какво е това сила, а е важно да се 
знае как да се измери тя.” (пак там, 119 - 120)  

Простотата на конструкцията и ефективността на 
научните понятия и положения са единствените основания 
за приемането им:  
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“двете положения: “земята се върти” и “по-удобно е да се 
каже, че земята се върти” имат един и същи смисъл; в едното 
няма повече съдържание, отколкото в другото.” (пак там, 131)  

Остава нерешен въпросът защо определени положения 
се оказва по-удобни и няма ли това удобство все пак 
обективен смисъл? Дискусията между инструментализъм и 
реализъм в края на краищата, според Селарс, е завършила в 
полза на един трети, по същество антропологичен възглед:   

“Тези догми (реализмът и инструментализмът - С. Г.) бяха 
постепенно заменени с антропологично разбиране на 
концептуалната структура, чрез която ние възприемаме света 
като някаква форма на подреден живот и която от зачатъчно  
начало е еволюирала по пътя на адаптацията.” (Селарс, У., 1978, 
373) 

Този “антропологичен възглед” е твърде близък до 
развивания тук тип феноменология. Той съзнава 
зависимостта на научната структура от “човешката форма”. 
Понятийната организация, строяща се в рамките на 
обективирания в наука опит, удивително напомня 
биологичната организация, строяща се в рамките на 
еволюцията чрез отбор. 

11. Чистата структура (с. 30) задава специфично 
концептуално пространство - поле, за което вече стана 
дума, и то може да се представи като множество точки и 
траектории на понятия и операции с понятия. 
Конфигурацията на възможните траектории е задавана от 
очертанията на концептуалния предмет.  

12. Разгърната концептуална структура. 
Множеството данни, постъпващи от хоризонта към ядрото, 
се разпознават като редове, образуващи очертанията на 
теоретичния предмет. С други думи опитните данни 
намират свое тълкуване на езика на теорията в описанията 
и обясненията.  Резултатът от тази динамика на чистата 
структура е ред положения, тълкуващи опитните данни на 
езика на теорията като описани и обяснени факти. Тези 
описания и обяснения, решения на опитни проблеми се 
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натрупват като готово знание. Получава се 
“материализация” на “идеалната” чиста структура, която 
може да се нарече разгърната концептуална структура.  

13. Ако условно нарека радиалното и дъговото 
измерение на понятийната организация съответно 
субординационни и координационни отношения между 
понятия и положения, тази организация ще се строи чрез 
координационни синтези - между различни понятия от едно 
и също ниво, и субординационни синтези - между понятия 
от различни равнища. Първите  отношения ще бъдат 
синтактични, а вторите - семантични.   Чрез първите ще се 
синтезират концептуалните картини на всяко ниво - 
факти, теории, категориални схеми, логически структури, 
а чрез вторите ще се синтезират функциите: наблюдение, 
описание, обяснение, категориална идентификация, 
логическо извеждане.  

14. Както синтезите по радиуса, така и синтезите по 
окръжностите са нетавтологични, не се свеждат до прости 
извличания на следствие. Отношенията, които изграждат 
понятийната структура, обаче могат да свързват по 
определение зависими и по определение независими 
понятия - аналитични и синтетични.   Аналитичните 
отношения на тъждество и следване могат да въвеждат и 
нови понятия, но само доколкото се състоят от вече 
известни определения. “Нагряването на телата 
представлява повишаване на тяхната температура” е 
аналитично тъждество (тавтология).  Синтетичните 
отношения свързват независими едно от друго понятия. Те 
винаги съдържат момент на неопределеност и са 
проблематични, но не са произволни. Всички синтетични 
твърдения въвеждат нова информация, ново знание и 
затова подлежат на изпитване в изследователски цикъл. 
“Нагряването на телата води до тяхното разширяване” е 
синтетично  тъждество. Най-важните синтетични 
отношения в науката са законите. 
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15. Има две гранични равнища в сградата на опитната 
наука: наблюдателно и логическо.  Граничността на 
наблюдението се  състои в неговата предконцептуалност. 
То е  изтълкувано, но неговият материал е даден. Данните 
са последните основания за потвърждение или 
опровержение на теориите. В това е смисълът на 
кореспондентната теория за истината.  Граничността на 
логиката се състои в нейната метаконцептуалност. 
Логическото е безусловно валидно независимо от 
определена концепция или група данни. Логически закони 
не се синтезират в хода на развитие на науката. 
Зададеността на логическото осигурява конструктивната му 
роля на скелет на науката. Но логиката не резюмира 
научната рационалност. 

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

цяло принципите и законите на квантовите структури и 
взаимодействия, увенчава развитието на квантовата 
механика. В рамките на тази система са формулирани 
точно принципът на суперпозицията, вълновото уравнение 
на Шрьодингер, каноническите уравнения на матричната 
механика и квантовите условия - всички елементи от 
квантовата теория, развити последователно от различни 
физици. Квантовите състояния се  определят в рамките на 
концептуален предмет - “абстрактно Хилбертово 
пространство”, в което чрез вектор може да се представи 
основният принцип - суперпозицията. 

17. Тази структура навлиза в полето на опита, като 
усвоява постъпващи на повърхността  данни. Това е 
динамиката на науката, изразяваща се в растежа на 
знанието. Според Лакатош всяка стъпка на една 
научноизследователска програма (НИП) - поредица от 
последователни теории - е консистентно нарастване на 
съдържанието (Lacatos, I., 1970, 134). НИП съдържа “твърд 
корен” от методологически правила на пътищата на 
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изследване, които трябва да се избягват - отрицателна 
евристика, и на онези, които трябва да се следват - 
положителна евристика (пак там, 132 - 133). За Кун 
динамиката на науката е представена преди всичко в 
понятието нормална наука. Нормалната наука е 
приложение на парадигма. 

§ 38. Концептуална динамика 

1. Тази структура навлиза в полето на опита, като 
усвоява постъпващи на повърхността є данни. Това е 
динамиката на науката, изразяваща се в растежа на 
знанието. Според Имре Лакатош всяка стъпка на една 
научноизследователска програма (НИП) - поредица от 
последователни теории - е консистентно нарастване на 
съдържанието (Lacatos, I., 1970, 134). НИП съдържа “твърд 
корен” от методологически правила на пътищата на 
изследване, които трябва да се избягват - отрицателна 
евристика, и на онези, които трябва да се следват - 
положителна евристика (пак там, 132 - 133). За Томас Кун  
динамиката на науката е представена преди всичко в 
понятието нормална наука. Нормалната наука е 
приложение на парадигма. 

2. Концептуалната динамика може да се определи като 
насочена динамика на чистата структура, чието 
взаимодействие с данните - описание, обяснение, 
предсказание - синтезира разгърнатата концептуална 
структура. Тези взаимодействия имат условни динамически 
параметри - сила и посока. Тяхната сила се определя от 
дистанцията на равнището, на което се извършват, спрямо 
наблюдателното, а направлението и посоката - от 
конфигурацията на полето, задавано от теоретичния 
предмет. Полагането на данни в протокол е най-слабият 
синтез. Описанието на факти е второ по сила. Фактът 
“усилва” наблюдението, синтезирайки цялостна картина на 
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събитието в пространството и времето. Обяснението и 
предсказанието са най-силни синтези в опитната наука. 

3. Динамиката, описана тук, има своята “енергетика” в 
напрежението, разпределено в полето, създавано от чистата 
структура. Всяко определено и насочено напрежение в 
дадена негова точка или област е смислен научен въпрос. 
Динамиката се стреми да анулира напрежението на 
въпроса. Затова прилагането на теории върху данни и 
факти представлява полагането на данните в точки на 
полето, където те са заредени с минимум напрежение, 
минимум въпрос, условна яснота. Намаляването или 
премахването на напрежението е отговор на смислен 
научен въпрос. Невъзможността за това намаляване 
означава неуспех на чистата структура - данните не могат 
да се подредят, без да се деформират, във фигурата, 
задавана от теоретичния предмет. Това е прелюдия към 
историческо изменение в науката. Натрупването на 
напрежение в дадена област на знанието води на даден етап 
до криза, която предшества “взривяването” на теорията. 

4. Проблемът с енергетичният извор на изследването. 
Той е напрегната неопределеност на знанието в полето на 
незнанието, недостиг на смисъл и на понятие. Проблемът 
се формулира чрез въпроси. Смислените въпроси в науката 
създават определена мяра неопределеност и задават 
траекторията на изследване. В зависимост от своята 
дълбочина проблемите провокират теоретични понятия, 
светогледни идеи, онтологии. Във всички случаи те 
изискват смислова (идейна) основа, която да им даде мяра и 
формулировка. Формулиран във въпроси и насочен от 
смисъл (идея), проблемът задвижва изследването. 
Изследването синтезира такава организация на понятия, в 
която въпросите получават отговор, проблемът се снема. 

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

P1 -TR - ЕE - P2  
(P1 и P2   означават начален и краен проблем; TT - 

временно решение; ЕE - елиминация чрез (на) грешка). 
(Popper, K., 1973) 

6. Томас Кун различава два типа научни проблеми: 
главоблъсканици (pиzzles) и кризи.  Нормална наука са 
изследванията, решаващи стандартни проблеми - 
“главоблъсканици” (Кун, Т., 1979, 59). Тези задачи се 
решават без изменение на понятийната структура. 
Пробивът на проблемността отвъд равнището на 
съществуващата парадигма води до научна криза, 
подготвяща създаването на нова парадигма чрез научна 
революция. Проблематизирана е основната теоретична 
структура. 

7. Моделите на Попър и Кун донякъде изкуствено са 
противопоставяни и от самите им автори. Но те се допълват 
съществено. Двата модела решават различни задачи в 
описанието на научното развитие. Попър търси всеобща 
форма на растеж на знанието. Предлаганата от него 
проблемна схема не противоречи на схемата на Кун: криза - 
революция. Съществена е разликата между логицизма и 
историзма, в които тези философи ориентират концепциите 
си. Кун разработва така идеята за научен проблем, че се 
открояват различията в дълбочините” на проблемността: 
нормалното обяснение на явление от известна теория, което 
не среща аномалии, е едно ниво на проблемност. Съвсем 
друго, много по-дълбоко засягащо структурата на 
действащата теория, е ситуацията на аномалия, когато 
фактът “не се побира” в теорията и назрява нейната замяна 
с друга. 

8. Науката е много по-спонтанна, отколкото логиците 
искат да я представят. В нея има твърде много 
неопределености - както в опитните определения на 
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понятията, така и в “тълкуването” на данните. 
Проблематичността е естествено нейно състояние. Това не 
прави изследването ирационално: то се изтръгва от 
неопределеността и постига смислени резултати. Просто 
смислеността и организацията никога не са напълно 
прозрачни, еднозначни и логични. Те са потопени в океан 
от неопределеност. Рационалното в широкия жизнен 
контекст е това, което възпроизвежда живота и разширява 
пространството на активността. Затова рационално в 
науката е всичко, което води до възпроизвеждане на 
науката и разширение на обхвата є. 

9. Разумът строи своите сгради върху плаващата 
основа на проблемността. Първата му работа е да фиксира 
и втвърди тази основа дотолкова, че тя да издържи 
постройката. Затова първи акт в изследването е 
формулирането на проблема. Проблемът е недостиг на 
смисъл и на понятие - на идеи, описание, обяснение, 
предсказание. Ентропията е достатъчно голяма, че да 
напряга към активност познавателната структура. 
Схематично проблемът е отклонение от равновесното 
състояние на системата, което трябва да се анулира чрез 
системна активност. Но в човешката култура този дебаланс 
може да се усети и определи само благодарение на 
осъзнаването на смисловия недостиг. Без замъгляването на 
смисъла нещата могат да вървят добре в един чисто 
автоматичен ход и всяка проблемност да се свежда само до 
възникващи в хода на разширение на науката “празни 
полета” с очертани рамки, които се запълват по напълно 
готов алгоритъм. Смисловият недостиг провокира въпрос 
към самите рамки, към самите понятия и тази тяхна 
подвъпросност подхранва трансформациите. Този недостиг 
може да се открие по-плитко или по-дълбоко, при по-
конкретни или по-абстрактни понятия, при приложни или 
фундаментални знания. 
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10. Научните проблеми са двигатели на развитието на 
науката. Колкото по-дълбоки са те, пред толкова по-
радикални промени изправят научното развитие, толкова 
по-голям заряд на историчност му придават. По правило не 
се провокира изкуствено. Това би било нерационално. 
Истинските проблеми възникват спонтанно и някак 
“неизбежно” - тяхното решаване е естествено и някак 
“задължително”. В резултат на нови данни, факти и 
хипотези научната структура може да се напрегне до 
степен да се трансформира силово или да се замени с нова. 

11. Строго понятие за “дълбочина на проблема” може 
да се развие в една прецизна теория на науката. Но дори в 
такава теория смисловата основа на проблемността едва ли 
ще бъде хваната. Условно дълбочината може да се 
определи в модела на йерархичната научна структура. Ако 
приемем, че равнищата на науката са: наблюдение (данни) - 
описание (факти) - обяснение (теория) - категориално 
определение (категория) - логическо извеждане (логика), то 
най-дълбоки ще са онези проблеми, които нарушават 
логическата структура на теорията. Например възникват 
данни, които провокират логиката на теорията по същество: 
електронът “преминава” и “не преминава” през “отвора” в 
кристалната решетка. По-малко дълбок ще е проблемът за 
замяната на категорията - например при запазваща се 
логическа структура е необходимо да трансформираме 
причинни обяснения във функционални. Още “по-плитък” 
е проблемът за несъвпадението на следствията на теорията 
с данните и нуждата да се усъвършенства тя без промяна в 
логическата или категориалната структура. неадекватното 
описание е емпиричен проблем и може да бъде разрешаван 
в рамките на съществуващата теория. Този проблем 
нормално води до разширяване обхвата на теорията. 

“Дълбочината на проблемността” е понятие, 
необходимо за определяне на равнището, на което се 
обособяват “законите на живота” и теоретичната биология. 
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Не е видно докъде са заровени корените на неяснотата, на 
загадката на живота. Тази неяснота обгръща изследването, 
когато от наблюдавания свръх ред и интуитивно 
схващаното значение на частите преминем към опити за 
научно обяснение. Не можем да отговорим на въпроса 
защо, по какви закони на природата, даден орган е устроен 
именно така, защо дадено живо същество се държи по 
определен начин, защо мономерите на ДНК са подредени в 
такава последователност. Значението, което намираме в 
тези редове, се свежда в края на краищата до оцеляването. 
Но що за закони управляват това значение, след като тук се 
разменят местата на причината и следствието - не крилото 
обяснява летенето, а летенето обяснява крилото. Това е 
толкова дълбок проблем, че замъглява самите основи, на 
нашата каузална наука - равнището на проблемността тук е 
категориално. В модела, който по-нататък разработвам, ще 
се опитам да локализирам неопределеността на 
“теоретичната биология”, да я представя като 
неопределеност на тип организация на теория и изследване, 
на тип научна практика и рационалност като цяло. 

12. Въпросите формулират проблеми, като ги 
ограничават в пространството на изследването. Те са 
напрегнати неопределености в определени области на 
епистемичното пространство. 

13. Синтезът на разгърната структура на науката е 
пронизан от действието на постоянните характеристики на 
рационалността. Измерената стойност може да се поставя 
под въпрос само при измерването или по повод 
измерването поради възможните измерителни грешки. Но 
тя не подлежи на съмнение поради несъвпадението си с 
предсказана от теория стойност или поради невписването 
си в ред стойности, допускан в някаква хипотеза. Разбира 
се, единични измервания не опровергават теории. Но при 
устойчива основа от измерени данни може да се отхвърли 
всяка непотвърдена от него хипотеза. Щом сериите 
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измерени стойности се различават от предсказваните от 
дадена хипотеза, тя трябва да се модифицира или отстрани. 

14. Всеки смислен въпрос е обективиране на недостиг 
от рационално знание, научен проблем, празнина в 
понятийната организация на разгърнатата концептуална 
структура. Тази липса се появява само като местно 
свойство на една строяща се наука, а не като понятиен 
вакуум. В областите вън от науката въпросите не могат да 
достигнат тази степен на неопределеност, за да задвижат 
рационално изследване за своето разрешаване. Те самите са 
подвъпросни. Напрежението на неяснотата около 
парапсихичните явления не е достигнало онази 
организирана обективация, която въплъщава научната 
истина. Получаваните отговори са неясни в своята 
истинност и емпирична определеност, те “блуждаят” около 
сградата на науката и по чисто външен начин я провокират. 

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

16. Научната редукция е традиционен 
методологически проблем. Тя е определена като идентична 
по своята структура с обяснението (Feyerabend, P., 1970). В 
рамките на моя модел редукцията може да се определи като 
идентификация на цели понятийни системи (модели, 
теории), при което техните полета се припокриват от тези 
на редуциращите концептуални структури. “Класически” 
дефинираните условия на Ернст Нагел за редукция в 
науката са преводимост и дедуцируемост (Nagel, E., 1961, 
353 - 354). Те стават основа за развитието на понятието 
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научна редукция в моделите на Кемени- Опенхайм 
(Kemeny, J., Oppenheim, P., 1970,307), Кенет Шафнер 
(Shaffner, K., 1976), Марио Бунге (Bunge, M., 1973)..  

17. В процеса на настъпление чистата структура стига 
своята граница.  Идеята за познавателна граница е стара. 
Но понятието за ограниченост на теорията е неясно. 
Възможно ли е определянето на границата априорно не 
зави само от актуалното є приложение? Това е много 
трудно поради неопределеност и синтетичната природа на 
приложението. По принцип всяко прилагане на теория  
подвежда данни под концептуална структура и затова 
съдържа нееднозначност. Затова е трудно да се обясни дали 
актуалният неуспех в дадена сфера на приложение се 
дължи на принципната ограниченост на теорията или на 
несъвършенство на техниката на прилагане. Актуалното на 
ми ране на истинска граница е едва опровержението. 
Но до ри то може да се превъзмогне. Ако може да се 
определят относително априорно характерът и мащабът на 
ограничението, ще можем ясно да разпознаваме характера 
на проблемните ситуации - дълбочината на проблемността 
ще може да се локализира върху някое ниво. Така, ако се 
знае на какво ниво на организация на физичната теория е 
необходимо изменение, за да се обхване 
възпроизводството, ще може да се предвиди какво може и 
какво не може със и без изменение да обясни физичната 
теория в сферата на тази организация. Възможност за 
такова определение се дава от предлагания тук модел. Дали 
тя ще бъде реализирана, това зависи от успеха на неговото 
изпитателно приложение към биологията. 

18. Ето как се развива една чиста структура. В 
“Philosophia Naturalis Principia Mathematica” 
(Математическите начала на натуралната философия) на 
Исак Нютон е изложена концептуална структура, 
рисуваща предмета механично движение на тела в празно 
пространство и време.  Тази теоретична структура се 
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прилага и е изпитвана в астрономически наблюдения, 
експедиции, математически изчисления. Тя се изгага в 
учебници и монографии. Развиват се нейни клонове: 
корпускулярна теория на светлината, механическа оптика, 
усъвършенствува се апаратът на теорията: 
диференциалните уравнения на Ойлер, аналитичната 
механика на Лагранж, “принципът на покоя” на Мопертюи, 
“принципът за най-мал кото време” на Ферма. 
Това са пробиви чрез разширяване и на самата чиста 
структура, което ги превръща в история на тази наука. 
Класическата ме ханика намира своята граница в 
невъзможността да се обясни фактът на постоянството 
на скоростта на светлината спрямо всяка отправна 
система, кой то противоречи на принципа на 
инерцията, формулиран за Декартови координати. Тя е 
заменена от нова фундаментална теория на 
движението, снемаща я в себе си като частен случай за 
малки скорости - Специалната теория на 
относителността.  
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Глава ДЕСЕТА.  

ИЗСЛЕДВАНЕ 

Под “изследване” разбирам всяка научна операция 
или действие, които “пораждат истина”, т. е. променят 
конфигурацията на концептуалната система или я 
разширяват по дефиниран начин. Изследването е 
асимилация на познавателно съдържание и оформянето му 
в данни, факти, обяснения и предвиждания. Чистата 
структура става разгърната. Това е възможно само в 
цикличните форми на научна динамика, които 
възпроизвеждат условията за по-нататъшното развитие на 
науката. Такива операции са наблюдението, описанието, 
обяснението и предвиждането. Научното изследване не е 
просто пробив навън, а получена форма. То не е 
осъществено без своя резултат.  

 Въпросната цикличност е завършеност в състояние, 
сравнимо с началното, при отговор на въпрос и наличен 
нов въпрос. Тя е по форма телеологична и представлява 
крачка напред в експанзията, в усилването на концептуала, 
(в повишаването на свободната му енергия).  

Наблюдението дефинира данни на езика на 
концептуала в цикъла величини  - измерване  - данни или 
понятия  - четене  - разчетена структура. Описанието 
осъществява цикъла наблюдение  - факт  - описано 
наблюдение; обяснението  - цикъла описание  - теория  - 
обяснен факт. Предвиждането има същата структура, но 
се отнася за факти в бъдещето. То е изключително силно 
средство за проверка на теорията. 
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§ 39.Наблюдение и описание 

Демонстрирам чрез автентичен научен текстов 
материал различни наблюдения, експерименти и описания 
на различни типове факти. За тази цел биологията е 
особено подходяща. Тук са развити най-разнообразни 
форми на описание. В биологията опитният материал може 
да бъде разпределен в три големи групи факти: структури, 
функции и история. 

1. Моделите на молекулнобиологичните функции са 
основа за великолепни постижения в структурния анализ на 
биомолекулните комплекси, отговорни за тях. Това са 
типично биологични “четящи експерименти”,  отличаващи 
се коренно от “измерителните експерименти” в 
математическата наука. В. Ратнер описва историята на 
разчитането на генетичния код. Тук е описан и 
експериментът на Ниренберг -Матен: 

“Вземайки в качеството на кодон полиуридилова киселина 
(поли - U), те неочаквано получили извънредно силна стимулация 
на синтеза на полифенилаланин (поли-Фен)... 10 мкг поли - U 
стимулирали 1000-кратно увеличение на включването на С14 - 
Фен. Ниренберг и Матен заключили, че поли-U служи за 
специфична монотонна матрица за синтез на поли-Фен, а 
триплета UUU - код на фенилаланина. Този експеримент откри 
пътя към изследване на състава на кодона.” (Ратнер, В., 1983,179)  

2. Представлява ли обсервационната степен на науката 
чисто екстензивно натрупване на данни? Или тя има своя 
телеологична форма? Нито Галилей, нито Нютон, нито 
Декарт, нито Планк, нито Айнщайн, нито Крик, нито 
Уотсън, нито Моно, нито Очоа и Корнберг са повтаряли 
многократно и самоцелно еднакви наблюдения и са 
сравнявали. Тук задачата е да се измисли, да се създаде, да 
се конструира нужния експеримент, за да се види какво 
става именно в отговор на нашия въпрос, именно на това 
място и в това време. Тя е подобна на детективско 
изследване. Ние установяваме чрез предизвикани или 
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неочаквано получени косвени свидетелства скрито 
състояние на нещата. И веднъж установили какво става, се 
нуждаем само от потвърждаващи варианти, но не от 
статистически значими.  

Друг тип емпиричен анализ е статистическия, където 
се хваща еднообразна или многообразна огромна група 
(съвкупност). Там действително поведението на 
едниницата не е важно. Важни са средните, обобщените, 
статистически представителните и значимите събития. 

Описания на структури: 
3. Структурата е ред в някакво пространство. 

Биологичната структура е синхронният аспект на 
организацията. Най-интересни и важни за анализа на 
биологичното изследване са описанията на молекулни 
структури. Те са строги и “прозрачни”, пряко свързват 
биологията с физичните теории и затова съдържат в 
максимално ясна форма въпроса за редукцията, тоест за 
съотношението между стандартите и типовете научна 
рационалност. Биомолекулните структури са първични, 
вторични, третични и четвъртични. Ето четири различни по 
значение описания на структури: химична, пространствена, 
информационна и “органична”. 

Химична (първична) структура: “Нуклеиновите 
киселини са полимери, изградени от мономери, наречени 
нуклеотиди. Нуклеотидите са естери на нуклеозидите и 
ортофосфорната киселина.”(Хаджиолов, А., П. Венков, Л. 
Карагьозов, 1976,68). 

Пространствена (вторична) структура: “Според модела 
на Уотсън и Крик молекулата ДНК е изградена от две 
полинуклеотидни вериги, образуващи правилна двойна 
спирала, като всяка от веригите е завита около една обща 
ос ... Двете вериги на ДНК са свързани помежду си чрез 
водородни връзки, образувани между срещуположни 
двойки бази. При това аденинът винаги се свързва с 
тимина, а гуанина  - с цитозина”(пак там, 74 и175). 
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Информационна структура (генетичен текст): “Ако за 
простота с буквите на азбуката се означи линейното 
подреждане на гените в ДНК на Erscherichia coli то един 
Hgr-щам предава генома си АБВГД... ЮЯ, като началото е 
А, а краят Я. Друг Hgr-щам предава генома си ВГДЕ... 
ЮЯЬБ, като началото е В, а краят е Б. Следователно, 
въпреки че всеки Hgr-щам предава хромозомата си като 
определена линейна структура, в клетката началото и 
краят на генома не може да се установи”(пак там, 98). 

Структурно описание на генетичния код: 
“Генетичният код е триплетен, неприпокриващ се, без 
запетайки, и се чете в една посока. Това означава, че на 
всяка аминокиселина в полипептидната верига отговаря 
последователност от три нуклеотида (кодон) в мРНК и 
гена. Освен това генетичната информация е записана 
като непрекъсната редица от кодони в 
полинуклеотидната верига” (пак там, 232 -1233). 

4. Типологията и стандартът на тези различни 
структури трябва да се определят. Описанието на 
първичната структура е биохимично. Наистина описанието 
на тази структура говори на стриктно химичен език. 
Използвана е химична концептуална схема. Теоретично тя 
води към квантова механика. Но като чисто химично 
описание тук се реализира стандарт, различен от този на 
математичната теория.  Самото квантово-химично 
обяснение предоставя химични данни за структурата. 

Описанията на вторични, третични и четвъртични 
структури в молекулната биология са по -различни. Могат 
ли те да се реализират на чисто химичен език? Описанието 
на двойната спирала може да се тълкува като 
стереохимично. И все пак постулирането на модела е избор 
между огромно множество конфигурации с различни 
пространствени структури. Това описание въвежда особени 
пространствени отношения, които не са дедуцируеми от 
физични закони и данни за първичната структура.  
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Описанието на текста в ДНК е качествено, то е “четене” на 
различни нива: редове полинуклеотиди  - букви в текста, 
описание на редове кодони  - думи, подлежащи на превод в 
аминокиселинните структури, описание на редове 
аминокиселини в белтъка  - интерпретация на тези кодони, 
тълкуване на биологичния смисъл на този текст като 
белтъчни функции. Това са стъпки на прехода ДНК  - РНК  
- белтъци  - клетъчни функции. Само в рамките на 
функционалната цялост  - клетката  - може да се опише 
пълно структурирания ред, представян в тези описания.  
Този преход е прогресия от структури през функции към 
организация. Идентификацията на ДНК като генетичен 
текст е възможна само след установяването на генетичната 
є функция в клетката. Молекулата биология е в началото на 
стриктното описание на молекулната организация на 
клетката. 

5. В описанията се свързват различни концептуални 
схеми и езици. Но тази връзка не е органична, а е тип 
“превод”.  

В описанието на генетичния код  са съчетани химични 
и биологични термини. Това не е просто техническа 
условност. Чрез “това означава” в цитираното описание на 
кода се свързват в комплекс два типа ред, две различни 
понятийни организации, две концептуални схеми. В 
началото кодът се описва като текст, подлежащ на превод 
по правила, и след това се съотнася с химичното описание 
на кодона като “последователност от три нуклеотида”. 
Кодон е функционална идентификация на структурата 
тройка нуклеотиди, положена във веригата взаимодействия, 
осигуряваща функцията кодиране. Отделно от това 
функционално единство се губи определението на тази 
структура като кодон. Химичното описание е “снето” в 
биологична “интерпретация”.  Кодон като чисто 
биологично понятие не може да влезе в чисто химична 
концептуална схема на химичен език. Химичното 
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определение полага тази структура като обуславяща 
действието на физични закони, като вериги химични 
реакции, съставляващи кодирането. Но тогава отпада 
нуждата от самия термин “кодон”, доколкото той носи 
“функционално значение”. По повод неутралистиката 
теория на еволюцията Волкенщайн привежда 
експериментални данни в полза на нееднозначността на 
съответствията “отсъствието на твърда корелация”  - между 
първична и третична структура и между структура и 
функция на белтъците (Волькенштейн, М., 1985, 682  - 683). 
Така се оказва, че “биологична структура” е качествено 
различна от “химична структура”. Първата се отнася към 
концепция за органичния ред, а втората  - към структурната 
химия. Първата тълкува органичното значение на 
структурите, а втората  - буквалното им химично значение. 
В молекулната биология са субординирани: математична 
физическа теория (принципно обяснение на биомолекулите 
от квантовата механика), качествена структурна химия 
(химичното им описание) и организационна биологична 
концепция (функционалното тълкуване на биомолекулите). 

6. Историята на генетиката, изхождаща от 
Менделовите качествени структурни закони на 
наследствеността, продължена в хромозомната генетика на 
Морган и намерила своя връх в молекулната генетика, е ред 
на свеждане на генните структури до елементарно ниво. 
Елементарната организация на гена позволява 
непосредствено разчитане на единиците информация, т. е. 
на текстовете, стоящи в основата на живота. Нейното 
описание позволява търсенето на закони на реда в тези 
текстове. Но очакването за нова стъпка в тази линия на 
свеждане, т. е. към квантово-механично обяснение на тези 
структури, е свързано с голям проблем. Кенет Шафнер 
анализира този проблем за редукцията на молекулната 
генетика, отъждествявайки: ген = ДНК-последователност.  
Но тази идентификация, пренесена обяснително, изисква 
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предпоставяне на генетичната последователност. Законите 
на химията не изискват каквато и да е особена 
последователност на нуклеотидите.  

“Например дори в обяснението на химичното понятие за 
ковалентна връзка Хайтлер и Лондон разглеждат два атома, а не 
четири елементарни частици... За да обясним такава електронна 
система, аранжиментът на частите трябва да бъде взет като 
даден” (Schaffner, K., 1976, 119  - 120).  

Така в хода на редукционния анализ се открива 
ограничение на редукцията, и то на две нива: специфичната 
биологична функция и химичната структура. 

7. Обяснението на хода на генетиката на Мендел до 
Уотсън и Крик може да бъде алтернативно на 
редукционисткото. това е ход на разкриване на генетичната 
структура, който има свой предел  - молекулната генетика. 
Оттук нататък има два пътя: физично обяснение в посока 
към квантовата механика, което предпоставя като система 
стойности на параметри химичната структура на гена, и 
биологично обяснение в концепция за биологичната 
организация или в теория на организацията. 

Функции: 
8. Биологичните функции са сложни процеси, 

подредени така, че да се възпроизвежда организацията, 
чийто динамичен момент са те. Функцията изразява 
времевия аспект на организацията. Функционалните 
твърдения са предмет на голямо внимание от страна на 
философите на биологията поради тяхната 
“телеологичност”. 

Репликация: “Двойноверижна структура на ДНК 
позволява репликацията на генетичната информация, т. е. 
при клетъчното деление всяка дъщерна клетка получава 
пълна генетична програма за структурната и 
функционалната реализация на своя жизнен цикъл” 
(Хаджиолов, А., П. Венков, Л. Карагьозов, 1971,14). 

Кодиране: “При триплетен код клетката разполага с 
64 кодона за 20 аминокиселини. Три от тези кодони са 
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безсмислени  - УАА, УАГ УГА... тези три кодона служат 
като сигнал за завършване синтезата на полипептидната 
верига. Останалите 61 кодона “имат смисъл”, т. е. 
отговарят за кодирането на една от 20-те 
аминокиселини” (пак там, 337). 

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

10. Имат ли тези термини самостоятелен понятиен 
смисъл? Известно е, че функциите на биомолекулите могат 
да се определят потенциално като свойство на тяхната 
химична структура, а актуално  - като химични реакции. 
Затова  знанията за структурите усилват  знанията за 
функциите. В крайна сметка молекулната биология се 
обяснява от квантовата биология: 

“...описателните молекулнобиологични правила...ще бъдат 
обяснени от техния структурен корелат - специфичната 
електронно-протонна динамика на белтъците, нуклеиновите 
киселини и макроергичните съединения.” (Николов, С., 1990, 
277) 

Това е стратегия. Изследването върви от явление към 
същност, а същността тук е структурно условие. Ето един 
пример: 

“Механизмът на телеономността на индукцията и 
репресията на Escherichia coli са определени биохимични 
взаимодействия между метаболитите в цитоплазмата и гените, 
разположени в полинуклеотидните вериги на ДНК. Оказа се, че 
генът-регулатор синтезира белтъчно вещество (репресор, което, 
свързвайки се с гена-оператор, потиска активността на 
структурния ген, отговорен за синтеза на b-галактозидазата. 
Обаче ако нейният субстрат (галаактозидазата), се намира в 
хранителна среда, той взаимодейства алостерично с репресора, 
който поради това повече не блокира синтезата на споменатия 
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фермент. Когато метаболитните продукти от активността на b-
галактозидазата надвишават нуждите на организма, те се 
свързват с репресора и активират неговото съединяване с ген-
оператора, т. е. прекратява се синтезът на фермента. Виждаме, че 
химическите обратни връзки са достатъчни за обяснението на 
приспособеността на E.coli към изменящите се условия на 
средата, т. е. на един телеономен феномен, който изразява 
спецификата на живота” (пак там, 33). 

11. Това относително пълно химично обяснение е 
успешно благодарение на използването на схема, в която 
химичните компоненти са взети във функционален ред, 
определящ кибернетичния механизъм на регулация. В тази 
схема термините са не само химически, а и биологически: 
ген-регулатор, ген-оператор, синтезира, подтиска, 
отговорен, контролна функц ия и т. н. Описан е един 
механизъм. Описанието на машина в работния є режим 
обаче не може да се направи в стила “става това и това”, а 
винаги изисква поне частично фигурата “Машината прави 
това и това с такъв и такъв смисъл така и така”. 
Изложението на регулаторната функция при синтеза на 
белтък е отговор на въпрос от типа как, който изисква 
намиране на решение на функционален проблем, 
осъществено в клетката. Дж. Гудфийлд показва, че 
специфичната теоретичност в биологията е въплътена в 
такива “теоретични същности” като ген, организатор, 
мРНК репресор:  

“В ХХ век биологията е преди всичко наука за процеси и 
функции, отколкото описателна наука за структурата, и езикът на 
биологията неизбежно отразява тази погълнатост” (Gudfield, J., 
1976, 441). Функционалните описания и обяснения в биологията 
я отличават от физиката и химията (пак там, 443). 

12. Функционалното мислене в биологията е в 
основата и на много нейни структурни открития. Джеймс 
Уотсън и “Двойната спирала” обяснява заниманията си 
със структурата на ДНК с очакването за разкриване на 
механизма на предаване на генетична информация (Уотсън, 
Дж., 1976). 
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“Моделът на двуспиралната ДНК представя уникална 
възможност за обяснение на саморепродукция на генетичния 
материал. Само няколко месеца след публикацията на своя модел 
Дж. Уотсън и Ф. Крик предложиха най-прост вариант на 
репликацията, издържал в обща форма изпитанието на времето” 
(Ратнер, В., 1983,17).  

13. Този коментар на Ратнер е показателен. До идеята 
за двойна спирала стигат онези, които търсят удобен начин 
за репликацията на гена. По същото време в Лондон 
Уилкинс и Франклин със сътрудниците си търпеливо 
изучават рентгеноструктурните фотографии на ДНК със 
същата цел  - откриване на структурата на ДНК. И по-късно 
действително се получават сигнали за “отричане” на 
двойната спирала. Във висока степен тя си остава една 
великолепна концептуална постройка, предназначена да 
предостави описание на основна биологична функция. При 
еднакви други условия именно тя е предпочитана пред 
неспиралната хипотеза. 

14.  Химичната динамика на функцията е снета в 
нейната интегрална динамика, имаща постоянно 
определение самовъзпроизводство. Близо до тази 
специфика са кибернетичните модели. Те са широко 
приложени в молекулната биология. В границите на 
кибернетиката Джон фон Нойман  разработва модел на 
трикомплектен автоматичен процес на възпроизводството 
на автомати от идентични техни оригинални (Нейман, 
Дж., 1971). Стоян Николов изтъква, че в модела на Нойман 
е схваната елементарната биологична организация, т. е. той 
може да се разглежда като адекватен модел на 
възпроизводството на ДНК с всички отговорни за тази 
функция компоненти (Николов, Ст., 1977,41). 
Кибернетичните модели несъмнено са полезни. Но те имат 
съществено ограничение. Това са системи от подредени 
условия, предпоставящи действието на физични и химични 
закони. Самите те не съдържат закони на природата. 
Начинът, по който кибернетичните структури и 
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взаимодействия възникват в природата, остава вън от 
обхвата на тези модели. А именно това би било обяснение. 

15. Как можем да определим функционалните 
описания като концептуални единства? Функционалните 
описания в молекулната биология съдържат две 
концептуални схеми, два стандарта понятия на 
организация: качествени динамико- и структурно-
информационни описания и качествени органични 
тълкувания на биологичната специфика. 

История: 
16. Като исторически факти на живота може да се 

приемат явленията и описанията на ембриогенеза, 
генетичните изменения и еволюцията. 

Ембриогенеза: “Изобразяващата фенотипна фигура 
трябва да се разклонява на ред отделен субконфигурации, 
всяка от които се простира отделно по времевата ос ... 
фенотипът може да се представи във вид на система 
траектории, разпространяващи се във фазовото 
пространство по времева та ос” (Уодингтон, К., 1970,18). 

Мутации: “Независимо от тяхната стабилност, 
гените претърпяват внезапни, случайни изменения  - 
мутации. Мутациите на гените водят до възникването на 
нови алелни форми, които са отличават функционално от 
изходните гени” (Хаджиолов, А., П. Венков, Л. Карагьозов, 
1971, 200). 

Микроеволюция: “Ако средата е постоянна, 
популацията се намира в динамично равновесие, 
неизменност на броя и генетичния състав. Но при 
изменение на условията динамичното равновесие се 
нарушава и популацията преминава в друго състояние. 
Разпределението на гените се изменя” (Molecular 
Evolution, 1980, 16) 

Макроеволюция: “... в действителност 
способността да се придвижват по сушата им е 
доставила възможност (на някои риби  - С. Г.) в случай на 
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пресушаване на водоемите по-бързо да се размножават... 
По този начин, сред рибите, живели в подходящите 
условия, по-голямо потомство са оставили онези, които са 
могли да ходят по земята. Това е типичен пример за 
естествен отбор” (Симпсон, Дж., 1948.284). 

17. Какво е исторично в науката за живота? Важни са 
три характеристики: непрекъснатост, необратимост, 
непредсказуемост.  Историческият факт е поява и 
изчезване, раждане и умиране. Историческото изменение е 
развитие. Спецификата на историчното спрямо 
динамичното е специфика на развитието или творчеството 
спрямо движението. Историчното надхвърля динамико-
статистичната зависимост. В него необходимостта и 
случайността са снети в органичното изменение. 

18. В живите системи разликата между динамика и 
история не е съвсем ясна. Грубо казано, биологична 
история е онова, което надхвърля динамиката на 
организацията  - структурата и функцията. Ембриогенезата 
е проблематична като история. Според много биофизици 
това е напълно предопределен процес. Зародишът се оказва 
напълно детерминиран от разположението и спецификата 
на компонентите на яйцето. Дадени места на яйцето са 
отговорни за дадени бъдещи органи. Добър работен 
критерий за историчност е генезисът на нова информация 
или нейният растеж в историческия процес. Според 
Уодингтън ембриогенезата не е просто предаване и 
реализация на информация  - това е процес на генезис на 
нова информация: 

“заекът, бягащ по полето, съдържа значително по-голямо 
количество разнообразие, отколкото току-що оплодената негова 
яйцеклетка”. Може ли да се пристъпи към тази ситуация от 
гледна точка на “теорията на информацията”, чийто основен 
принцип се състои в това, че количеството информация не може 
да се увеличава... При прехода от зигота към възрастен организъм 
става не просто транскрипция и транслация на “информация”, а 
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използването є в качеството на инструкции или “алгоритми”. 
Нарастването става за сметка на средата (Уодингтон, К., 16  - 17). 

19. Създаването на нова осмислена информация е 
непредсказуемо, необратимо събитие. Това го прави според 
приетите по-горе определения исторично. Механизмът на 
възникване на информация на Георг Кастлер  - това е 
“запомнянето на случайния избор”. Случайният набор от 
четири цифри става информация, когато му придадем 
смисъл  - например превърнем го в код за отваряне на сейф. 
С това безсмислено съчетание е придобило значението на 
нарастване на информацията  - предстои му само 
запомняне. (Кастлер, Г.  1967,28 и сл.). Лев Блюменфелд 
продължава тази мисъл: 

“Става дума именно за създаване на нова информация, а не 
за нейното извличане от шумове. Преди полимерът със случайна 
нуклеотидна последователност да е образувал стабилна 
двуверижна структура или преди случайната последователност от 
три цифри да бъде въведена в ключалката на касата, информация 
за това, че именно тези последователности са “по-добри” от 
другите (едната с това, че е придобила способност за 
продължително съществуване и самовъзпроизвеждане, а другата  
- с това, че е придобила способност да отклонява касата) просто 
не е съществувала. В подредеността е бил вложен смисъл, 
информацията е била създадена, сътворена. Като резултат от тази 
процедура непредсказуемото се е превърнало в неизбежно. 
Според мисълта на композитора Пиер Буле, превръщането на 
непредсказуемото в неизбежно е творчество. Може би в основата 
на всяко творчество лежи, в края на краищата, принципът за 
запомняне на случайния избор” (Блюменфельд, Л., 1981,30). 

В този “принцип на случайния избор” остава голям 
въпрос: каква е разликата между случайното съотнасяне на 
някаква комбинация с някакъв смислен ефект, и 
прогресивната самоорганизация? И какви биха могли да 
бъдат законите, управляващи неслучайните избори и 
тяхното съхранение? 

20. Еволюционното изменение “превръща” грешката в 
находка чрез “тълкуването”, т. е. “осмислянето” на 
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изменението в един нов организъм. Мутацията 
безотносително към еволюцията просто не е биологичен 
феномен. Но като материя за действие на отбора тя е 
специфична: летална, вредна, неутрална, полезна. Тя 
получава органично определение, когато я положим в 
историята на живота. Анализът на микроеволюционната 
теория даде същия резултат: случайните изменения, 
определящи динамиката на популациите, не правят 
история. Възникването на нови видове е резултат от 
цялостна промяна на организацията. Тук дори понятието 
нарастване на информацията не е достатъчно за описване 
на българската история, защото не обхваща смислеността. 
Преходът от информационно-статистическия подход към 
организационната теория на еволюцията изисква създаване 
на строго понятие за “осмислена информация”. Това е 
преход следователно отвъд стандарта на чисто 
структурната теория или динамико-статистическия тип 
рационалност. 

21. Думата “живот” може да е изписана случайно като 
набор от букви, а може да е изписана преднамерено. Това 
не ме интересува, когато я чета и тълкувам. Интересува ме 
нейното значение. Според теорията на Клод Шенон за 
количество информация тя е толкова вероятна, колкото 
всяка друга петбуквена комбинация и съдържа същото 
количество информация както буквосъчетанието “ижотв” 
или “ариск”. Превръщането на информацията в 
организация и на организацията в друга организация  - 
(shift)  - ето това е историческа промяна. 

§ 40. Индукцията като динамика 

Опитната наука създава впечатление, че се върви от 
натрупване на факти към теоретични обобщения. Както 
обаче още Бейкън в “Нов органон” забелязва, чистото 
количество факти няма значение. Важна е тяхната 
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подредба. Съществува такъв факт или набор от факти, 
които направо водsт към закон или решаван положително 
или отрицателно съдбата на един хипотетичен закон. 
Темата за индукцията е изключително широко обсъждана 
във философията на науката и особено в традицията на 
аналитичната философия.  

Тук ще добавя следното.  
1. Не е вярно, че индукцията значи да се заключава от 

един случай за много или за безкраен брой от краен. 
Индукцията е следното: От много или няколко случая 

в нашия опит досега очакваме същото в следващ опит. И 
това по същество не е обобщаване. Това потвърждава, 
макар и в други координати, феноменологичната теория на 
Хусерл за абстракцията. Ние се вглеждаме в един цялостен 
предмет, и от качествата на този единствен предмет можем 
да направим схема, с която да третираме всички подобни 
предмети. Това не е буквално вярно, защото в опита няма 
еднакви предмети. То се отнася до чисто феноменологични 
структури на съзнанието, до чисти предметности.  

2. Количеството повторения не играе съществена роля 
в “индукцията”. Значи тя не е вероятностен феномен. 
Важен е онзи опит, който ще ви покаже “съществената 
връзка”, “причината”, “обяснението”. Такъв опит се нарича 
в съвременната философия на науката “решаващ 
експеримент” или “crutial experiment”. 

Тук идва вероятностният анализ. Уоткинс подробно 
излага идеята на Болцано за вероятността, според която 
вероятността на единиците знание се измерва спрямо една 
пълна вероятност, равна на 1, характеризираща истина, 
която важи за “всеки възможен свят”. Анализира се и 
схващането на Байези за вероятностите. Уоткинс предлага 
друго определение на епистемичната вероятност (Watkins, 
J., 1987, 69  - 72). (Тук е мястото да спомена, че дискусията 
за индукцията във връзка с вероятностите продължава 
интензивно и са развити множество вероятностни модели, 
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които тук няма да анализирам: Popper,K., 1948; Carnap,R., 
1950; Hempel,K., 1965;Maddy,P., 1989;Ruse,M., Рюз, М., 
1986 и т. н.). 

3. Решаващият експеримент е решаващ, защото носи 
силната подредба.  Описанието е усилване на 
наблюдението. Обяснението е усилване на описанието. И в 
двата случай ние имаме усилване на подредбата, което ни 
позволява по-широка експанзия и по-малко ентропия. Ние 
имаме да държим по-малко разнообразие в ума си. 

4. Опитът е конструиране на артефакт. Ние пишем 
сценарий на това, което “в действителност” става.  

В изследването (включително наблюдението и 
експеримента) решаваме ребуси и когато намерим едно 
истинско решение, а това зависи от нашата постановка, от 
качеството на извършения експеримент, тогава може да сме 
спокойни, че винаги така ще става и оттук идва 
екстензивния момент, серийността, количеството. 

5. Ние търсим най-силната подредба. А тя е 
подредбата, която е най-близо до “даденото”. Източникът 
на сила за една концептуална подредба е гравитацията на 
ядрото от първата подредба. Ако можем да изтълкуваме 
научните концепции логично и на езика на живото 
възприятие, и ако това тълкуване се потвърждава от опита, 
ние сме намерили трайно и силно обяснение.  

Съществува “гравитация” към първата подредба като 
логически обработен жизнен свят на човека, общ за всяка 
културната обработка. 

6. Светът е структуриран по някакъв начин преди 
конкретното научно изследване и ние само трябва да 
усилим тази начална конструкция, да проникнем по-
дълбоко в нея, да я видим в детайли или да я достроим 
умствено сами.  

7. Това още веднъж сивидетелства, че законите не са 
обобщения и нямат пряко отношение към повторението 
или към множеството еднакви, причинно-необходими 
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връзки. Не, това са просто откривания и създавания на 
силни връзки, на силни подредби,  които свързват в едно 
цяло множество впечатления, факти, данни.  

8. За рационалността е без значение дали се върви “от 
общо към единично” или “от единично към общо”. Тук е 
важно да се създаде подредбата и да се засили тя. 
“Зависимостта”, която откриваме в индукцията, не е преход 
от единично към общо, а установяване на възможно по-
силна зависимост, която ще се държи по-дълго време в 
нашия опит. Съвършено същият тип имат устойчивите 
условни рефлекси, интелигентните връзки, установявани от 
висшите животни, ”езика на насекомите”, и т. н.. Всички те 
разчитат на ориентация в една относително постоянна 
среда, а не знание за неизменни неща. 

9. Попър е прав срещу индукцията, доколкото тя е 
логически неиздържана. Но това значи, че и без логическа 
издържаност се постигат успехи. А в експериментирането 
се тръгна не винаги от теория, а само от предположение за 
факт. И то се “проверява”, изпитва се доколко нашата 
умствена подредба има сила. Но същото е и когато при 
прехваления от самия Попър “хипотетико-дедуктивен 
метод” в експеримента и в жестоката проверка изпитваме 
нашите теоретични допускания. По принцип няма разлика 
между теоретичните допускания и фактическите 
предположения. Първите са по-смели или обещават повече. 
Но те са по-рисковани да се опровергаят. Ако първите се 
потвърждават достатъчно добре, това е много силно 
постижение. Ако вторите се потвърждават достатъчно 
добре, това е по-скромно постижение, но предполага 
продължение в по-широкообхватна подредба (теория). 

10. Пиер Дюем (Duhem, P., 1976) и след него Уилард 
Куайн върху основата на едно холистично разбиране за 
концептуалната организация, разсейват “илюзиите” на 
радикалния емпиризъм за редукция на научните твърдения 
до наблюдателни и оттук за проверимостта 
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(верифицируемост или фалшифицируемост) на единични 
твърдения. Според Куайн в статията “Две догми на 
емпиризма”:  

“Езикът, който Карнап приема, като изходна точка, не е 
език на сетивни данни в най-тесния смисъл, защото той включва 
също понятия на логиката, на теорията на множествата. Като 
резултат той включва целия език на чистата математика. 
Онтологията, имплицирана в него (т. е. стойностите на 
логическите променливи) обхваща не само сетивни явления, а и 
класове, класове на класовете и т. н.” (Quine, W., 1976, 57).  

Куайн заключава: 
“... Няма отделни опити, които да са свързани с отделни 

твърдения във вътрешността на полето, освен непряко, чрез 
съображения за равновесие, отнасящи се до цялото поле.  

Ако този възглед е верен, погрешно е да се твърди за 
емпиричното съдържание на отделното твърдение  - особено ако 
то е много отдалечено от периферията на полето, граничещо с 
опита.” (пак там, 59  - 60) 

Така че индукцията не е пряк път от факти към 
теории, а приблизително, логически изчистено понятие за 
конструирането на “Как знаем резултат от експеримент, без 
действително да го проведем? Ако е достатъчно да 
изпълним един експеримент мислено, защо го правим 
реално? В Лабораторията на Ума  Дейвид Браун твърди, че 
някои мисловни експерименти се дължат повече на 
интуицията, отколкото на емпирична информация и 
въпреки това доставят априорни истини за реалността. Той 
предлага избор между интуиция и старомоден 
платонизъм... Джон Нортън твърди, ... че във физиката 
всички мисловни експерименти са дедуктивни заключения, 
имащи емпирични предпоставки: липсващия емпиричен 
елемент е там през цялото време, скрит в неявните 
предпоставки... 

Философите оставят изучаването на валидността на 
наблюдателните твърдения на историци и социолози. Техните 
отговори показват, че наблюденията не са непроблематични 
лингвистични същности, както повечето философи очакват. 
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Очакват, значи, в мисловен експеримент. В един мисловен 
експеримент, да се прави наблюдение никога не е проблем. Вярно 
е, че мисловният експеримент предлага контрол върху всички 
непокорни променливи чрез поставяне на условия, но това, което 
мисловният експеримент заключава за експериментатора е също 
важно: мисловните експериментатори са съвършено компетентни 
в своята способност да следват процедури и като възприематели 
на явления и резултати...” (Gooding, D., 1994,1029  - 1031) 

Възможността на мисловния експеримент говори за 
автономността на ума и за решаващата роля на дедукцията 
в очертаването на мрежата на научните обяснения. Но 
научната дедукция е безплодна, ако не включва данни като 
последни елементи на дедуктивната верига  - само по този 
начин дедукцията може да дава проверими следствия, да се 
свързва пряко с “първата подредба”.  

Закони и шансове 
2. Обясненията по модела на обхващащия закон или 

номологичните обяснения, са дедуктивни умозаключения. 
Тяхната специфика се определя от детерминистичния или 
статистическия характер на законите, образуващи техния 
експлананс (обясняващо) (Hempel, K., 1965,208  - 302). 

Следвам модела от предишните параграфи и 
демонстрирам дедуктивни вериги в биологията. 

3. Прилагането на дедукцията към фактите на живота 
в тяхната пълнота и специфичност е само един идеал, тъй 
като липсва преход между съвременните закони на 
физиката и тези факти. По принцип такова обяснение е 
възможно в биологията, но има за предмет динамиката на 
механизмите, която е предпоставила, а не обяснява 
спецификата на тези механизми, а оттук и спецификата на 
действието им. Когато биохимиците твърдят, че обясняват 
фактите на молекулна организация, те имат предвид не 
извеждането на тези факти от физични закони, а 
разкриването на веригите на тези факти, съдържащи 
обяснението. 
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В един забележителен ред свеждания Стоян Николов 
стига до квантово-механична постановка на въпроса за 
физичното обяснение на живота. Същността на живота е 
представена в три степени: фундаментален жизнен процес  
- репликацията на ДНК, биологична специфика на 
репликацията  - телеономност на точното предаване на 
наследствената информация, квантово-механична 
структура и динамика на този жизнен процес (Николов, Ст., 
1977, 30). Термодинамичното обяснение на живота според 
тази постановка е феноменологично. Спонтанните процеси 
водят до безпорядък. Репликацията не е спонтанен процес. 
За нейното осъществяване е необходим “работен 
механизъм”, който се състои от енергетичен (АТФ), 
динамически (ДНК-полимераза) и информационен (ДНК) 
компонент (пак там, 35  -36). 

4. Ервин Шрьодингер в известната си книга за 
физичното обяснение на живота (Шредингер, Е., 1948) 
защитава тезата, че законите на биологичния ред не са от 
типа на известните досега. Срещу тази позиция застават 
болшинството молекулни биолози. Но въпросът не може да 
се реши преди конкретен квантово-механичен анализ на 
репликацията на ДНК. Теоретичният анализ на 
репликацията води до извода,  

“че като се реши уравнението на Шрьодингер за една 
биомолекула, ние разкриваме теоретично нейната електронно-
енергетична структура, която непосредствено детерминира 
физико-химичните є свойства” (Николов, Ст., 1977, 120).  

За отбелязване е, че самият Шрьодингер не допуска 
възможността за използване на уравненията на квантовата 
механика и специално на неговото собствено уравнение за 
описание на биомолекулите, съставящи биологичния ред. 

В края на един подробен анализ, проведен в книгата 
на Николов, се оказва, че засега положително решение на 
въпроса дали квантовата механика в съвременната є форма 
е достатъчна за “физичното обяснение на живота”, или е 
нужно развитие на физиката за тази цел е невъзможно, 
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защото не се познава последователността на азотните бази 
(текста в ДНК) и апаратът на квантовата механика е 
физически и математически недостатъчен за изчисляване 
на репликацията на ДНК.  

“Очевидно само една по-обоснована физична теория за 
електронния строеж на биомолекулите ще реши този 
математически парадокс,... не е изключено нейните (на ДНК  - С. 
Г.) вътремолекулни и междумолекулни взаимодействия да 
създават такова динамично състояние, за чието описание са 
необходими нови физични понятия и закони, които 
непосредствено определят пространствената є структура” (пак 
там, 195). 

5. Това е свръхсложен проблем на съвременната 
теоретична квантова биофизика. За мен в това изследване е 
важен въпросът за понятийната организация на 
евентуалното квантово обяснение на биологичните 
функции. Уравнението на Шрьодингер, както и законите на 
класическата физика, описва безкрайно число възможни 
състояния на динамична система  - в случая електронната. 
То, както и класическите уравнения на Нютоновата физика, 
предпоставя за решаването си стойности на параметри в 
определен момент. Решението му дава стойност на 
вероятностната вълнова функция за бъдещи състояния. 
Това означава, че такова обяснение взема химичната 
структура като дадено условие, а не като подлежаща на 
обяснение. За ДНК това значи, че нейният текст трябва да 
се предпостави в едно възможно квантово обяснение. 
Такова е принципното възражение срещу разбирането на 
теоретичната квантова биофизика като теоретична квантова 
биология. Разбира се, проблемът за обяснението на 
динамиката на репликацията на ДНК е много по-сложен от 
проблема за водородния атом. Но работата е в това, че и 
обяснението на атома на водорода, единствено пълно в 
квантовата механика (заедно с това на водородния йон) 
обяснение на атомна структура, предоставя като дадена 
неговата квантова структура. 
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6. Следователно, абстрахирайки се от физичната и 
математичната проблемност на това обяснение според 
законите и вероятностите в микросвета, по силата на 
динамичния характер на тези закони и тяхната обща форма, 
това обяснение ще се отнася до организацията в такава 
степен, в каквато тя се представя като динамична 
физическа система. Номологичното обяснение чрез 
уравненията на квантовата статистика съвсем не поглъща, а 
напротив  - предполага информацията, която носи 
биологичната специфика  - структурата на функционалните 
биомолекули и произтичащата от нея функционалност на 
динамиката  - телеономността на точното копиране на ДНК 
например. При това биологичната специфика не се 
изчерпва с точното възпроизвеждане на ДНК, а потъва в 
смисъла на това възпроизводство за възпроизвеждането на 
клетката  - информацията за строежа и функциите на 
клетката се предава точно в синтезиращото се ядро на 
бъдещата клетка, за да управлява нейния синтез и 
функциониране. Още по-дълбок е смисълът, в който 
информацията на ДНК служи за синтез на цял организъм, 
когато от две полови клетки се образува оплоденото яйце. 

7. Скептицизмът на физиците обикновено се отнася не 
до границите на физиката като такава в познанието на 
живота, а към границите на съвременната физика. Впрочем 
разнообразието от мнения е така голямо, че е безсмислено 
да говорим за позиция на физиците по проблема живот. Г. 
Пати, написал блестящи работи по общите проблеми на 
квантовата биофизика, изхожда от предпоставката, че живо 
и неживо не се различават на равнището на елементарните 
физични закони и че разликата е в способността на живото 
за еволюция, т. е. наследствено предаване на свойства, 
възникнали в резултат на естествения отбор (Пати, Г., 1970, 
73). Тази специфика обаче изисква  

“отначало да се решат някои фундаментални логически и 
физически проблеми на нивото на квантовата механика” (пак там, 
72). В заключение според Пати “обяснението на надеждността на 
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предаване на наследствена информация върху основата на 
законите на физиката се среща със сериозни трудности. Аз 
изказах предположението, че в основата на уникалното различие 
между жива и нежива материя лежат не идеализирани класически 
модели на макромолекули, матрични репликации или регулации 
на обмена на вещества, а количествената надеждност на 
молекулярните кодове, които могат да свързват съдържанието на 
квантово-механичното описание с неговия класически 
фенотипичен израз” (пак там, 89  - 90). 

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

9. Да припомня, че Нилс Бор поставяше въпроса 
именно на това основно епистемологично ниво:  

“Изходният въпрос се състои, по такъв начин, в това не 
следва ли да се добавят към нашия анализ на явленията на 
природата още някакви недостигащи засега фундаментални идеи, 
преди да можем да достигнем разбиране на живота на основата 
на физическия опит... едва ли може да се даде отговор на този 
въпрос, необсъждайки какъв смисъл следва да се придава на 
понятието “физично обяснение”  - смисъл още по-дълбок, 
отколкото онзи, към който ни принуди вече откритието на кванта 
действие... Във всеки опит над живи организми трябва да остава 
някаква неопределеност във физичните условия, в които те са 
поставени; възниква мисълта, че минималната свобода, която ние 
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сме принудени да предоставяме на организма, е достатъчно, за да 
му позволи, така да се каже, да скрие от нас своите последни 
тайни. От тази гледна точка самото съществуване на живота 
трябва да се разглежда в биологията като елементарен факт, 
подобно на това, както в атомната физика съществуването на 
кванта действие следва да се приема за основен факт, който не 
може да се изведе от обикновената механическа физика. 
Действително, съществената несводимост на факта на 
устойчивостта на атомите към понятията на механиката 
представлява близка аналогия с невъзможността за физическото 
или химичното обяснение на своеобразните функции, 
характеризиращи живота... Благодарение на тази важна черта на 
допълнителност понятието цел, чуждо на механическия анализ, 
намира някаква област на приложение в биологията. Всъщност, в 
този смисъл телеологичната аргументация може да се разглежда 
като законна черта на физиологичното описание, по подлежащ 
начин отчитащо характерните свойства на живота, подобно на 
това, както в атомната физика признанието на кванта действие се 
отчита от принципа на съответствието” (Бор, Н., 1961, 22  - 25).  

10. Бор достига в крайна сметка до идеята за 
необяснимост и за отказ от обяснение на живота, който 
трябва да се предостави в научния му анализ. Самото 
съществуване в живота на свобода на волята, която  

“съответствува на функциите в организма, не само 
убягващи от причинно-механичното описание, но неподдаващи 
се даже на физичен анализ в тази доведена до предел форма, 
която се изисква за еднозначно приложение на статистическите 
закони на атомната механика” (пак там, 25) 

налага този отказ. 
11. Законите и шансовете са рамката, определяща 

сякаш всички възможни форми на обяснение на 
съвременната наука. Допускането на явления извън тези 
рамки изглежда извъннаучно, ако не и агностично. В 
действителност по-добре е за науката да търси или поне да 
допуска възможността за рационални опитни концепции 
извън тези рамки, отколкото да признае тази безкрайна 
област за непознаваема. Защото в реалните науки за 
живота, включително в биологията, е най-обикновена 
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практика да се обяснява не чрез закон и случай, а чрез 
пространствено-времеви ред и смисъл. 
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Глава ЕДИНАДЕСЕТА.  

ОБЯСНЕНИЕ 

§ 42. Автентични научни обяснения 

1. Проблемът за обяснението на излъчването на 
абсолютно черно тяло в края на миналия век се е изразявал 
в трудността да се намери вярно уравнение на процеса 
(недостиг на организация). Търсенето на уравнението се 
оказва безрезултатно, ако се следва Максуеловата 
представа за непрекъснатост, базова за класическата 
физика (недостиг на смисъл). Макс Планк стига до вярно 
уравнение (синтез на организация), използвайки съвършено 
ново понятие - кванта енергия (нов смисъл). Константата на 
Планк има точен количествен израз, но нейният физичен 
смисъл е неясен. Той е толкова чужд на смисловото 
единство на класическата физика, че самият Планк не е 
гледал на него сериозно. Но е факт: решението на този 
проблем е “пробило” на твърде дълбоко равнище. 
Равновесието е нарушено и неговото възстановяване 
представлява цялото по-нататъшно развитие на квантовата 
механика. “Аномалията” с кванта става норма в 
некласическата наука. Квантът намира блестящи 
приложения в обясняването на ред микрофизични явления. 
Създава се цяла нова теоретична област, развита в края на 
краищата като нова основополагаща теория с принципи на 
понятийна организация, различаващи се от дотогавашните.  

2. Чрез поставянето на обясняваното явление в 
органични редове и определяне на неговия биологичен 
смисъл биолозите рационално смятат, че строят научни 
обяснения.  
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Функционалните и еволюционните обяснения са тези, 
които реализират този начин на разбиране на живите 
феномени. В тези обяснения биологичните факти се 
подреждат “в пространството и времето” на 
самовъзпроизвеждащата се и саморазвиваща се 
организация. За функционалните обяснения това значи, че в 
тях са определени мястото и моментът на събитие в 
организацията - клетка или организъм, неговият 
биологичен смисъл във възпроизвеждането и развитието  . 
За еволюционните обяснения - историческият момент на 
събитието в процеса на самоорганизация - образуване на 
разновидност, видообразуване, генезис на висш таксон - 
семейство, тип клас. Всичко това, разбира се, има и своя 
отрицателна страна - в това е биологичният смисъл на 
патологията или на остаряването, на смъртта или на 
еволюционния “срив”. Общото между двата вида 
обяснение е, че представят обясняваната структура, процес 
или историческо събития като решения на проблема 
преживяване и развитие.  

3. Ето едно реално обяснение в молекулната биология, 
което е осъществено чрез органични зависимости: 
“Изведнъж се натъкваме на факта, че различните видове 
аминокиселини (около 20)са значително повече, отколкото 
различните видове бази в нуклеотидите (всичко 4). И 
следователно, ако ДНК определя последователността на 
аминокиселините последователно, то видът и 
положението на всяка от аминокиселините не могат да се 
определят от един нуклеотид, защото такъв синглетен 
код би стигнал само за четири аминокиселини. 
Дуплетният код също не става: от четири вида 
нуклеотиди, взети по двойки, могат да се съставят само 
16 съчетания (4х4) и съответно те могат да определят 
само 16 аминокиселини. Напълно е достатъчен (даже с 
излишък) триплетният код, тъй като броят на 
съчетанията в този случай е равен на 64 (4х4х4). С 
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помощта на синтетична РНК с известен състав 
триплетният код бе успешно разшифрован в лаборатория. 
Той се оказа универсален за всички изучени организми. Ако 
всички триплети са функционални, то е очевидно, че 
болшинството аминокиселини се кодира от повече от един 
триплет. . . По някакъв начин съобщението трябва да 
преминава от яйцето в цитоплазмата, където става 
неговата транслация, т. е. където то се превежда на 
езика на белтъка. За това очевидно единственият 
рационален път е химически” (Свенсон, Н. , Уебстер, Н. , 
1980, 64 -165).  

А ето едно обяснение на исторически факт: Срещу 
насекомите в последните десетилетия се създават все 
нови и нови инсектициди, към които те се приспособяват, 
изменяйки своята организация - структурно, 
функционално или поведенчески. За пръв път такава 
адаптация срещу стария препарат ДДТ е наблюдавана в 
Швеция. Обяснение: У мухите, устойчиви към 
инсектицида, възникват значителни изменения в 
холинестеразата, които значително снижават 
скоростта на нейното инхибиране от фосфороорганични 
съединения. Оказа се, че устойчивите мухи носят 
мутантен алел (ACh-1R) на един ген, локализиран във 
втората хромозома (мухите имат пет хромозоми). AChE-
1R повишава устойчивостта на Musca domestica към 
фосфороорганични инсектициди. Той не ги прави обаче 
съвършено устойчиви. Мухите притежават биохимични 
механизми, които произвеждат детоксикация на 
инсектицида. Днес в 6 локуса са открити алели, 
обезпечаващи способността за детоксикация. 
Приспособяването става и на равнище поведение. 
“Избягването на инсектицида може да бъде причинено от 
повишена чувствителност към неговото дразнещо 
действие, вследствие което насекомото се отдалечава или 
се крие, усещайки близостта на препарата. Или то може 
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да се изработи под действието на отбора, съхраняващ 
само онези индивиди, които са се държали по определен 
начин до използването на инсектицида. Известно е едно 
такова изменение, възникнало в малайския комар Anopheles 
gambie в Родезия (Солбриг, О. , Д. Солбриг, , 982, 145-1147).  

4. С функционални и еволюционни обяснения е пълна 
цялата биология. Това са пътища на изследване, създали 
постройката на болшинството є дисциплини. Но те са голям 
проблем за методолозите. Такива пътища на организиране 
на науката изглеждат опасни поради тясното си родство с 
телеологията и оттук - със свободното тълкуване, нямащо 
нищо общо с научната рационалност (поне като идеал). 
Тези изследователски пътища са анализирани от Франциско 
Айала (Ayala, F., 1970), Джон Канфийлд (Canfield, J. , 
1964), Карл Хемпел (Hempel, K. , 1965), Дейвид Хъл (Hull, D. 
, 1974), Хуут Леман (Leman, H. , 1965), Ернст Нагел (Nagel, 
E. , 1961), Лари Райт (Wright, L. , 1976) и др. 

§ 43. Обяснението като усилване 

1. Обяснението е понятийна динамика, 
изследователска операция, която затваря цикъла факт - 
теория - обяснен факт. Това става като динамика на 
концептуала, задвижена от обяснителния въпрос: защо? 
или за какво?  

2. Обяснението е концептуално усилване.  То усилва 
концептуалната структура. Това значи, че тази структура е 
по-стабилна и по-слабо поддаваща се на ентропия, на 
опровержение. Тази структура свързва фактите в едно цяло. 
Феноменологично обяснението прави възприятието по-
ясно.  

3. Описанието пести енергия и засилва първата 
подредба, като обединява данни в единен “сценарий” на 
ставащото. От описание има нужда човек, чийто ум е 



 288

насочен към експанзия в сетивния свят, в множеството и 
неизчерпаемостта на явленията.  

Умът, насочен навътре, към елиминиране на 
многообразието, не се нуждае от описание. Той гони 
сетивното възприятие и анулира дори “естествената 
подребда”. Този радикален Дзен-път е обратен на 
експанзивността, характерна за западната цивилизация.  

4. Описанието и обяснението са експанзия.  Ние 
описваме нещата с думи и ги обясняваме, за да поемем 
някак желаното от нас многообразие и да овладеем нови 
територии от сетивния опит. В противен случай 
многообразието на света ще ни затрупа и ще бъдем 
дезориентирани напълно. Така че описанието и 
обяснението са две следващи една след друга степени на 
усилване, които правят възможно по-плътното присъствие 
на познати явления в нашия опит, без той да бъде 
разрушен.  

5. Опитът на сетивата и живото изпитване на нещата и 
събитията в света е ограничен от границите на нашия 
кратък живот. Ние не можем да опитаме всичко. Затова с 
жажда поглъщаме описанията за неща, които не сме 
опитали и сигурно няма да опитаме никога. Това ни упоява 
срещу страха от смъртта. Онова, което не сме виждали 
наживо, го гледаме на снимка или на филм. Онова, което не 
можем да чуем наживо, го слушаме на запис. Онова, което 
ни изпълва със страх и респект и се изплъзва от виждане и 
слушане, го усвояваме чрез абстрактни научни понятия, 
които преглъщаме трудно. Бертран Ръсел пише: 

 “Основната важност на познанието чрез описание 
(knowledge by description) е, че то ни позволява да преминем 
отвъд границите на личния опит” (Rassel, В.,1967, p. 59) 

6. Трудно е да се разбере защо западния човек в 
лицето на античния грък, римлянина, отчасти 
средновековния европеец и особено човекът от 
западноевропейско-американската (атлантическа) културна 
общност, е въвлечен в тази надпревара с времето и 
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пространството. Може би е прав Освалд Шпенглер, че 
съществува “Фаустова душа”, която е пленена от 
безкрайността.  

7. Обяснението касае предимно артефактуалната 
подредба и експанзия. В сферата на непосредствения опит 
като живо течение на света нещата се схващат без 
разчленено научно обяснение. Изкустветното се схваща 
чрез своето значение, предназначение, смисъл. В научното 
обяснение присъстват теоретични понятия, които нямат 
нужда от сетивна представа, а имат чисто изчислителни 
функции. Наистина има някаква естествена склонност към 
сетивно представяне на теоретични понятия, но това само 
свидетелства за силата на първата подредба и гравитацията 
є спрямо артефактуалните научни структури. Ние сме 
наясно, че електроните не са микроскопични топчици, нито 
“електронните облаци” са реални мъгляви форми около 
ядрото. Но все пак ние ги намираме нарисувани именно 
така в учебниците по физика и химия и точно така те се 
представят на нашето въображение.  

8. Научната картина на света е почти изцяло 
измислена, но ние сме тласкани от първата подредба да си я 
представяме, доколкото можем. Тя се състои предимно от 
уравнения, а зад тези уравнения съвсем не стоят 
представяните от нас “усилия”, “напрежения”, 
“привличания”, “отблъсквания” и т. н.  

“Както всички по-рано посочени неясноти и тази е 
следствие от преобразуването на първично живото 
смислообразуване, съотв. първично живото съзнание за задачата, 
от което се получава метод и то в специфичен за даденото време 
смисъл. Така че създалият се метод, напредващото изпълнение на 
задачата, като метод е изкуство (tecnh), което се онаследява, но 
така не онаследява пряко и своя действителен смисъл. ”(Хусерл, 
Е. , 1992, 77).  

Аз не виждам тук европейски драматизъм, освен в 
степента, в която математическото изчисление замества 



 290

живата интелигентна представа. Науката не може да се 
развива като артефакт, ако няма собствена енергетика.  

9. Научната картина в теорията не значи да си 
представям и с ума си да разбирам физичните теории като 
действителни събития и неща, а да извеждам 
математически от основните уравнения неизвестните 
стойности на величините. А това е изцяло в рамките на 
науката като артефакт.  

Едмунд Хусерл вижда тук корени на криза. Но 
“първоначалният смисъл” не се губи, защото 
математическата физика постоянно е заета с асимилиране 
на живи опитни ситуации и бива проверявана в такива 
опитни ситуации. Става дума обаче за постепенно 
отдалечаване, въпреки гравитацията на първата подредба, 
на научните величини и формули от живата представа и с 
това обясненията все повече се свеждат до чисто 
артефактуално математическо извеждане, а не до 
изясняване.  

10. Обяснението е отговор на обяснителен въпрос 
(защо, за какво). То ликвидира напрежението. Обяснението 
резюмира разнообразието в еднообразие и така редуцира 
съдържанието на съзнанието. Очевидно с обяснението 
силата на реда расте, а ентропията в науката намалява.  

В ментален план крайната цел на всяко разбиране е 
изчистване на ума от разнообразие, напрежение, баласт, 
тежест. Но това вече е далеч от съвременната наука. 
Изчистването става само в този смисъл, че научните 
изследвания се технизират и отстраняват от живото 
човешко внимание. Научното обяснение става все повече 
технически процес на подреждане, който протича извън 
съзнанието и изцяло в техниката.  

11. Спечелената от обяснението енергия се насочва 
към нова експанзия и нови въпроси, чийто отговор не е 
даден. Това постоянно възпроизвеждане на напрежението 
“на фронта” на концептуалното поле създава безпределния 
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ход на науката съгласно нейната форма. Истинските 
бариери пред обяснението се явяват, когато неусетно се 
излезе извън научната форма (теория, категория, факт, 
наблюдателни данни).  

12. На различни равнища въпросите се формулират по 
различен начин и имат различно значение. На равнище 
теория въпросите са обяснителни. Те изискват отговори от 
по-ниските нива - факти и наблюдения. “Каква е 
стойността на параметъра р в момента t1” e въпрос, 
задвижващ наблюдателна процедура, измерване. 
Измерените серии стойности изискват описание като 
отговор на въпроса “Какво става в периода t0 - t1?” 
Синтезираното описание с формата “Става това и това” 
може да се напрегне и представи като обяснителен въпрос с 
формата “Защо в периода t0 - t1 става това и това?” 

13. Описателният въпрос с обща форма “Как стоят 
нещата?” (“Какво става?”) е напрегната празнина в 
описателната структура и изисква синтез на определение на 
факт с обща форма “Нещата стоят така и така” (“Става това 
и това”).  Сега е ясно какво се наблюдава, но не е ясно 
какво в действителност става. Измерените стойности са 
подредени в протоколите, но не са изтълкувани в описание. 
Например редът на установяване местата на електронните 
попадения на екран, преминали през отвор на идеална 
преграда или кристална решетка, се тълкува като 
вероятностно разпределение, очертаващо максимум зад 
точката на отвора. По-нататък това разпределение подлежи 
на обяснение чрез уравненията на квантовата механика. 
Разпределението, получено при два отговора, вече не може 
да се тълкува корпускулярно. Така се появява проблемът за 
концептуалното обединение на различни представяния на 
микровзаимодействията, решен в принципа на 
допълнителността.  

14. В науките за живота съществуват неопределености 
със специфичен характер. Те представят общия 
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обяснителен въпрос защо във формата на въпроса “за 
какво”. Ясно е каква функционална структура притежава 
живото същество, но не е ясно за какво то я притежава. 
Значението на въпроса е скрит органичен ред (скрита 
функция). В науките за културата съществуват други 
неопределености. Ясно е, символичното съдържание на 
определен текст, но не е ясен неговият смисъл. Въпросът 
“Какъв е смисълът” е насочен към скрито идеално 
основание на въпросното творение и изисква разбиране. 
Традиционно се провежда разграничение между обяснение 
и разбиране, паралелно на разграничението между природа 
и култура.  

Експланандумът (обясняваното), характерен с 
определени типове въпроси, определя и експлананса 
(обясняващото), към който са отправени тези въпроси, т. е. 
типологията на обясняващите теории.  

15. В биологията е проблематизирана 
общовалидността на номологичното обяснение.  Не е ясно 
дали въпросите за какво могат да се сведат към въпроси 
защо. Това трябва да се провери на този въпрос и 
съответния тип обяснение към органичен ред и отчитане на 
резултата в полза или във вреда на редукцията. Според 
Хендрик фон Врихт разбиране и обяснение почиват на две 
основни отношения към действителността - интенционално 
и познавателно. Телеологичните обяснения, почиващи 
върху интенционалността, характеризират само човешките 
действия (Wright, H. , 1972, 86).  

16. Обяснението не винаги изяснява значенията на 
понятията и често се свежда до чисто извеждане.  

Когато физиците поставят въпроса за опитното 
определяне или тълкуването на определена функция, те 
търсят нейния физичен смисъл. Така например основната 
във вълновата механика функция ( Y- пси), играеща 
централна роля в уравнението на Шрьодингер и описваща 
динамиката на квантовите състояния, е в началото 
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неосмислена, неизтълкувана опитно. Едва по-късно є се 
приписва физичен смисъл. Макс Борн постулира, че [Y] 2 
означава амплитудата на вероятността за намиране на 
частица на определено място. Опитно това означава 
относителна честота на попадения на частици в точка на 
фотоплака. Физичният смисъл е двойствен: фиксиране в 
наблюдение и измерване на величина, и теоретично 
тълкуване чрез математичната теория. Въвеждането на 
вероятностно тълкуване на пси-функцията предизвиква 
много спорове. Оказва се, че са пробити най-дълбоки 
пластове на картината на света. Лишена е от смисъл 
представата за еднозначна реалност независимо от 
измерването. Намира ли се някъде електронът преди 
попадението върху фотоплаката? Вероятността не може да 
се мисли като актуално определение - тя е мяра на 
възможното. Което става, става с вероятност единица. 
Останалото не става и по време на ставането има 
вероятност нула. Не е така в квантовата механика. 
Микрообектът образува “облак” с различна плътност “на 
вероятността”. Този недостиг на смисъл стимулира нови 
изследвания и конструкции. Принципите на 
допълнителността и на неопределеността са постулирани, 
за да “узаконят” тази парадоксална ситуация.  

17. Синтезът на вярно обяснение решава обяснителния 
проблем. Той осигурява отговор на обяснителния въпрос. 
Синтезираната обяснителна картина снема напрежението 
на неяснотата. Тя се осмисля като проникване в същността 
или в природния ред. Обяснението проецира теоретично 
или моделното съдържание върху фактическия материал.  

18. Този синтез е тълкуване на факти от теория или 
модел. Теорията или моделът действа в обяснението като 
експлананс. Традиционно експланансът се разглежда като 
основание (Никитин, Е. , 1971). Нещо е обяснено, когато е 
намерено неговото основание. Логиката формулира това в 
закона за достатъчното основание. Онтологията разглежда 
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причината като основание в реалността. От тази гледна 
точка обяснението е намиране на причината. Действително 
причинните обяснения властват в съвременната наука. 
Мнозинството учени смятат, че не са достигнали научна 
постановка на проблемите, докато не са формулирали 
въпроса за причинни обяснения. Логическата форма, в 
която се представят причинните обяснения, е логическият 
извод. Но за това е нужно да се схване причината 
номически (като закон). В такъв случай голямата 
предпоставка - закона и малката предпоставка - условията в 
конюнкция образуват “основанието”.  

19. Обосноваването в науката е паралелно на 
зависимостта в реалността. То е пораждане на едно 
следствие от едно различно основание (детерминация) в 
реалността и извеждане на едно следствие от едно различно 
основание (извод) в познанието - синтез на различни 
определения. Именно тук е неговата проблематичност. Как 
се поражда едно съдържание от друго и извежда едно 
съдържание от друго, ако извеждането и пораждането 
предполагат непрекъснатост, тъждество? На какво 
основание се твърди, че някои преходи в природата са 
необходими, а някои преходи в познанието - 
задължителни? Този проблем е отдавна поставен в ясна 
форма от Дейвид Хюм и в съвременната философия на 
науката придоби формата на проблем за индукцията. Карл 
Попър го формулира на психологическо и логическо 
равнище - Hl проблем и H ps проблем. Hl : 

Оправдано ли е от едни случаи да се заключва за 
други, за които нямаме опит? Hps : Ако не е оправдано, 
защо хората очакват и вярват? (Popper, K., 1973, 4). 
Отговорът на Хюм на първия въпрос е отрицателен, а на 
втория - поради вяра и навик (пак там).  

Така в тълкуванията на Попър, а по-късно и на 
Лакатош (Lacatosh, I. , 1970, 178), Хюм схваща науката като 
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ирационална. Попър се съгласява с Хюм за 
ирационалността на индукцията:  

“. . . ние трябва да разглеждаме всички закони или теории 
като хипотетични или догадъчни” (Popper, K. , 1973, 8).  

§ 44. Модел на обхващащия закон 

1. Съвременната теория на научното обяснение е 
формалнологическа. Експланансът според тази теория се 
състои от предпоставките на умозаключение. Цялото 
обяснение е дедуктивен логически извод. Концепцията е 
вярна, но много ограничена. Тя е почти очевидна, но е 
твърде бедна за разбиране на действителния процес на 
синтез на обяснение в науката. Изразена е най-добре в 
модела на номологичното обяснение или модела на 
обхващащия закон (Coverning Lаw Model) на Хемпел - 
Опенхайм (Hempel, K. , Oppenheim, P. , 1970 ). Синтезът на 
обяснението представлява просто подреждане на факти под 
закон според стриктни линии на дедукция, очертани от 
строго еднозначни емпирични определения на 
теоретичните понятия и строго еднозначни формулировки 
на законите. На практика всичко е много по-сложно. Ако 
обяснението бе чиста логика, то нямаше да дава нови 
знания. Заключение, което еднозначно следва от 
предпоставките, не може да съдържа нова информация за 
тях. Обяснението дава ново знание за известни факти.  

2. Дедуктивният модел не представя адекватно 
реалната обяснителна структура дори там, където работи 
най-добре като формална схема - във физичните обяснения. 
Той се основава върху възглед за науката, по начало слаб и 
погрешен - възгледа, че науката се състои само от логика и 
факти, тълкувани еднозначно. Номологичното обяснение 
като общ скелет така, както изобщо логиката като скелет е 
субструктура на повечето обяснения: Но най-важното в 
реалното обяснение е синтезът на определения. Синтезира 
се обяснение на синтезирани факти от синтезиран закон. 
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“Извеждането” предпоставя линия на тълкуване на факти, 
която предварително не е ясна - всяко тълкуване е 
синтезирано преди всичко в чистата концептуална 
структура като абстрактен синтез на типове данни, факти и 
закони, и вторично - в самото формулиране на новите 
факти чрез теорията. Именно феноменът синтез на 
тълкуване изяснява зависимостта на фактите от теорията. 
Това е “ирационалност” на науката като опитно знание, 
нейна конструктивност като “организация на опита”.  

3. Ако се означи дедуктивният модел чрез 
модифициран modus ponens [A(a) Й B(b). a] Й b, всичко 
това може да се види ясно. Законът гласи: Ако А (което 
тълкува a) е вярно, то В (което тълкува b) е вярно.  Фактът a 
е налице. Следователно и фактът b е налице. Синтезите са 
два: законът A Й B (Ако А, то В) като свързващ 
твърденията А и В и тълкованията на a от А и на b от В. 
Тази формула е приложение на фигурата modus ponens [A 
Й B. A]. B ъм теоретико-емпиричната структура на науката.  

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

5. Въпросът за стандартите и типовете обяснения се 
решава неизбежно в духа на физикализма от модела на 
обхващащия закон. Всички обяснения, които не се вписват 
в модела, се обявяват за неразвити или направо за 
ненаучни. А това практически са мнозинството обяснения в 
живата наука. Самото подвеждане на обясненията под този 
модел и присъдите за ненаучност, които се произнасят, 
според логиката на модела не може да се смятат за теории 
на научните обяснения, защото не формулират закон. Оттук 
прилагането на строгите изисквания към самия модел го 
опровергава. Получава се абсурдната ситуация, че един 
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ограничен модел на научното обяснение своеволно осъжда 
на ненаучност по-голямата част от сградата на науката. Ако 
същото произволно тълкуване си позволи което и да е 
обяснение в самата опитна наука, то ще бъде разобличено 
като ирационално.  

6. Колко са слаби изискванията към обяснението 
въпреки претенциите за строгост, личи от следното:  

“Обяснението установява логическа връзка между 
отражението на обяснявания обект в езика и закона на науката” - 
пише Никитин (Никитин, Е. , 1971, 19).  

Ако под закон разбираме необходимо и всеобщо 
отношение, за което нищо не се уточнява относно неговата 
аналитичност или синтетичност, тогава обяснение ще бъде 
и следната структура: 

1. “ За всяко х, ако х е белтък, то х се състои от 
аминокиселини” 

2. Гамаглобулинът е белтък.  
3. Следователно той се състои от аминокиселини. - пример 

за научен закон приведен от самия Никитин (пак там, 26).  
Логическата връзка е налице. И тя е установена между 

“всеобщо и необходимо отношение” и “отражението на 
обяснявания обект в езика”. Следователно според 
критериите на формално- логичната теория на обяснението 
това е строго научно обяснение. Все пак, обяснение ли е?  

7. Ако такива структури бяха обяснения, науката 
нямаше да се развива повече от нивото на тавтологичните 
определения. Типологията на обясненията може да се 
построи, както е угодно - всички възможни типове 
определения в науката ще дадат и възможните типове 
обяснения. Странно е в такъв случай, че Никитин включва 
в научните обяснения само следните типове 
(съответствуващи на типовете закони): субстанциални ( в 
които влиза приведеният пример с белтъка), атрибутивни, 
причинни, следствени (в частност - функционални), 
структурни (пак там, 25). Тук например не се включват 
социологическите обяснения на човешки действия чрез 
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цели. Това е напълно обяснимо за интелектуалната 
установка, възприета от такива методолози.  

8. Показателно е, че авторът на този модел, Карл 
Хемпел, в анализа си на функционалните обяснения стига 
до извода, че това не са стандартни обяснителни 
процедури, тъй като липсвала строга логическа връзка 
между функционалните “закони” и фактите (Hempel, K. , 
1965, 304 - 310).  

§ 45. Матричен модел  

Предлагам модел на обяснението, представящ по-
пълно обяснителния синтез. Условно го нарекох матричен 
модел. Той е развит още в статията “Матричен модел на 
научно обяснение”, а после в “Рационалност и биология” 
от 1991 г (Герджиков, С. , 1991).  

1. Той реализира идеята за обяснението като синтез с 
преобразуване на структурата от описателна (слаба) към 
обяснителна (силна). Този модел изразява не следване на 
обяснения факт от закона, а проекция на чистата структура 
върху постъпващо от опита фактическо описание.  

Тази проекция може да се свърже лесно във 
въображението с проекцията на матричната РНК в 
рибозомите на клетката върху полипептидната верига, 
строяща се (синтезираща се) от мономери - аминокиселини, 
по програма въвеждана чрез структурата на РНК - 
матрицата. По подобен начин се проецира чистата 
концептуална структура върху живите факти 
(предварително формулирани на езика на тази структура, 
но на по-ниско равнище на нейната организация) в полето 
на действието си.  

2. Синтезира се обяснен факт, или множество факти, 
които се свързват в качеството си на описателни твърдения 
чрез обяснителни връзки, задавани от чистата структура. 
Синтетичността на цялата операция се състои, първо, в 
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синтетичността на самата матрица, състояща се от научни 
закони, свързани в единство, и второ, в синтетичността на 
прехода от закони във факти, чиято траектория е зададена в 
чистата структура, но се материализира в процеса на 
нейната работа.  

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

3. Схемата на този модел е следната: 
Чистата концептуална структура - система от 

постулати или модел - се проецира върху полето на 
фактите. Извършва се идентифициране и извеждане на 
тези факти от теоретичните положения и от известните 
факти. Синтезира се силна разгърната структура, която 
съдържа понятиен порядък на обяснително равнище.  

4. Обяснителната матрица може да не се състои от 
закони, а от емпирични обобщения или моделни 
отношения. Такова разширение на експлананса се налага за 
изследването на биологичните обяснения, където далеч не 
всичко се обяснява чрез закон, в противоположност на 
обяснителния модел на Хемпел - Опенхайм, според който 
всяко обяснение трябва да съдържа най-малко един закон. 
Многобройните факти на обяснение без закон във всички 
науки дават право да включим тези операции в категорията 
“обяснение” и в абстрактния модел на обяснението. 

 
 
 
експлананс - теория (концептуална схема) 
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 Историческите обяснения са ярък пример за 

обяснения - сценарии, обяснения - тълкувания, обяснения - 
интерпретации и далеч не могат да се сведат към 
физикалисткия номологичен модел. Дори във физиката 
далеч не всякога фактите се обясняват чрез закони - 
примерът с обясненията на възникването на Слънчевата 
система е типичен.  

5. Тук се сблъскваме с неизбежния въпрос за 
несъвършенството на  обясненията. Вярно е, че развитието 
на обяснителната организация изисква прилагането на все 
по-точни закони. Едно обяснение е толкова по-добро, 
колкото по-еднозначно фактите се извеждат от закони. 
Всичко това е така. Но то може лесно да се обясни чрез 
принципите на рационалността и по-точно с принципа на 
условността на чистата структура, приет тук. Нейното 
условно съхранение означава максимална обяснителна 
активност спрямо постъпващите факти. Ако в чистата 
структура има точни закони, те ще се стремят да подведат 
фактите под себе си. Ако обаче такива не са открити или 
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изобщо изглеждат невъзможни в дадена област 
обяснението се задоволява с матрицата - модел или 
сценарий и това също ще бъдат научни обяснения.  

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

7. Разбира се, в науката всичко е несравнено по-
високоорганизирано. Но това не значи, че трябва да се 
изключат от сферата на науката всички онези обяснения, 
които не осъществяват логическа и фоктическа връзка 
между генералните уравнения и измерените данни. Това 
далеч не е нужно винаги. Друг е въпросът, че много рядко 
това е възможно за реални , а не въображаеми или 
експериментално изчистени обстановки.  
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Всички понятийни структури, включително и точните 
закони, които могат да служат като обяснителна матрица в 
науката, съдържат необходимата за обяснението силна 
структура, осигуряваща силното свързване на група факти.  

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

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

- проекцията на теорията върху фактите не 
деформира техните определения до степен, която да 
повиши критично напрежението. Запазва се обективността 
- безусловното съхранение на данните. Това осмисля 
обясненията опитно. Обяснението усилва концептуалното 
равнище на описанието чрез унифициране на множество 
факти в цялостни картини и зависимости. С това 
абстрактната картина на природата се приближава по сила 
до живата картина на първата подредба; 

- фактите са подредени според общите положения. 
Законите успешно тълкуват фактите без свое изменение. 
Това е условна съхраненост на чистата структура; 

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

9. Във формулираните така условия за успешното 
(рационалното) обяснение се съдържат качества на 
рационалната организация на научните понятия, доколкото 
научното обяснение е рационално процедиране с научния 
концептуал. Така разширено, понятието научно обяснение 
обхваща всички възможни типове в различните науки.  
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10. Наистина не може стриктно да се изведе структура 
или функция в жива система от факта на нейното 
възпроизвеждане. Тук обяснението е очевидно несводимо 
към прост логически извод. По-скоро то може да се 
представи като проекция на функционално-структурен 
модел на жива система върху емпирични описания на 
функции и структури. Тази проекция изяснява за какво 
определени функции съществуват и защо именно 
определени структури ги изпълняват. Достатъчно е да се 
подведе структурно-функционалното отношение в реалната 
система под общ модел, в който структурата е такава, че 
изпълнява “най-рационално”, че “решава най-добре в 
дадени условия” определена функция, определен проблем 
за преживяването на своя притежател. Тези обяснителни 
форми очевидно се обхващат по-добре от матричния модел.  
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Глава ДВАНАДЕСЕТА.  

НАУЧНА РАЦИОНАЛНОСТ 

§ 46. Рационалността като живот 

1. Научната рационалност е форма в науката, която 
съдържа нейната сила като подреждане на света. Като  
форма тя е същевременно граница на науката. Това, което 
излиза извън нея, е не-наука, не е получило или не може да 
получи науната форма и силата на научното наблюдение, 
описание и обяснение.  

На български е написан един от най-добрите анализи 
на пътищата на съвременното разбиране за рационалност 
на науката. Имам предвид "Диалози за научната 
рационалност" на Димитър Гинев. В тези напрегнати 
съпоставки и мисловни експерименти се усеща все по-
силно една безпътица. Авторът задава реторичен въпрос: 

"Не е ли случаят с въпроса за рационалността, по-специално 
научната, същият, както току-що описаният? Не е ли налице една 
традиция, която неправилно е поставила този въпрос, дала му е 
неверни решения и в крайна сметка едовела до исторически 
заблуди, чиито следствия могат да бъдат фатални? Ако е така, то 
не трябва ли въпросът за научната рационалност да бъде 
повторен отново?" (Гинев, Д., 1989, 139). 

В хода на напрегнат многостранен диалог, в който 
четирима учени-приятели сякаш изчерпват всичмки 
възможни решения, се "деструктивира сциентистката 
традиция, която ни съобщава проблема за научната 
рационалност" по собствения му израз , за да създаде нов 
контекст на проблематизиране, ново задаване на въпроса за 
рационалността. В книгата се отхвърлят (както и тук) 



 305

позитивистичните и феноменологичните илюзии за 
епистемологични абсолюти. Предлага се критическа 
рефлексия, която допълва културно-историческото и 
логико-епистемологическото изследване на възможността 
на научната рационалност. (В "Рационалност и биология" 
аз обособявам два пътя за решаване на поблема, които се 
опитвам да снема: логико- лингвистичен и историко-
психологичен (Герджиков, С., 1991, 17). Първият е изминат 
в много разгърната форма от аналитичната традиция. 
Вторият е по-скоро мрежа от неподредени схващания. 
Феноменологичното решение е трети път и поставя 
различно от сциентизма въпроса за науката още в "Кризата 
на европейските науки...". ). 

Гинев намира мястото на науката в контекста на 
култура, създала идеализацията като автономна дейност. 
Такава култура се създава не само в Античността, а 
например и в древна Индия, но там науката като проверимо 
знание не се утвърждава. Характеристиките на 
идеализацията стават:  

"а) онтологичност; б) теоретичност; в) номологичност; г) 
обяснителност или интерпретативност." (пак там, 141) 

2. Аз се присъединявам към новото поставяне на 
въпроса и търся разбирането на такива характеристики като 
органични форми, в които се проецира западната логосна 
кулртура - една арт-подредба, която гравитира като всички 
арт-подредби към ядрото на "човешката форма". Това не е 
натурализъм, а по-скоро феноменология, защото търси не 
"природата на човека", а формата на трансценденталния 
субект. 

Нека направя кратка равносметка на аналитичната и 
историцистка линия на разбиране на научната 
рационалност: 

3. Алфред Ейър след Мориц Шлик изразява най-ясно 
принципа за верифицируемостта:  

“твърдението е наистина значимо за всеки, ако и само ако 
се знае как да се верифицира позицията, която държим да 
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изразим - ако знаем какви наблюдения биха довели при 
определени условия, да приемем твърдението като вярно, или да 
го отхвърлим като лъжливо” (Ayer, A. , 1956, 35).  

4. Рудолф Карнап развива този тезис в делението 
между вътрешни и външни въпроси:  

“Веднъж приели вещния език с неговия скелет, ние можем 
да поставяме вътрешни въпроси и да им отговаряме, например: 
“Има ли на моята маса късче бяла хартия?”, “Действително ли е 
живял крал Артур?”, “Явяват ли се еднорозите и кентаврите 
реални или само въображаеми същества?” и т. н. На тези въпроси 
трябва да се отговори само с опитни изследвания... ” (Carnap, R. , 
1952, 22).  

5. Позицията на Карл Попър е диаметрално 
противоположна, но във важни отношения съвпада с 
позитивистката. От една страна: 

” няма такова нещо като логически метод да имаме нови 
идеи или логическа реконструкция на този процес. . . Въпросът 
как се ражда идеята няма отношение към логиката. . . всяко 
откритие съдържа “ирационален елемент” или “творческа 
интуиция” в Бергсонов смисъл” (Popper, K. , 1948, 32).  

От друга страна, опровержението чрез отрицателен 
пример по фигурата modus tolens е единственият 
рационален път от факти към теория. Самите факти - 
единични твърдения за съществуване - се приемат чрез 
съглашение (пак там, 108).  

6.  От трансцендирането на обективността на знанието 
следва представата за на субекта от съдържанието му.  

“Познанието в обективен смисъл е познание без познавач, 
то е познание без познаващ субект” (Popper, K. , 1973, 109) 

В отдадеността си на процеса на познание субектът не 
си дава сметка за истината като синтез, за знанието като 
правене. Оттук представата за безусловната обективност на 
знанието. Оттук представата, свойствена и на ранната 
Хусерлова феноменология, че съдържанието на истината е 
независимо от това дали я познават хора или ангщели, 
чудовища или богове. Субектът е сведен тук само до 
пораждаща инстанция и носител на знанието, нямащ 
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отношение към съдържанието му. Ограничаването на 
понятието субект в теорията на познанието до 
психосоциален или биологичен механизъм на продукция, 
външен на съдържанието на знанието (втори свят в 
терминологията на Попър) води към безсубектна 
епистемология. Трансцендирането на продукта на тази 
активност като логическа и езикова организация (трети 
свят в терминологията на Попър) изключва жизнената 
осветеност на знанието в самата му обективност. 
Органичното единство на творчество, разгръщане и 
проверка на научните знания е достатъчно ясно в живата 
наука, за да се пренебрегне в епистемологията.  

7. Епистемологията е длъжна да намери пълно и 
еднородно понятие за рационалност. Логиката се оказва 
слабо средство за тази цел. Тя не може да обхване 
синтезите в знанието.  Логико-лингвистичната позиция в 
разбирането на научния разум се корени в старата идея за 
обективното знание като самостоятелна същност, 
независима от създателя си. 

8. Историческите и психологичните решения на 
проблема наблягат върху културния контекст, 
историчността и психичната реалност на динамиката на 
научните идеи. Историзмът в западната епистемология се 
наложи като водеща линия в последно време и измести 
логицизма (Гинев, Д. , 1986, 1989). Неговите представители 
и преди всичко Томас Кун на фона на рационалистите се 
открояват със своя “релативизъм” и “ирационализъм” 
(Lacatos, I. , 1970, 93). В отговор на такава критика Кун 
отбелязва, че се занимава с “рационална реконструкция” в 
не по-малка степен от Карл Попър (Kuhn, T. , 1970, 262). 
Историята на науката се рационализира чрез идеята за 
еволюция чрез отбор. Тази идея се реализира в различни 
форми от философи с твърде различни ориентации - Кун, 
Попър, Тулмин (Tульмин, Ст. , 1985). Отборът се оказва 
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универсален механизъм на самоорганизация и свързва 
формално биология, епистемология, теория на игрите.  

9. Стивън Тулмин обединява рационализма и 
историзма чрез идеята за Дарвинова еволюция на 
интелектуалните инициативи. Теоретичният и 
практическият контекст се обединяват. Тулмин отнася 
рационалността към “юрисдикцията” на различни култури 
с различни методи и принципи, различни “колективни 
понятия” (пак там, 60 - 107). Тази линия на обединяване на 
логика и културен смисъл е плодотворна. Тя обаче изисква 
да се намерят постоянни, неисторични качества на 
рационалното знание. Иначе историчността є се превръща в 
разединена последователност на принципи и стандарти. 
Отделните фази на развитието стават несъизмерими. 
Необходимо е да се намерят постоянните характеристики 
на тази “юрисдикция”, за да се говори за нейна история. 
Освен това наблягането върху “правилата и методите” в 
научната дейност - регулирането - пречи да се вникне в 
закономерностите на самоорганизацията є.  

10. Научното изследване може да се разгледа като 
рационално процедиране. В интегралното понятие за 
изследване се съдържат всички моменти на създаването и 
изпитването на знанията. Изследването - това е “формата 
на живота” на познанието. Голата идея без резултатно 
изследване е научно безжизнена. За нейната истинност не 
може да се каже нищо. Логицизмът постепенно бе 
изтласкан от модели на исторично- логичен синтез, за да 
отиде в една нова крайност - пълната културологична 
визия.  

Разбира се, всички решения продължават да се 
отстояват в свои изследователски линии: аналитична 
философия (емпиризъм, холизъм и критически 
рационализъм), историцизъм, социална философия на 
науката, културология, феноменология, реализъм, 
инструментализъм.  
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11. Рационалността е синоним на критика според Карл 
Попър.  

Критиката е ирационална, ако е самоцелна. Тя е 
разрушителна и не се интересува от това, което 
критикуваното прави за решаването на проблема. 
Критиката намира и е длъжна да намира грешките, без да се 
съобразява с успеха на решението. Зад “привидния” успех 
тя намира “истинския” неуспех. Критиката не е длъжна да 
реши проблема.  

Според Попър критиката е единствения начин да 
напредваме в науката. Когато опровергаем теория, това е 
сигурен, рационален, емпиричен акт. Фактите говорят 
категорично, когато опровергават. Това е така. Но няма 
никаква гаранция,  че на мястото на опроверганата теория 
веднага ще застане по-добра. Тогава какво да правим? 

11. Томас Кун и Имре Лакатош акцентират върху този 
момент и развиват понятията за “догма” (Кун) и “упоритост 
на теорията” (Лакатош).  

12. Грешка на Карл Попър и Имре Лакатош е, че 
науката се развива от проблем към проблем чрез временно 
решение и неговото елиминиране чрез грешка.  

Пътят е друг. Науката се развива от решение към 
решение чрез временен проблем и неговото елиминиране 
или отстраняване чрез решение.  

Тази формула може да се припокрива с Попъровата, 
ако разгърнем веригата проблем - решение. Наистина, 
веригата е проблем - решение - проблем - решение. ..Но  
съществена разлика е, че се елиминира не решението, за да 
се върви напред, а се елиминира проблема.  

Това изглежда ирационално. Аз твърдя, че е 
рационално. Без съмнение, рационално е да се пести 
енергия, а не да се пилее. Ако търся проблема под дърво и 
камък, за да елиминирам временното решение, аз пилея 
енергия. Аз съзнателно се насочвам към търсене на слабите 
места на теорията и веднага я изпитвам пределно. Това е 
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същото, ако участвате с “Трабант” в автомобилно 
състезание и докажете, че “не е кола”. При това положение 
според критицизма теорията отпада и мястото остава 
празно, като възможност за нова теория. А докато мястото 
е празно, ние ще търсим ново решение и ще се радваме на 
победата на разума. И проблемите ще остават нерешени. 
Ние ще захвърлим “Трабанта” на гробището за коли и ще 
чакаме да съберем пари за истинска кола. Не е по-различно 
положението и в конструкторското бюро на автомобилна 
топ фирма. Старият модел, който показва ред 
несъвършенства, се оставя на пазара до спиране на 
търсенето, а марката се усъвършенства чрез нов модел, 
който излиза на пазара преди моралната амортизация на 
стария.  

13. Да се изостави досегашната конструкция заради 
грешка си е чиста ирационалност. Критиката излиза 
твърде скъпо. Тя е по-скоро работа за кухнята, отколкото 
за пазара. На пазара критиката се осъществява от 
конкуренцията. Конкурентната позиция е умна именно чрез 
уязвяването на конкурента, чрез изобличаване на 
несъвършенствата му. Но това е възможно и има смисъл 
само при наличие на по-добро решение и неговото 
демонстриране. Чистата критика е идеален акт на 
проиграване на пределни изпитания и тя е полезна като 
знание за границата на успешност, а не като елиминиране.  

14. Това, което се елиминира, са проблемите. Те се 
елиминират на практика, докато тяхното напрежение 
нарасне разрушително, докато “ножът опре до кокала”. В 
крайни случаи това е глупаво, но да се търсят проблемите 
на практика е по-глупаво. Проблемите се елиминират, 
докато не застанат “на дневен ред”. За всичко си идва 
времето и този момент не може да се определи в никаква 
“Методология”.  Просто животът с неизброимите и 
неизбродимите му пътища ни води към най-правилното 
решение в най-подходящия момент.  
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15. Тук другото крайно решение е на Томас Кун. Той 
разграничава рязко “нормална наука” от “криза" като 
исторически етапи от развитието на фундаменталните 
теории. Но днес Нютоновата механика не е в “криза” и не е 
в “забвение”, въпреки че мина цял век от нейната “замяна” 
с Айнщайновата. Това разграничаване е изкуствено. 
Науката е както в перманентна криза, така и в перманентна 
“норма”. Зависи от характера на проблемите, които тя 
решава. Няма момент, в който решаването на “нормални” 
“пъзели” да секне и да се появи криза. Кризата се появява, 
когато отидем на границата на обхвата на теорията. А ние 
можем да направим това още с първите стъпки на теорията. 
Тогава “кризата” е локална и е въпрос на смяна на задачите, 
а не тотална и не въпрос на безизходица.  

16. Забележителна е теорията на Паул Файерабенд, 
развита в “Против метода”. “Всичко върви” (anything 
goes), когато трябва да се реши проблема. Могат, когато се 
наложи, да се нарушават дори правилата на логиката. 
Файерабенд извървява пътя от критически попериански 
рационализъм до “епистемологическия анархизъм”, 
постепенно осъзнавайки, че в науката се работи по 
неуловим за “метода” начин. Това разбиране е много близко 
и несъмнено е повлияло върху развитото тук, в глава 
четвърта, схващане за “рационалното процедиране”.  

“Стремежът да се увеличи свободата, да се живее пълен, 
истински живот и съответният стремеж да се разкрият тайните на 
природата и човешкото битие водят, следователно, към отричане 
на всякакви универсални стандарти и закостенели традиции. ” 
(Фейерабенд, П. , 1987, 150) 

Файерабенд, разбира се, се поддава на изкушението да 
шокира рационалистите и да бъде екзотичен. Но духът на 
това схващане е дух на схващане на естествения път, по 
който науката като живот и зависим от живи същества 
артефакт намира решения.  

17. Това, което трябва да се прави оттук нататък, е да 
се обясни в какъв смисъл “всичко върви” и защо ние не 
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нарушаваме на всяка крачка правилата. Защо все пак в 
науката се работи с правила и това се признава за 
рационално? 

Моята прибавка в този пункт е: Животът намира 
път. А науката е жизнена дейност. Само доколкото е 
жизнена и успява да експанзира като човешки живот, тя е 
рационална. Нищо изкуствено като “факт” или “логика” не 
може да блокира изследването и да доведе до отхвърляне 
на основна теория. Това е така, защото принципът на 
растежа на знанието е същият, който води живота като цяло 
напред - експанзията. Едно блокиране и отстраняване на 
теория спира експанзията. Това води до реални загуби на 
описание и обяснение за цели области факти. А 
необясняването на даден граничен “факт” е неуспешна 
стъпка, която по-скоро ще доведе или до игнориране на 
този “факт”, или до неговата ревизия в друг “факт”. Защото 
“фактът” не е дадено и не се свежда до безспорни “данни”, 
а е тълкуване на данните от теория. В науката, както и във 
всяка разумна жизнена дейност, смяната на теориите става 
“естествено”. При това по правило се налага не смяна, а 
“поправка” в теорията.  

18. Рационалността е живот, структуриран във 
времето и пространството като ред моменти и събития. 
Това е енергетична печалба срещу ентропията. 
Рационалността е да се прави това, което сега и тук е 
естествено. Да се яде, когато сме гладни и да се почива, 
когато сме уморени. В по-малка степен това значи да 
правим това, което сега и тук е належа що и е максимално 
пестели во и печелившо. В още по-малка степен 
рационалността е предвижда не и разчита не на действията 
във времето. Защото промяната в бъдещите ситуации може 
да направи от умния план карикатура.  

19. Рационално е онова, което като разумен продукт 
прави експанзията на живота срещу хаоса най-лесна, най-
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мощна и най-резултатна. Във всички случаи рационално е 
да се пести и трупа сила, вместо да се изразходва.  

20. Трупането и пестенето на сила не значи при 
всички случаи решаване на проблеми, а редукцията на 
проблемите към не-проблеми. Това става или чрез 
преформулиране на ситуацията от проблемна в 
непроблемна - промяна на възприятието или промяна на 
осмислянето, или чрез икономично и ефективно решаване 
на проблема, без да се стига до нови проблеми. 
Рационалното е непредвидимо в детайли и е резултат от 
правила плюс точна импровизация на място и на момента. 
Рационално е попълването на празните места, които се 
очертават във всеки момент, закръглянето и завършването 
на нещата в нашия живот и на самите нас.  

21. Фундаменталното значение на енергията не е в 
самата енергия, а в запазването и експанзията на живата 
форма. Щом става дума за човешка дейност, каквато е 
правенето на наука, крайният смисъл не може да е друг 
освен запазване и експанзия на човека. А за това е нужна 
енергия. В науката енергията се трупа чрез описанията и 
обясненията. Едно добро обяснение е максимално силна 
подредба, която резюмира в мининум информация 
максимум фактическо разнообразие. А това значи минимум 
загубена енергия за поддържането и растежа на знанието 
при максимум подредена, свързана енергия за сметка на 
локалното намаляване на ентропията.  

22. В края на краищата формата на научната 
рационалност не е “научният метод”, а телосът, който 
прокарва експанзията чрез понятийна форма през 
препятствията. Методът е един опростен и изпитан начин 
за прокарване на път през непознатото. Но когато един 
метод не работи, той се изоставя или заменя.  

23. Смисълът на “метода” е в запазването на 
формата на изследването, в простотата (еднообразието) 
на тази форма, която при всички случаи пести енергия. 
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Методът се нарушава, но само когато е крайно необходимо, 
т. е. когато този метод достига крайните си възможности, 
границата си. И нарушаването отново е ред, а не 
произволно и анархистично “всичко върви” (Файерабенд). 
Работата е там, че когато нарушаваме правило в името на 
успех в научно изследване, ние не знаем какво точно 
правим и не сме сигурни в успеха. Тогава следва да 
осмислим “нарушението” като експанзия на правилото. 
Точно това правят десетки години създателите на 
квантовата механика - Нилс Бор и Вернер Хайзенберг. Те 
посвещават много сили на изясняването на парадоксите на 
квантовата механика, а не ги превръщат в аргумент срещу 
логиката или научния метод.  

24. Това не значи, че в науката всичко е рефлектирано, 
нито пък че се стреми към рефлектиране. Нещата се 
изясняват, само доколкото неяснотата е напрежение. Така 
например доказателството на основните теореми в 
геометрията (Поанкаре) съдържа скрити предпоставки 
(аксиоми), които не се изказват, а се приемат автоматично и 
безсъзнателно. Това става по силата на първата подредба. 
Такава е скритата аксиома, че фигурата при преместването 
си запазва своята форма. Тя почива върху естествената 
представа за твърдо тяло.  

25. Това е момент ирационален, доколкото неговата 
подредба не е предмет на разумна рефлексия и на 
артефактуално подреждане. “Ирационалното” е живот, 
неструктуриран артефактуално във времето и 
пространството   - смисъл, който прокарва пътя на 
живота без разум.  

26. “Разумът” и “разсъдъкът” са активности по 
конструирането на жизнено осмислен, но нежив 
целесъобразен ред. “Разсъдъкът”работи по-скоро по 
създаването на този ред и независимо от жизнения смисъл. 
За “разума” е важен цялостният смисъл. “Разсъдъкът” и 
“разумът” са условно обособени ментални форми, които се 
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прилагат съответно към реда изобщо и към жизнено 
осмисления ред. Разсъдъкът следва правилото на всяка 
цена. Разумът рефлектира телоса на правилото и си 
позволява да го замени в името на смисъла. Това не са 
отделни инструменти на Аз-а, отделни способности.  

§ 47. Принципи 

В своята “Теория на опита” Карл Попър формулира 
конкретните изисквания към една концептуална система в 
опитната наука: синтетичност (теорията да описва 
непротиворечиво един възможен свят), 
фалшифицируемост (теорията на описва 
непротиворечиво един възможен свят). (Popper, K. , 1948, 
38). Въпреки че тези правила са верни (а те са верни 
независимо дали става дума за наука или за здрав разум), 
учените правят рационална наука, без да използват такава 
квалифицирана методологическа помощ. Очевидно 
постоянните характеристики на рационалността могат да се 
формулират само с оглед решаване на метанаучни 
проблеми. Епистемологията не се занимава с предписания, 
а само с описания и обяснения. В науката верните пътища в 
известен смисъл се “прокарват сами”, чрез действително 
решаване на емпиричните проблеми. Галилео Галилей 
никъде не формулира теория за своя метод и изобщо не се 
занимава да го формулира. Той решава проблема за 
движението, използвайки математиката и измерването. 
Негова гордост е “създаването на две нови науки” 
(Галилей, Г. , 1984, Т. 2), а не просто на нови предписания 
за правене на наука.  

1. Аз разбирам “принципите на рационалната опитна 
наука” не като непоклатими универсални правила, като 
абсолютен метод, нито като непоклатими основи на 
познанието, като абсолютно истинно знание. Аз ги 
разбирам като форма на разумното правене на наука. Тези 
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постоянни характеристики се отнасят до цялостната 
организация на теория и изследване. Науката е рационална 
само в мащаба на цялостната  обективация в изследването 
чрез модели и теории. Науката е рационална само в мащаба 
на цялостните изследователски цикли. Не може да се 
получи истинността на равнището на чистата структура. 
Една теория може да е прекрасно построена, но просто 
невярна емпирично. Едва резултатите от нейната работа 
стават определители на рационалността є. Затова 
константите на рационалността на опитната наука са 
константи и на изследването.  

2. В науката, както във всичко, което е проява на 
живота, няма нищо абсолютно устойчиво. Определеността 
никога не е пълна. Идеите за абсолюти и основи трябва да 
се преосмислят като идеи за степени на сила на структури. 
Една форма е силна, когато енергията  на връзка е висока и 
тя трудно се разпада. Затова ние няма да търсим като 
принципи някакви абсолютни основи и правила, а най-
силната форма, към която “гравитират” в своите 
траектории изследванията.  

2. Формата на научния разум е онази форма, която 
остава най-стабилна и неизменна при промяна на 
характера на научното изследване и в хода на развитието 
на науката.  

3. В такъв смисъл формата е и граница. Всичко, 
което излиза извън очертанията на научния разум, остава 
извън границите и обхвата на науката. Неосъзнатите 
ирационални елементи в нея са всъщност извън нейната 
форма.  

Границите на разума не са някакви трансцендентални 
мисловни форми. Трансценденталните мисловни форми са 
непостижими, дори да ги има. Когато ги обективираме, те 
са чисто емпирична хипотеза, при това непроверима като 
всяка философия. Никой не ни гарантира например, че 
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формите на съждение и категориите са именно онези, които 
Кант предлага.  

Границите на разума са плаващи, гъвкави, динамични. 
Но те винаги съществуват. Разумът не може да прави под 
свой контрол реалност , живот. Не може да знае и прави 
гледането, слушането, осезаването, обоняването, 
докосването. Той не може да прави мисленето 
контролирано. Човек мисли и спонтанно. Разумът понякога 
не прави своите понятия под свой контрол. Той не прави 
нашите желания, нагласи, емоции. Разумът не произвежда 
нашето тяло и душа, няма пръст в дейността на нашия дух.  

4. От друга страна, тук не всичко е ситуационно и 
уникално. Защото науката се прави от хора, имащи в края 
на краищата тяло и общ жизнен свят и споделящи една 
жива форма. Науката се прави от разумното същество 
човек, чийто ум работи по фундаментално еднообразен 
начин. Това значи, че разбирането на науката е основано 
върху разбирането на “първата подредба”, “дискурса” и 
“рационалното процедиране”.  

5. Сферата на действие на разума са артефактите. 
Когато размишлявам рационално, аз по същество 
конструирам. Аз правя концепция, теория, метод, 
проектирам мисловен или емпиричен експеримент. 
Рационалното се самоопределя с това че се самоограничава 
в потока на живота. Рационалното е част от 
целесъобразното, което може да не бъде рационално.  

6. Припомням основните характеристики на 
рационалното процедиране: 

А. Рационалното процедиране е телеологично. То е 
подчинено на цел. Всяка цел се свежда до експанзията на 
живота.  

Б. Нормативното рационално процедиране е напълно 
приложимо само за артефакти.  

В. Всеки артефакт е вписан непосредствено, без 
твърда граница, в реалността.  
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Г. Следователно нормативното процедиране никога 
не е гарантирано пълно.  

Д. Разумът е свеждане на проблеми към не-проблеми, 
преодоляване на препятствия, а не самоцелно следване на 
правила.  

Е. Следването на правилата е необходимо, докато те 
не се изчерпят.  

Ж. Едно правило е изчерпано, когато блокира 
решаването на проблема или не може да обхване аспект 
от проблема.  

З. Нарушаването на едно изчерпано правило е 
рационално, ако води до решаване на проблема.  

7. Постоянни определения на рационалността на 
опитното знание са онези качества, които се запазват 
независимо от вариантите на организация на понятия. Те 
правят тази организация рационална. Следователно това са 
нещо като принципи или закономерности на изследването. 
Тези качества отличават науката от псевдонауката и 
ненаучните форми на знание и култура (проблем за 
демаркацията). Някои методологически концепции 
формулират принципи или правила за рационална научна 
дейност или рационална теория. Но факт е, че науката 
успява да бъде рационална без следването на външни 
предписания, “правила” и “принципи”. Нещо насочва 
учените към рационално изследване и това е просто 
самоорганизацията на тяхната активност и на науката като 
културна форма. Именно в спонтанността на научния 
живот, в неповторимата и непредсказуема история на 
идеите и експериментите, се въплъщава неотклонната 
тенденция към рационалност.  

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

9. Променливи определения - това са онези свойства 
на организацията на изследването или на научната форма 
, които се изменят в зависимост от изменението на 
научните области, предметности и проблеми. Те 
разграничават отделни области, но не номинално, както 
например се различават термодинамиката и 
статистическата социология, а органически, както се 
различава класическата механика от термодинамика или 
науки за природата от науки за историята. Изключително 
важно е да се разбере дали количествената организация на 
теорията и измерителният експеримент се различават 
принципно, т. е. като истински научни константи, от 
качествените теоретични положения и “четенето на 
текстове” или става въпрос за варианти на променлива на 
научната рационалност, реализиращи едни и същи 
постоянни определения.  

10. Според рационализма, изглеждащ убедителен като 
философия на строгата научност, рационално е да се следва 
линията от периферията към центъра на концептуалната 
структура, както беше представена в глава девета, от 
фактите към логиката. Колкото по-близо до центъра на 
концептуалната сфера се намират дадени отношения между 
понятията, толкова по-неизменни в историята и 
“географията” на науката са те. Преди всичко това са 
логическите закони и константи. Следват категориалните 
определения. Но те вече могат да варират. По-нататък са 
теориите, фактите и наблюденията, данните. Изглежда, че 
данните са най-нестабилни, доколкото са най-далече от 
априорната очевидност и са най-променливи.  
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11. Според емпиризма, изглеждащ съвсем убедителен 
като философия на опитната наука, рационално е да се 
следва линията от центъра към периферията на 
концептуалната структура, от логиката към фактите. 
Колкото по-близо до периферията на концептуалната сфера 
се намират дадени отношения между понятията, толкова 
по-неизменни в историята и “географията” на науката са те. 
Преди всичко това са наблюдателните данни и протоколи. 
Следват фактите и описанията, теориите и категориите. 
Накрая идва логиката с нейните константи и променливи. 
Емпириците определят логиката като нямаща отношение 
към опитното знание, като “аналитична” и “тавтологична”.  

12. Очертаната опозиция е симетрична. И двете 
позиции имат стари аргументи и успехи. Имануел Кант 
намира решение и то е да се очертае чистата структура 
на трансценденталните форми на опита и разума като 
наглед и категории. Ние не можем да процедираме като 
Кант, но можем да използваме идеята за обща форма, 
съдържаща емпиричното и рационалното. Тази форма в 
някакъв смисъл е концептуалната структура. Но каква е 
нейната форма на рационалност? 

13. Вече стана ясно, че изследванията гравитират 
към първата подредба. А тя е не само възприятие, а и 
логика. “Гравитацията” не е от периферията към центъра, 
от фактите към логиката, както изглежда естествено по 
аналогия с гравитацията в космологията или модела на 
атома. Тя не е и от центъра към периферията, като аналогия 
с живата активност и експанзията.  

Решението трябва да се намери по друг начин. 
Концептуалната структура няма собствена енергетика, 
независима от енергетиката на живата форма, от 
човешката форма. Човек чрез осмислянето, чрез 
неяснотата, в хода на своя живот търси и намира научните 
форми, които премахват неяснотата, пестят енергията му и 
разширяват обсега на този живот. Следователно 
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траекториите на научно изследване са рационални чрез 
степента си на близост към максимално силните 
траектории на първата подредба - на естественото 
възприятие и логиката. Логиката и естественото възприятие 
се спазват почти на всяка цена. Те наистина се нарушават, 
но с цената на неяснота и концептуална неустойчивост.  

14. Всички научни структури и изследвания 
гравитират към конгруентност спрямо първата подредба, 
логически обработена.  

15. Демонстрация. За рационална се смята онази 
теория, която успешно обяснява. Обяснението е отговор на 
въпрос, концептуално усилване. Това усилване е 
приближаване към яснота, т. е. приближаване към първата 
безвъпросна подредба.  

Демонстрация. За рационална се смята онази теория, 
която представя смислени понятия. Положени са много 
усилия за осмисляне на физичните величини например. 
Дадох пример с величината Y, която се осмисля след 
математическото си въвеждане в уравнението на 
Шрьодингер. Тя се третира като “квадрат на амплитудата 
на вероятността електронът да се намира на определено 
място”. Тук е намерена представа, която се помества във 
възприятието: ние си представяме някаква частица, която 
гравитира към определен пункт.  

Демонстрация. Към първата подредба клонят дори 
понятия, които са напълно абстрактни и нямат никакъв 
сетивен смисъл. Например спинът на електрона се 
определя като въртене около собствената му ос - нещо 
неприемливо за разсъдъка, доколкото ние добре знаем, че 
да се говори за въртене на електрона - най-малката частица, 
никога невидима, около собствената му ос, е просто 
произволно. Това значи да си представяме електрона 
абсолютно произволно като кълбо, при това въртящо се 
подобно на планета, около една фиксирана ос. Но тази 
представа възниква по липсата на по-добра. Дори 
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абсурдното за разсъдъка се приема, за да се приближи 
научната форма към първата подредба.  

Първата подредба не съдържа артефакти (или ги 
съдържа в минимална и неопределима строго степен). При 
всички случаи тя съдържа обаче сетивно определени 
възприятия на тела и събития в пространството и времето, 
които се схващат в понятия като причина и цел, и които се 
подчиняват на тъждеството, непротиворечието и 
изключеното трето.  

Сега могат да се формулират по-конкретни 
характеристики на формата на опитната наука.  

16. А.  Съхранение на данните. Данните в опитната 
наука са безусловно верни при всяко съпоставяне с понятия 
и положения от по-висок порядък - факти, закони и 
категории. Тяхната проблематичност се взема сериозно 
само при синтез на протокол. Веднъж проверени, тези 
данни не могат да се изменят с оглед “написване” към 
теории и предсказания например. Логическите позитивисти 
тълкуваха това съхранение като абсолютно обективна 
основа на знанието, “опитна основа”, за която може да се 
състави чист наблюдателен език, на който може да се 
формулира цялото опитно знание. Те са прави в това, че 
съдържанието на данните е обективен извор на знание и 
ако той търпи промени с оглед на теории, цялата наука се 
превръща в произволно построение и научната истина чрез 
потвърждението и опровержението в независим опит стават 
невъзможни. Наистина програмата за редукция на цялото 
опитно знание към наблюдението и към чистия език е 
утопична.  

17. Опитната основа, съставена от протоколите на 
наблюденията и експериментите, не е абсолютна, защото е 
формулирана на езика на тези теории и модели, 
изтълкувана е. Паул Файерабенд съвсем правилно 
констатира зависимостта на фактите от теориите 
(Feyerabend, P. , 1970), но тази зависимост се отнася до 
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формата, а не до съдържанието им. Фактът, че измеримата 
величина маса зависи от цялата механика, не означава, че 
измерените значения на този параметър трябва да се 
подлагат на съмнение и че не могат да потвърждават и 
опровергават предсказаното от същата тази теория. 
Актуално безусловното съхранение на данните означава 
минимализиране на тълкуването, влагано в тяхното 
формулиране. Всяко напрежение между данни и теория 
може да постави под въпрос теорията, но не и данните. В 
противен случай е невъзможна рационална наука.  

18. Б.  Съхранение на определеността.  
Тъждеството, непротиворечието, изключеното трето са 
почти непоклатими в науката. Логиката се съхранява като 
най-обща форма на схващането, на рационалното 
обработване на данните. При това логиката е особено силно 
валидна за артефактуални образувания, каквито са 
понятията в науката. Те трябва да са винаги дефинирани и 
никога да не плават. Не може силите на привличане да 
означава едно в един контекст и друго в друг контекст.  

Ако допуснем не-тъждество на понятие със самото 
себе си в опитната наука, ние нищо не определяме и от тук 
нищо не следва.  

Ако допуснем логическо противоречие в науката и не 
го разположим поне в различни конецптуални единства 
(както е направено чрез допълнителността в квантовата 
механика), ние не можем да направим и една крачка в 
науката.  

19. Определеността на понятията и на твърденията 
е поместване в полето на чистата структура. Те се 
определят координационно чрез твърденията, синтезиращи 
отделните нива, и субординационно чрез твърдения, 
тълкуващи по-ниски нива. Например “температура” е 
поместено в двете измерения чрез определенията: 
“температурата е право пропорционална на произведението 
от налягането и обема в идеален газ (R T = PV)” и 
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“температурата е мярка за средната кинетична енергия на 
системата”. Първото определение е “координационно”, 
“дъгово”, второто е “субординационно”, “радиално”. 
Конкретността и съдържателността на една теория е право 
пропорционална на количеството определения, които може 
да се дадат на едно и също понятие в нея. Толкова по-
богати са и възможностите за описателни и обяснителни 
изследвания. Всяко понятие и твърдение в понятийната 
организация е органичен момент от нея, доколкото е 
определено до нивото на наблюденията.  

20. Неопределеността на понятията на равнище 
наблюдение, както и логическата им нефиксираност, 
тяхното “блуждаене” в пространството на организацията е 
предпоставка за произвол в интерпретацията и 
невъзможност за прилагане и изпитване на теориите. 
Актовете на синтез на разгърната концептуална структура 
са актове на определяне на местата на нови понятия и 
положения. Оптималното определение на понятие в 
сградата на науката го поставя на мястото на най-малкото 
напрежение, което му съответствува.  

21. Позитивистката програма за изчистване на 
познанието към буквална значимост, към наблюдателни 
определения се оказа вярна, когато я съотнасяме с такива 
опитно неопределими понятия като ентелехия или порив. 
Но тя е нереалистична по отношение на понятия за 
ненаблюдаеми обекти, като електрон. Грешката на 
позитивизма е грешка на всеки емпиризъм. Гравитацията 
на научната форма не е към данните като такива, а към 
цялостна форма, която е артефактуална като науката и е по-
силна от нея.  

Тук не е излишно да се подчертае заслугата на Пиер 
Дюем и Уилард Куайн в акцентирането на концептуалната 
структура като цялостно образувание и нейната емпирична 
верификация като такава. Но тези философи не отиват 
извън науката, за да я разберат.  
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22. Логицистката тенденция да се отнася цялото 
научно знание към логическия му “център” също търпи 
неуспех. Защото тогава остава необяснимо “заобикалянето” 
на логиката. Освен това рационалист като Попър например 
се принуждава да отрече базовото значение на данните и да 
ги сведе до конвенции. Но в такъв случай тяхната 
опровергаваща роля е съществено отслабена. Т. е. 
рационализмът не може да удържи силата, съдържаща се в 
емпиризма.  

23. В. Условно съхранение на чистата структура. 
Чистата концептуална структура в опитната наука е 
условно вярна при съпоставянето с чистата логика и 
елементите на живия опит - конкретни факти и 
наблюдения. Тя е поставена под въпрос при всяка операция 
на нейното прилагане. Нито една теория не едоказана, нито 
истинна (Popper, K., 1948, 40). Конвенционалистът, 
наблягайки върху това свойство на науката, може да стигне 
до релативизъм - да си спомним анализа на Поанкаре. 
Условността не означава равностойност на всяка възможна 
теория, която успешно описва и обяснява определен кръг 
данни. Тя не означава и приемане на по-удобното и 
простото. В отрицателен смисъл условността означава 
перманентния риск от опровержението, намаляван за 
сметка на изменения в тълкуването или помощни хипотези 
(негативните евристики на Лакатош). В положителен 
смисъл тя означава свобода на теоретизирането, свобода да 
се решават познавателните проблеми без ограниченията на 
една задължителна за научното развитие посока. И двете 
страни на условността могат да се открият в понятието 
проблемност. Всяко построение в науката, както и всяко 
човешко творение, е проблематично и условно, доколкото е 
най-доброто само в ограничен кръг на своето приложение и 
винаги има негови алтернативи, които са по-добри. 
Условността е в основата на качественото развитие на 
науката.  
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24. Чистата структура се стреми към съхранение, тя 
“напира” да изтълкува максимум данни на свой език. 
Стремежът към съхранение на теориите е толкова по-
устойчив и те са толкова по-трайни, колкото са на по-
високо ниво на организацията. Ценности като “красота” , 
“удобство”, “простота” са само несъвършени начини да се 
изрази и оцени тази организираност на теорията. Това 
съображение опровергава принципа за “пролиферацията” 
на Файерабенд, според който е съвършено необходимо 
разработването на алтернативи, дори когато една теория 
преуспява (Feyerabend, P. , 1970). Кун е по-близо до 
истината, одобрявайки устойчивостта на парадигмите като 
“догми” (Kuhn, T. , 1970).  

Като заключение ще приведа справка за интересни 
статии в хода на най-новата дискусия за рационалността, 
които не носят нови схващания, а само модификации на 
стари:  

К. Корб в статията Explaining Science (Обясняващата 
наука) смята, че рационалността е ефективност по 
схемата средство - цел. Той съчетава това схващане с 
пробабилизъм. (Кorb, K. , 1991).  

Дж. Уоткинс в статията A New View of Scientific 
Rationality (Нов поглед върху научната рационалност) 
изхожда от стария идеал на Бейкън и Декарт, а именно, че 
науката може да стигне последните обяснения, дъното на 
нещата. Според Хюм опитът не е рационален, но Кант 
отговаря на скептицизма с една рационалистична теория на 
науката. Уоткинс предлага определение на рационалността 
чрез епистемичната вероятност (Watkins, J. , 1987, 69-72).  

§ 48. Стандарти 

1. Фиксирането на определени менящи се свойства, 
чиито вариантни форми определят различни форми на 
научния строеж, е изключително важно за разпознаването и 
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обяснението на явленията на създаване и отмиране на 
теоретични подходи, езици и начини на разсъждение. В 
биологията ситуацията е изключително сложна. Тук може 
да се срещнат класическа физика, термодинамика, 
квантова механика, химия, статистическа еволюционна 
теория, органически обяснения, исторически сценарии, 
текстуални анализи, лингвистични обяснения, аналогии и 
подходи, социологични и психологични идеи. Тук е забъркан 
невероятен коктейл от понятия, включващ едва ли не 
всичко, което е създадено за векове като начин за познание 
на природата. Затова са нужни работни определения на 
постоянните характеристики на научната рационалност 
като принципи, и на променливите є като стандарти и 
типове.  

2. Променливи определения - това са онези свойства 
на организацията, които се изменят в зависимост от 
изменението на научните области, . предметности и 
проблеми. Те разграничават отделни области, но не 
номинално, както например се различават 
термодинамиката и статистическата социология, а 
органически, както се различава класическата механика от 
термодинамика или науки за природата от науки за 
историята. Изключително важно е да се разбере дали 
количествената организация на теорията и измерителният 
експеримент се различават принципно, т. е. като истински 
научни константи, от качествените теоретични положения 
и “четенето на текстове”, или става въпрос за варианти на 
променлива на научната рационалност, реализиращи едни и 
същи постоянни определения.  

3. Локализацията на постоянните и променливите 
трябва да следва рационалната линия от артефакта към 
живота. Колкото по-близо до първата подредба се 
намират дадени отношения между понятията, толкова 
по-неизменни в историята и “географията” на науката са 
те. Преди всичко това са данните и формалнологическите 
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закони и константи. Следват категориалните определения. 
Но те вече могат да варират. Вариативността им е различна 
и зависи от тяхната стабилност.  

4. Смисълът на стандарт тук е подобен на този в 
технологията, макар, че аналогията не е съвсем точна. 
Нещо се създава по определен начин и в определена форма, 
утвърждавани от опита и традицията. Тези начини и 
форми обикновено характеризират момента и мястото на 
създаването. В опитните науки съществуват стандарти, 
които характеризират начина и формата, в които се прави 
науката. Стандартът е конкретна форма на научната 
рационалност. Той е изменящо своите прояви свойство на 
понятийната организация. Изменението на стандарта не 
означава напускане на рационалната наука.  

6. Стандартът обективира рационалността в 
определена форма на концептуална организация. Тази 
форма зависи обективно от изследваната предметна област, 
а субективно - от творчески решения в историята на 
културата. Мощният стандарт, осигуряващ “добра” 
познавателна организация, става традиция.  

7. Стандартът пронизва всички нива на организация 
на науката като комплекс отношения между понятия и 
определения. Създаването на математическата теория на 
движението е революция в познанието на Природата. Тя 
осъществява един стандарт за рационалност, постигнат 
като синтез на измерителен експеримент и математика. 
Експериментът се състои от серия измервания, а 
теорията - от система уравнения. Измерванията дават 
данни във форма на числа, теорията ги орисва и обяснява 
дедуктивно чрез уравнения. Върху една и съща област на 
опита - движението на космическите и земните тела в 
пространството, са създадени два стандарта: Аристотелова 
и Галилеева физика. Те бележат две епохи в развитието на 
опитната наука. Аристотел пренебрегва математиката и 
експеримента, убеден, че математическите отношения не се 
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отнасят до опита, а имат своите основания в метафизиката 
на качеството. Неговата наука се строи като единство от 
всекидневни наблюдения и категориални разсъждения.  

8. Галилей и съвременниците му издигат опитното 
знание на нова степен на организация, въвеждайки 
експеримента като регулирано наблюдение и 
математиката като строго разсъждение. Опитните 
понятия сега могат да се определят като измерими 
величини, а законите - като числови пропорции. Едното без 
другото е без значение. данните са стойности на величини, 
които се съотнасят в закони. Самите закони - уравнения 
биха били безсмислени, ако величините, от които се 
състоят, са неизмерими. А чистото измерване е възможно 
само при експериментална постановка, като организирано 
наблюдение. Експерименталното изследване на 
движението органически е свързано с математиката.  

9. А съществува ли алтернативен на Галилеевия 
стандарт, в който експериментът и строгите теоретични 
понятия и зависимости не са построени върху числа, а 
върху думи? Отговорът се отнася до бъдещо научно 
развитие. Но експериментите за установяване на структури 
и информационни съдържания са качествени експерименти 
за разчитане. В молекулната биология това са решаващи 
експерименти. Установяването на структурата на 
биологичните макромолекули е възможно само с такива 
експерименти. Блестящи страници в развитието на 
молекулната биология са откриването на двойната спирала 
и на генетичният код като базови “текстове” и “преводи на 
текстове”. Дали тези данни подлежат на някакво 
качествено теоретично обяснение? Засега в молекулната 
биология съществува само едно обобщение от висш “ранг” 
- Централна догма, според която информацията в 
клетката се движи само в посока от нуклеинови киселини 
към белтъци. Това, разбира се, не е закон, подобен на 
Нютоновите закони, но не поради своята качествена 
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природа, а поради липсата на необходимост в него. Това е 
типично качествено обобщение. Чрез него молекулната 
биология демонстрира зачатък на строга качествена 
теоретичност, построена не върху числата, а върху 
“текстовете”.  

10. Все пак от това не може още да се заключи 
категорично, че тази строга теоретичност не може да бъде 
претопена в количествената физика. Френсис Крик, 
постулирал централната догма, си остава убеден 
редукционист. Според него молекулната биология подготвя 
обяснението на качествената биология от количествената 
физика. Наистина историята на науката показва, че най-
често количествените закони са били предшествувани от 
качествени обобщения. За да се определи дали не- 
Галилеевата наука реализира автономен стандарт, трябва да 
се определи строго ролята на количествените отношения в 
Галилеевата наука и тази на качествените описания. Какво 
се постулира, предпоставя и извежда в тази наука? Какво и 
как се обяснява? 

11. Обяснението на Слънчевата система се строи 
върху законите на механиката при предпоставката на 
стойности на величини, характеризиращи състоянието  в 
определен момент. Орбиталното движение на една планета 
се подчинява на Кеплеровите закони, изводими от законите 
на механиката и закона за всемирно привличане. От 
формулировката на Кеплеровия закон за равните площи 2 
ds/dt = rv sin a = const, където s - означава площ, t - време, r 
- радиус на орбитата следва, че всяка задача за състояние на 
системата Слънце - планета се свежда до изчисление на 
един от тези параметри - време или ъгъл, съответствуващ 
на положението на планетата спрямо предишно положение, 
по формулата при зададени стойности на другите 
параметри.  

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

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

13. Съществува обща черта на физичните обяснения 
на динамиката. От едно изходно състояние, подчиняващо 
се на даден закон, но необяснено като специфичен ред 
(редът е зададен чрез условията, а не чрез прилагане на 
този закон, чрез стойностите на променливите, а не чрез 
уравненията), се извежда друго състояние в друг момент. 
Във всички тях чрез условия - стойности на параметри - се 
представя произволен ред или безредие, безразлични за 
физичната теория. Технологичното обяснение на машината 
обаче има за предмет тъкмо специфичната подредба, 
машинната структура, зададена чрез стойности на 
параметри и геометрически форми. Машинният ред е такъв 
ред на структурни (условия за действие на закони), който 
води причинните вериги към изпълнение на машинната 
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функция - едно интегрално следствие. Това обяснение 
тръгва от генералната функция и тълкуване специфичната 
структура и динамика като решение на проблема за тази 
функция - нейно изпълнение.  

14. Във физиката и особено в химията също се правят 
обяснения на структури. Така Слънчевата система е 
обяснявана като произлязала от кръговото движение на 
космически вихри от некомпактно вещество. В определен 
стадий от тях се е образувала подредена структура - 
движещи се в орбити около централна звезда тела. 
Структурата на водородния атом може да се обясни по 
подобен начин чрез преход от едно състояние на материята 
в друго, при което се образува веществото. Тези 
исторически обяснения са чисти сценарии. Тяхната 
строгост е възможна в степента, в която е представимо 
състояние, за което нямаме опит, или изводимо чрез 
ретросказание от сегашно състояние. Но това няма да бъдат 
исторически, а чисто динамически обяснения, които на 
своята граница отново ще се сблъскат с въпроса за 
произхода на реда.  

15. Технологичното обяснение обаче не може да се 
построи чрез исторически сценарий и да се задоволи с 
подвеждането му под динамични закони: в определен 
момент влязоха във взаимодействие компоненти А, В, С, . . 
. , Х и се получи машината М. Би било странно и нелепо да 
се обясняват така нашите творения. Нали от човешкия 
разум и воля се определя какви компоненти “да влязат във 
взаимодействие”, нали от нашата цел се определя 
устройството на машината М! Така стои въпросът и при 
символните структури в духовната култура. В текста няма 
нищо друго освен букви, подредени на хартия, но за нас е 
важно значението му, стоящо зад тази физическа подредба.  

16. Клетката е истинско чудо, защото тя е построена 
като свръхрационална машина, а е възникнала “без 
творчески акт”. Във всеки случай такъв акт стои по начало 
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вън от обхвата на научната рационалност и приемането му 
обезсмисля науката. Клетъчната свръхмашина е 
построена така, че възпроизвежда себе си. В нея няма 
нищо друго освен атоми, молекули и органели, 
композирани от слаби и електромагнитни сили. Тя като 
всяка физична система може по принцип да се обяснява по 
Галилеев стандарт, т. е. чрез уравненията на квантовата 
механика и термодинамиката при предпоставката на 
огромно множество данни за строежа и параметрите є, 
отнесени за определен момент. Въпреки трудностите по 
решаването на уравнението на Шрьодингер за системи, по-
сложни от водородния атом, това уравнение очевидно е 
валидно за многоелектронните системи на 
молекулнобиологичните комплекси. В идеалния случай 
репликацията на ДНК ще бъде изведена от квантови 
състояния и закони при предпоставката на структурата и, с 
целия специфичен биологичен текст. В тази 
изследователска линия клетката ща бъде обяснена като 
физична система. Но ще остане за обяснение спецификата 
на този текст и оттук - спецификата на динамиката на 
възпроизводството.  

17. Как е възможен естествен процес на синтез на 
такава свръхмашина? Точно това е въпросът, който 
пробива равнищата на научна организация чак до 
принципите на рационалността. Дарвиновата идея и 
принцип за естествения отбор е най-доброто решение, 
дадено на този проблем досега. То се оценява като 
недостатъчно. Но в концепцията за отбора е вложен 
популационен възглед и статистическа структура. Тя е 
теория на динамиката на множество организации. Редът, 
който следва от действието на отбора, е от същия 
епистемичен характер, както и редът в атома и Галактиката 
- той възниква някак от безредието на смесването на 
необходимости и случайности.  
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Галилеевата наука се изследва подробно от Едмунд 
Хусерл и традиционно от новите философи на науката. 
Интересно е едно от най-новите изследвания на Дж. Пит 
(Pitt, J. Galileo and Rationality:the Case of the Tides. 1987).  

§ 49. Типове 

Идеята за типология на науката пронизва цялата 
история на философията на науката. В “Структурата на 
науката” Ернст Нагел експлицитно обособява в различни 
глави класическа механика, квантова теория, организмична 
биология, история. Техните съответстващи характеристики 
са типове зависимости - детерминизъм, индетерминизъм, 
телеология, субект (Nagel, E., 1961).  

1. Диалектико-материалистиче ската класификация 
на науките още в “Диалектика на природата” се развива 
като диалектическа йерархия на формите на движение и 
съответните им форми на детерминация (Енгелс, Ф., 1975,  
272 и сл. ). Обективно е обосновано предметното 
обособяване и съподчинение на отделните основни науки. 
В българската философска литература са изследвани 
въпросът за видовете теории (Азаря Поликаров), 
стиловете на мислене (Иванка Апостолова, 1975), 
методологическите подходи (Сава Петров). Стилът на 
мислене, както и подходът в значението, предложено от С. 
Петров, имат пряко отношение към категориалната 
организация на науката.  

Иванка Апостолова в интересното си изследване за 
“хуманизацията на науката”, т. е. за преместването на 
центъра от физиката към биологията в хода на историята на 
съвременната наука, предлага интересни постановки. Тя 
пише: 

“. . . това изместване на центъра на науката към човека е 
резултат на естественото развитие на науката. И. . . именно 
такова развитие на науката ще я направи в още по-голяма степен 
обективна по съдържание. (Апостолова, И. , 1975) 
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Тя разглежда взаимоотношението на физика и 
биология като типове рационалнст (стилове на мислене) и 
смята, че биологията влияе на физиката опосредствано - 
чрез философията: 

“. . . независимостта на развитието на физиката от 
биологията е следствие от факта, че една идея, възникнала в 
биологията, би могла специално да влияе върху физиката само 
опосредствувано - чрез философията. Това означава, че дадена 
идея - например тази за обективното съществуване на случайните 
явления, можеше (по принцип) да повлияе върху развитието на 
физиката, . . . ”(пак там, 29).  

На стиловете на мислене съответствуват класически 
детерминизъм, квантова статистика, кибернетична 
причинност и т. н. На подходите съответствуват 
предметът, свойството и отношението - основни 
онтологични категории (С. Петров). Всичко това говори за 
тенденция във философската методология към развиване на 
темата за категориалния строеж на знанието.  

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

2. Типът понятийна организация е променлива на 
научната рационалност, чиито значения съответствуват на 
основни детерминационни категории. Такива типове са 
детерминистичната, статистичната, органичната 
теория (проблематична поради липсата на зряла теория на 
организацията). Типът, както и стандартът, има основание в 
опита и в културната смисленост. Светлината като предмет 
на изследване например типологично се различава от 



 336

газовата среда. Едната е динамически обект - частица или 
вълна, а другата - статистическа съвкупност. Движението 
на светлината се обяснява с динамически закони, а 
изменението на идеалния газ - със статистически. 
Модалните категории са вариациите на тези типове.  

3. Модалността стои в основата на типологизациите 
на действието в социалните, психологическите и 
културологичните изследвания. Тя е в основата и на 
траекториите на свързване на явленията в познанието. 
модалността е основна логическа характеристика. Modus, 
mode - начин, вид - е категориална специфика на типове ред 
и детерминация. В науката това са типове рационалност. 
Абстрахирам се от разпространеното използване на 
термина “тип рационалност” в най-широк смисъл за 
разграничаване на различни форми на културата или духа.  

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

- онтология - тип детерминация 
- логика - тип модалност 
- епистемология - тип рационалност 
- философия на науката - тип опитна наука 

(понятийна организация).  
4. Във физиката са реализирани три типа теории: 

класически детерминистична, класически статистична, и 
квантово статистична. В науките за живота проблем е 
дали съществува самостоятелен тип, понятийна 
организация, тип теоретичност и тип обяснение, несводими 
към изброените физически типове. Този проблем е 
проблемът за статуса на “биологичната специфика” или на 
органичното като детерминация.  

В историята на науката и във феноменологията на 
артефактуалната подредба забелязваме две форми - числа и 
думи. В зависимост от това са осъществени два типа опитна 
наука  
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§ 50. Числова подредба 

1. Числата се подреждат като променливи подобно на 
думите чрез постоянни отношения - константи. Такива в 
математиката са: изваждане, събиране, деление, 
умножение, коренуване, степенуване, логаритъм и т. н.  

2. Всички математически знаци могат да се подредят 
механично в речник, както и онези думи, които служат като 
константни връзки между изречения: съюзи, междуметия. 
Така отново откриваме подредбата като едно в много, като 
ограничен брой константи за неограничен брой 
променливи.  

3. Подредбата с числа в опита е възможна само след 
подредба с думи. Има един анекдотичен диалог, който 
илюстрира зависимостта на числата от думите в подредбата 
на опита.  

- Колко? 
- Сто.  
- Какво “сто”? 
- А какво “колко”? 
4. В количествената наука се започва с обособяването 

на величини - качества, които се подреждат във времето и 
пространството с помощта на числата като стойности. 
Първите параметри - големина и брой, се натрапват от 
факта на крайната протяжност и множествеността на 
“еднаквите”. Еднаквото и едното са идеализации от 
подобното и цялото. В действителност няма еднакви неща 
и цяли, които не се променят.  

5. От големината (протяжността на едното) се 
правят: дължина, ширина, (дебелина, дълбочина) височина, 
х, у, z. От броя идва числото (цяло естествено число). От 
делимостта идват дробите. Цялото се разглежда като 
множество и се брои като части от единица. Делимостта 
на едното е огледална на множествеността единични неща.  

6. Величините са качества, числово означени, 
оразмерени, измерими, съпоставени с единица мярка. 
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Математиката е първа конструкция в областта на 
пространството и количеството. Следват времето и 
качеството.  

7. Силата на подредбата чрез числа е степен на 
определеност. Тя е по-голяма по-далеч от живота и по-
близо до фиксирания артефакт. Не мога ясно да определя 
дали е ден или нощ, когато слънцето изгрява или залязва 
или когато съм затворен в изолирано помещение. Не мога 
без часовник да определя кога свършва едно денонощие и 
кога започва следващото. Точно този пример показва, че 
границата е условна и може да се постави навсякъде. И 
няма проблем да сравня всеки ден с всеки друг, когато 
гледам календара. Тук дните са представени като числа. 
Тук мога да броя дни, да набелязвам дати, да измервам 
времетраене. На календара дните са числа, подредени по 
седмици, образуващи месеци и години. Всеки ме разбира, 
когато му кажа, че ще се видим във вторник, след три дни. 
Потокът на времето е “замразен” чрез оразмеряването в 
секунди, минути, часове, денонощия, седмици, месеци, 
години и т. н. .  

8. Няма две напълно еднакви ябълки. Но какво значи 
“приблизително еднакви”? Ако две ябълки са 
приблизително еднакви, кое ми дава право да говоря за 
граница, отвъд която те стават различни? Но на пазара 
всичко е ясно. Аз искам една ябълка, един килограм 
ябълки, един чувал ябълки. Ябълките си имат цена и тя не 
се бърка с цената на други плодове. Ако има райски 
ябълки, те си имат друг етикет и друга цена. Същото важи 
и за дивячките.  

9. Едната “езикова игра” (Витгенщайн) или област е 
календарът, а другата - пазарът. И двете области са 
високоопределени спрямо потока на живото възприятие. 
Същото се отнася до една космическа обсерватория, където 
се вижда доста ясно и се казва доста строго, че планетата 
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Юпитер например има шест спътника. Няма спор дали 
спътниците са планети и дали Юпитер не е звезда.  

10. Все пак календарът се оказва неточен. Отчасти 
неточността се компенсира с добавяне на един ден на всеки 
четири години. Какво значи “неточност”? Неточността е 
отдалечаване на знака, артефакта число в неговата 
подреденост от измереното или преброено в живото 
възприятие число. “Неточността” е толкова по-висока, 
колкото по-определена е фигурата от числа. В 
неопределеното възприятие или описание няма неточност, 
а има просто неопределеност.  

11. Физиката е възприела математическия език и 
анализ като своя коренна форма. това правят и други науки, 
включително психология и социология. Но това не 
означава, че този тип се свежда до числова подредба. 
Защото числовата подредба изисква формулиране на 
величини, на качества.  

Интересни са разсъжденията на Ричард Файнман за 
връзката на физиката с математиката. Той смята 
математиката за рационална форма на физиката: 

“Математиката не е просто един език. Математиката - това 
е език плюс разсъждение, това е като че ли език и логика заедно. 
Математиката е оръдие за размишление. . . С помощта на 
математиката може да се свърже едно утвърждение с друго. . . 
ако не желаете да използвате математика, то в това огромно 
многообразие от факти вие няма да видите, че логиката позволява 
да се преминава от един към друг. . . математиката - това е 
организиране на разсъждението. ” (Фейнман, Р. , 1968, 41 - 42) 

§ 51. Словесна подредба 

1. Вътрешната връзка между език и мислене, между 
синтаксис и логика, тук се преоткрива чрез хомологията 
между граматическите структури и функции и 
логическите структури и функции. Тази връзка е 
анализирана широко. И в граматиката, функционалната 
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структура, значещият текст, се образува от два типа 
единици: константи и променливи. Константите в 
логиката са конюнкция, дизюнкция, импликация, 
тъждество, отрицание. Променливите са прости 
изречения с елементарна логическа стойност - истинност 
и неистинност. Константите в речта са съюзи като и, или, 
ако - то, не. Променливите са думите - части на 
изречението. “Части на изречението” тук са типове 
значение.  

2. Текстът е артефактуална структура, разбираема 
чрез своя смисъл. Словесният текст е организиран чрез 
думи. Физическото битие на текста естествено може да се 
подложи на количествен анализ. И един редукционист би 
трябвало да твърди така, както и за ДНК например, че този 
текст няма нужда от четене и разбиране и че 
количествените зависимости между молекулите на 
мастилото и на листа могат да го изчерпят. Но това би било 
явно безсмислено. А това значи, че концептуалните 
артефакти определят кое какво е, а не “самите неща”.  

3. Думите, изграждащи текста, и буквите, 
изграждащи думите в човешкия език, не са количества и не 
се съотнасят помежду си като пропорции. Текстът не се 
мери, а се чете. Прилагайки количеството към него, 
стигаме до парадокса, че то не го засяга като текст, т. е. в 
неговото значение. Едно и също количество информация 
може да се съдържа в различни поредици от знаци - стига 
те да са еднакви по дължина, независимо от това дали имат 
значение. От гледна точка на количеството информация 
няма разлика между думата живот и буквосъчетанието 
ижотв. Но как значението може да се обхване от строга 
теория? И какво може да значи “четенето” в науката? 

4. В морфологията се идентифицират единиците 
неделимо значение - типовете думи, които използваме в 
речта - глагол, съществително, прилагателно, предлог, 
съюз, наречие, причастие. В синтаксиса се идентифицират 
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функционалните зависимости, в които влизат тези 
граматически единици, за да образуват смислени 
изречения. Това са: подлог, сказуемо, допълнение - пряко и 
непряко, определение. . .  

Глаголът служи като сказуемо в изречението. Като 
единица значение - дума - глаголът изразява действие. Като 
функционираща единица значение в изречението глаголът е 
сказуемо - носител на смисъла действие на дееца 
(подлогът). Една и съща единица значение - дума - 
получава различни определения като самостоятелна и като 
свързана в органичния граматичен континуум, образуван от 
цялостното значение не изказването. И всяко от тези 
определения е свързано с полагането, локализирането на 
думата в пространството на речника и в пространството на 
изречението. Това значи, че думите конституират 
рационална функционална (семантична) структура, каквато 
конституират и числата.  

5. Граматиката със своята морфология и синтаксис, а 
на по-дълбоко равнище семиотиката реконструират 
текста като текст, т. е. като цялостен езиков феномен. 
Ще се появи и вид тълкование и ще се получи разбиране на 
текста. То ще изглежда наистина нещо съвсем 
“естествено”. Но кое обяснение все пак е по-силно: 
количественото или качественото? Защото, от една страна, 
в перспектива количественото обяснение ще бъде много 
по-точно и еднозначно от качественото четене и тълкуване. 
Но, от друга страна, текстът е текст чрез своето значение и 
смисъл и именно те задвижват човешки решения и 
действия, а не математическият анализ на структурата на 
текста и количеството информация в него.  

6. Проблемът не се свежда до отдавна дискутирания 
въпрос за универсалното и уникалното, “номотетичното” 
и “идеографическото”, “природните науки” и “науките за 
духа”. Защото този проблем стои не между области като 
“природата” и “културата” - нали това е глъбинен проблем 
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за биологията - една чисто природна наука, и за 
икономиката или психологията, две типична науки за 
човека, в които количественият анализ е широко прилаган, 
и в които въпреки това се налага да тълкуваме и 
“разбираме”.  

Разбира се, здравият разум ни подсказва толерантност 
и равнопоставяне. Но теорията и философията не могат да 
се задоволят с това. Лесно можем да скърпим някаква 
форма на “допълнителност”. Не е по-трудно и 
построяването на катогориална схема на “равнищата”. 
Трудно е да преценим многоплановите и многопластови 
отношения между двете построения. Ако трябва те да 
съжителстват, това да не става за сметка на напрежения, 
претенции и компромиси, а за сметка на ясни правила.  

7. Рационално е да се подрежда света с числа. 
Рационално е да се измерва и да се изчислява. Рационално е 
да се говори, пише, чете и разбира написаното. Но строгите 
науки днес са математизираните науки. Качественото 
теоретизиране се смята за неразвито равнище на науката.  

8. Какъв е смисълът на словесната подредба? 
Словесната подредба не е измислена случайно от 

хората. Това е жизнена подпредба, подредба на жизнения 
свят, намаляваща ентропията. Това се оказва вярно и за 
числата.  

9. Как се строи наука чрез думи?  
Демонстрация. Една теория на органичното ще 

синтезира теоретичния предмет организация. 
Организацията е затворен в себе си органичен континуум, 
т. е. органично пространство-време.  

Органично пространство е пространството, 
образувано от множеството пунктове и области на 
организацията. Пълната определеност на пункт или област 
се получава като отношение към възпроизвеждащата се 
цялост или към експанзията. Това означава, че пунктът или 
областта са определени органично, само ако е посочено в 
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какъв смисъл те допринасят за възпроизводството на 
цялото (клетка). Пунктът или областта означават 
компонент или структура на фиксирано равнище на 
организация с определено място в йерархията. Действащи в 
молекулната биология термини за “пунктове” са: ген-
оперон, кодон, транслаторна РНК, транспортна РНК, 
матрична РНК, антикодон, активен център, и т. н. 
Повечето от тях се определят рационално не чрез цялото 
(клетката), а в контекста на определена, обособена област 
на организацията, притежаваща относителна цялостност.  

Органично време е времето, образувано от 
множеството последователни моменти и фази на 
експанзията (възпроизводството). Пълната определеност 
на момент или фаза се получава като отношение към 
експанзията (минималната експанзия е възпроизводството, 
което компенсира ентропийното разпадане). Това значи, че 
моментът или фазата са определени органично, само ако е 
посочено в какъв смисъл те допринасят за експанзията на 
организацията. Моментът или фазата означават емпирично 
акт или функция във фиксирана траектория в 
организацията с определено положение в 
последователността на жизнения процес. Действащи в 
молекулната биология термини за “моменти” са: кодиране, 
транслиране, пренос на информация, матричен синтез и т. 
н. Синтезът на аминокиселини в рибозомата по кодон от 
мРНК е момент от фазата белтъчен синтез. Повечето 
моменти на органично време могат и рационално се 
определят не чрез цялото (възпроизводството на клетката 
или експанзията), а в контекста на определена, обособена 
фаза на възпроизводството, притежаваща относителна 
цялост.  

Определеностите на конкретните места и 
моменти в органичното пространство-време са 
зададени като генетична информация. Всяка 
информационна единица - буква в текста - има 
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значение или биологичен смисъл, който се състои в 
определеността на момент или място в органичния 
континуум. Определянето  на събитията в 
организацията в контекста на този органичен 
континуум означава и обяснение. Това определяне 
непрекъснато се обогатява, когато  свързваме в 
интегрална картина все повече моменти-места. Това 
е израз на идеализирана цялост на организацията. 
Разбира се, реалната цялостност допуска 
независимост на моменти и места, допуска грешки 
и баласт от незначещи, нефункционални структури, 
както и речта. Отвъд някакви граници на 
цялостност структурата се разпада и функциите 
стават невъзможни. Структурите, които са 
подредени спрямо  тези функции, се разпадат. 
Настъпва смърт.  
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Глава ТРИНАДЕСЕТА.  

ГРАНИЦИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

1. Границата е форма.  
2. Формата на опитната наука, както бе показано, 

гравитира към формата на първата подредба. Тя е 
определима като научна рационалност. Структурно това е 
концептуалната структура, а функционално - 
изследването.  

3. Каква е резюмираната характеризация на първата 
подредба? 

Първата подредба се оформя като логически 
определени неща и събития в перцептивно пространство и 
време.  

4. Следователно, границите на опитната наука 
гравитират към перцептивното пространство-време, 
тела и събития, фиксирани и обработени с логическата 
определеност (тъждество).  

Потвърждение А. Квантовата механика изследва 
микросвета, несъизмерим с мащаба на нашето тяло. Но тя 
се строи чрез макроприбори и понятия, тълкувани в 
съгласие с първата подредба: частици, вълни, орбитали, 
спин. Противоречията се заглаждат чрез допълнителността.  

Потвърждение Б. В психологията, която изследва 
непространствената психика, отново се постулира 
пространствена представа: Зигмунд Фройд развива 
пространствени модели на структурата на личността: пред-
съзнание, под-съзнание, свъх-Аз, изтласкване, изтласкано, 
съпротива. Гещалт-психологията говори за гещалтите по 
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аналогия с пространствените форми,  пространствено-
времеви понятия: предсъзнание...  

Бихевиоралната психология изцяло изоставя 
ненаблюдаемата психика и изследва стимулите и 
реакциите, поведението като телесна пространствено-
времева наблюдаема динамика.  

Потвърждение В. В социологията също се формират 
понятия за пространство и време, въпреки че никой не 
възприема пряко социалното пространство-време.  

Т. е. непространствените обекти на науката се 
свеждат към пространствени.  

5. Какво тогава остава извън обхвата на опитната 
наука? 

Извън опитната наука остава непространственото, 
извънвремевото, нетелесното,   несъбитийното и 
алогичното.  

§ 52. Граници на наблюдението 

1. Наблюдението е синтез на данни. Ние можем да 
синтезираме данни за всичко, което е броимо, “четимо” и 
измеримо, за всичко, което е наблюдаемо. А наблюдаемо е 
онова, което е сетивно дадено или сведено чрез уреди до 
сетивна даденост. То е тяло и събитие в пространството 
и времето.  

2. Перцептивната форма на пространството и времето 
е основа за формата на пространството и времето в 
опитната наука. Тази форма има център и този център е 
неизменно телесният възприемател. Наблюдението е 
насочено от наблюдателя към наблюдаемото.  

Наблюдението е ограничено. То намалява по сила от 
наблюдателя към хоризонта. В дълбочина зрителното 
възприятие се губи. Губи се и слуховото, и другите сетивни 
възприятия. Те могат да се усилят изкуствено чрез уреди. 
Но усилването има граници. Така наблюдението се отняся 
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до област, която се разширява, но остава по форма винаги 
сетивна и винаги свързана с макромащаба на нашето тяло.  

3. Какво не е наблюдаемо?  
Следствие А. Не е наблюдаемо микро- и мега-

явлението. Не са наблюдаеми микрообектите иначе, освен 
като косвени макроефекти. Не са наблюдаеми тела и 
събития, надхвърлящи Метагалактиката (и в голяма степен 
вътре в мащаба на метагалактиката).  

Следствие Б. Не е наблюдаемо нищо, което касае 
“чистия възприемател” - психична и ментална форма. Не 
е наблюдаем наблюдателят с неговите болки, наслади, 
емоции, мисли, волеви актове. Не са наблюдаеми от друг 
наблюдател цветовете, звуците и другите усещания, които 
наблюдателят вижда. Не са наблюдаеми сънищата.  

4. Следствие В и потвърждение. Психологията, 
доколкото изучава пряко психиката, не може да бъде 
опитна наука като физиката или биологията. Тя почива 
върху интроспекцията (“самонаблюдението”) и върху 
наблюдението на телесно изразеното поведение в 
пространството и времето.  

5. Парапсихологията, която се опитва да придобие 
научна форма, не може да я придобие поради 
ненаблюдаемостта на чисто психичните взаимодействия. 
Парапсихичното поведение пък не може да се сведе до 
ограничен набор от еднозначни, измерими или броими 
параметри, които да потвърждават издиганите теории и 
хипотези.  

6. Наблюдаемо ли е времето?  
Не е наблюдаемо бъдещето или миналото. Защото 

бъдещето и миналото са прикрепени към настоящото като 
хоризонт напред и назад. Те присъстват в описанието. Не 
можем да отидем в миналото или в бъдещето и да ги 
наблюдаваме. Ние наблюдаваме следите на миналото, 
следствията от минали събития, както и признаците на 
бъдещето.  
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Следователно науки за миналото като история, 
археология, геология, палеозоология, палеоантропология и 
т. н. имат за емпирична база данни , получени сега, и 
тълкувани в термините на срокове назад във времето. 
Например пластовете на земната кора се тълкуват като 
епохи на нейното историческо изменение.  

Потвърждение. Историята се основава не върху 
актуалните исторически факти, а върху историографските 
факти.  

Това е потвърждение на получената в главата 
“Възприятие” перцептивна континуална форма.  

7. Как се наблюдават промените? 
Течащото е наблюдаемо, ако фиксираме течението 

чрез подходяща техника, която също тече. Промяната се 
следи чрез постоянно измерване и чертане на графики от 
уреди. Тя може да се следи и прекъснато - като серия от 
“моментни снимки”.  

8. Потвърждение А. В наблюдението винаги е 
включен наблюдателят със своето тяло и уредите, които 
използва. Затова никога наблюдението не е “изчистено”, 
“обективно”. Макросъбитията от различни отправни 
системи са наблюдаеми от трета отправна система, в обсега 
на която те вече не са отделни отправни системи. Така е в 
специалната теория на относителността. Това е 
потвърждение на изведената в първите глави форма на 
първата подредба.  

9. Потвърждение Б. В квантовата механика за пръв 
път се получиха опити, благодарение на експанзията на 
теорията и техниката на експериментиране, които показаха, 
че наблюдателят със своето тяло и уреди, съответстващи на 
тялото и специално на сетивните му органи (плаки, 
броячи), пряко влияе върху определеността на състоянието 
на наблюдаваните микрообекти и ги “изнася” на 
повърхността на макромащаба като събития, които се 
наблюдават - попадения на плака, звуци на гайгеров брояч.  
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10. Потвърждение В. Гените в генетиката не се 
наблюдават непосредствено. Те се “наблюдават” чрез 
фенотипичните признаци (Мендел). Морган локализира 
гените в хромозомите, наблюдаеми с микроскоп. Ейвъри 
локализира теоретично гените като участъци от веригата 
на молекулата на ДНК. Теоретично се смята, че това са 
групи азотни бази. Но става ясно, че понятието “ген” на 
това равнище губи смисъла си, защото няма такива 
обособени единици във веригата на ДНК, има само отделни 
подредени мономери. И за всеки един единичен мономер е 
ясно, че не отговоря на определена функция или признак, 
защото само по тройки мономерите на ДНК и РНК се 
“интерпретират” от определени аминокиселини при 
кодирането.  

11. Не е наблюдаемо “събитие”, което “протича” 
между два различни наблюдателни хоризонта. Това се 
определя от коренната форма на перцептивното 
пространство-време. Така например не е наблюдаемо 
“неутрално” събитие, протичащо между отправните 
системи на космически кораб, движещ се със скорост, 
близка до скоростта на светлината и на Земята.  

12. Всички събития между различни наблюдатели са 
наблюдаеми само в хоризонта на един - първия, втория или 
трети наблюдател. От всеки от наблюдателите тези събития 
са наблюдавани не като събития между двама наблюдатели, 
а като събития в хоризонта на наблюдение на въпросния 
наблюдател.  

10. Няма две напълно еднакви тела или събития, 
защото това би значело да се разполагат и да протичат на 
едно и също място и време. Следователно броенето е плод 
на изкуствено отъждествяване на определеността на 
различни подобни тела и събития: попадения на частици 
върху плака или гайгеров брояч, наблюдавани условно 
обособени тела, обособени и изкуствено отъждествени в 
своята определеност събития.  
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11. Следователно не е възможно “второ издание” на 
едно тяло или събитие, което някак “се връща” в миналото.  

12. Следователно не са възможни състояния, които 
биха се окачествили като “пътуване във времето”. Това е 
ясно още от трансценденталната времева позиция, която е 
винаги “сега” и “носи със себе си” свое бъдеще и свое 
минало. Други минали и бъдещи събития спрямо друг 
момент от времето просто не са актуално възприемаеми.  

13. Нищо не е повторимо с всичките си 
характеристики. Няма идеално повторим експеримент. 
Повторимостта на експериментите е приблизителна и 
засяга онези характеристики, които са приети за важни за 
изследването.  

14. Измерването е плод на прилагане на мерна 
единица на изкуствено определена величина - измерима 
чрез експеримент или специална техника. Тя изкуствено се 
приема за неизменна и нейният размер, установен 
изкуствено, се приема за 1. Така се измерва дължина 
(стандартна мерна система: 1/40 000 от радиуса на земята - 
п (метър); на времетраене (стандартна единица sec 
(секунда)= 1/1440 от едно пълно завъртане на Земята около 
своята ос. Масата се мери в g (грам), а силата - в N 
(Нютон). По същата система отделните форми на енергията 
се мерят в kal (калории), в erg (ерга), в j (джаули), в kgm 
(килограмометри), в kwch (киловатчаса) и т. н.  

15. Следствие и потвърждение А. Не може да се 
измерва неопределеното като величина. Например гневът, 
радостта, мисълта.  

16. Следствие и потвърждение Б. Неизмерима е 
величина, която не отговаря на сетивни данни, на 
наблюдаеми ефекти. Следователно неизмерими са 
непространствени и невремеви явления.  

17. Следствие и потвърждение В. Не е възможно 
измерване на никакви величини извън наблюдателен 
хоризонт с един център. Не е възможно измерване на 
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времеви отрязъци между събития в различни отправни 
системи - факт, открит в Специалната теория на 
относителността. Тук, в тази ситуация, разширението на 
опита ни показва, че Doxa идеализира, опростява 
ситуацията на интерсубективност, която е по принцип 
ситуация на съвместяване на различни наблюдателни 
хоризонти с различни наблюдатели, в един колективен 
наблюдател поради пренебрежимостта на ефектите на 
разминаване.  

Следствие. Нютоновата механика е механика, пряко 
експанзираща от мярата на човешкото тяло и макро-
мащаба, който то задава. Айнщайновата физика 
превъзмогва този мащаб теоретично, като мисловно ни 
представя ефектите на видима несъгласуваност на 
измерванията от различни отправни системи и 
безсмислието на “едновременността” между събития в тези 
различни системи.  

Това потвърждава формата на перцепцията, развита в 
главата “Възприятие”.  

18. Какво стои в основата на всяко научно 
наблюдение? 

Научната картина с просто око (невъоръжено сетиво) 
е в основата на нашето нормално възприятие и здрав ум, 
усилено и изтълкувано от общите вярвания, имена, 
описания и обяснения. Тя търси силните връзки и разчита 
на тях, за да овладее един общ жизнен свят, да го усили и 
да експанзира като общност, като култура, в него. Затова 
парапсихологията още няма място в науката. Тя не е 
овладяна област и нейното включване само подрива 
устоите на вече овладяна област от реалността с помощта 
на приетите засега научни понятия.  

19. “Стаява” ли ненаблюдаемото наблюдаемо и какъв 
е статусът на наблюдаемите само с помощта на уреди 
обекти? 



 352

Усилване на възприятието. Съществуват техники, 
които “разширяват” обсега на усещанията, без да 
разширяват реално обсега на човешкия диапазон на 
зримост, чуваемост и т. н. Тези уреди манипулират със 
светлината, със звука и с други сетивно възприемаеми 
явления, преобразуват информацията, която те носят, в 
информация на “езика” на сетивата на и така разширяват 
обсега на възприятието , без да променят неговата форма, 
структура, граница.  

20. Потвърждение. Така например микроскопът и 
телескопът не правят окото да вижда обекти, по-малки от 
определен размер или по-големи от определен размер, а 
“полага” в рамките на видимия размер обекти, които са вън 
от него, мислими или възприемаеми. Така стои въпроса и с 
апарата за нощно виждане. Той преобразува онова, което 
съответства на теоретично приетите от физиката 
инфрачервени лъчи в лъчи с друга честота, каквито окото 
вече вижда. Съществува ли онова, което апаратът 
преобразува? То съществува като научна хипотеза, а  в 
жизнения свят просто като експанзия на перцептивното 
поле. Друг уред може да преобразува ултразвука в звук в 
границите на чуваемия от човека диапазон между 16 и 20 
000 Hz. С помощта на микроскопа се виждат структурите 
на клетката. Електронният микроскоп дава 
макромолекулни образувания, но чрез преобразуване на 
“електронните удари” в светлинни обекти - петна на 
плаката. Телескопът пък пренася предполагаемото “мега” в 
“макро” и така ни прави свидетели на процеси в 
отдалечените области на Вселената.  

Това е много особена ситуация, която може да 
подведе. Ние можем да решим, че така можем да променим 
мащаба на възприятието си, т. е. неговата форма и граница 
и да го направим безгранично.  

21. Фактически нито микроскопът, нито телескопът 
променят с нещо зримостта, освен че променят 
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подредбата на телата в зрителното поле, увеличавайки 
или намалявайки образите на обектите. Електронният 
микроскоп е граничен уред, който “проецира” невидимите 
теоретично предполагаеми електрони в светли и тъмни 
петна. Но това не значи, че той прави видими самите 
“електрони” - напълно теоретични понятия.  

22. Как е възможно теоретично да се откриват нови 
обекти без те да са наблюдавани и след това да се откриват 
в наблюдението чрез уреди? 

Това не говори ли за един свят извън възприятието? 
Такова допускане заплашва да опровергае 

феноменологичната философия на жизнения свят.  
Защото, ако има свят, който е отвъд жизнения свят и 

не е възприемаем, тогава възприятието най-вероятно е само 
отражение на част от света. Но ако допуснем това, тогава 
как можем да мислим и да представяме въпросния 
невъзприемаем и най-вероятно немислим свят? Никак. 
Всеки нов елемент на възприятието и мисленето, който 
попада в сферата на опита, с това попадане вече е оформен 
във формата на първата подредба.  

23. Феноменологично обяснение (идентифициране). 
Човек е ограничен и именно затова е цялостен и може да 
визира един цялостен жизнен свят.  

24. Но реалното е необятно и съществуват 
възприематели, които възприемат други форми на жизнен 
свят. Ние от опит знаем, че тези други форми сякаш се 
припокриват отчасти с нашите. Ние допускаме например, 
че кучето усеща миризми като нас, но тези миризми са 
стотици хиляди повече от нашите. Ние допускаме и опитът 
го потвърждава, че прилепите се ориентират в тъмното чрез 
ултразвук. Ние допускаме и доказваме опитно, че орлите 
виждат обекти като змия от височина триста метра.  

Т. е. ние допускаме, може би съвсем погрешно, че 
хоризонтите на възприятие на хората и другите животни на 
земята се намират “в синхрон” и взаимно се допълват, като 
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“отразяват” един необятен свят от зрителни, звукови, 
обонятелни обекти.  

25. Ако това е така, тогава веднага изпадаме в 
положение да мислим един външен свят, независим от 
възприемачите, и този свят е по своето устройство видим, 
чуваем, обоняем, докосваем, вкусваем. Но тези факти 
очевидно са факти на възприемателя. Те могат да се 
положат само в един жизнен свят на възприемателя. При 
това всеки възприемател е непроницаем като възприятие за 
всеки друг. Ние само предполагаме от неговите 
възприемаеми от нас телесни или знакови действия какво 
той възприема.  

26. От материала, почерпан в нашето възприятие, 
бихме могли да направим извода за трансцендентна 
реалност. Но грешка ще бъде да допуснем, че този 
трансцендентен свят има същата форма като нашия 
възприемаем свят, че той е пълен с картини, звуци, 
миризми и т. н. Това ще бъде логическа грешка. Нямаме 
никакви свидетелства в науката, които пряко да 
демонстрират един свят извън възприятието. Всичко, което 
говори “пряко” за трансцендентен свят, е теоретичен 
конструкт, по форма гравитиращ към първата подредба, 
винаги пространстно-времеви, винаги телесен и събитиен. 
А това е формата на възприемаемия свят. Следователно 
“външен” свят извън полето на възприемане, което се 
разширява, не съществува в епистемичен смисъл.  

27. Във всеки случай тук Хусерл казва да се 
придържаме към epoche  (да се въздържаме от съждения). 
Ние можем да не слушаме Хусерл, но трябва да разбираме 
и да имаме предвид неговото  epoche. Това е нужно, за да 
решим онтологично въпроса с “жизнения свят” и 
“обективния свят”.  

Феноменологията не може да избегне този въпрос, 
щом веднъж е решила (още при Хусерл) да бъде и 
онтология. Тогава можем да допуснем, че съществуват 
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отчасти подобни и дори конгруентни жизнени светове. 
Близките по устройство съгласно нашето изследване живи 
форми трябва да имат близки по форма жизнени светове и 
близки по форма възприятия. Така че кучето най-вероятно 
усеща миризми или нещо подобно на нашите миризми, 
като ги възприема в много по-голямо разнообразие. Това е 
решаващо за неговото оцеляване. По същия начин орелът 
вижда змията от голяма височина, за да се нахрани.  

28. Но ние ще се излъжем, ако мислим, че 
допусканото ментално или психично у животните има 
същото психично съдържание като нашето. Ние ще 
сгрешим, ако допуснем, че кучето например вижда същите 
цветове като цветове, каквито ние виждаме. Това е нещо 
подобно на цветове. (Допуска се, че кучетата виждат 
“черно-бяло”. Но това вероятно е несравнимост на техните 
цветове с нашите.)  

29. “Инфра-” и “ултра-” диапазоните на вълните са 
сякаш непосредствени продължения на възприемани от нас 
обективно съществуващи вълни. Но ние никога не сме 
видяли нито вълните, които възприемаме като светлина или 
звук, нито ултра- и инфра-вълните. И двата вида вълни са 
теоретични артефакти, знаци. В наблюдението присъстват 
само усещания без уреди и усещания с уреди, които са по-
различни по съдържание, но не по форма. И това 
наблюдение ни демонстрира разширение на опита: ние 
виждаме нощем с уред, който приема “инфрачервените 
цветове” и ги преобразува във видими. Но ние виждаме не 
червени, а зелени обекти. Това говори, че няма 
продължение и разширение, а нещо друго. Това друго е 
много трудно за идентифицране от феноменологията на 
науката. То е някакъв вид усилване. 

30. Нещо теоретично, артефактуално - вълновата 
теория за светлината - е в основата на технологична 
концепция, по която се конструира в 
сетивновъзприемаемия свят уред (апарат за нощно 
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виждане) - артефакт. И този артефакт, поместен между 
нашето око и зрителното поле нощем, ни дава образи, 
които окото не ни дава, но които то ни дава през деня - 
поне по форма.  

31. Така, трябва да признаем, че “има нещо извън 
възприемаемата форма, което може да влезе в нея. Има 
нещо извън жизнения свят, ограничен от човешката форма, 
което може да бъде накарано да влезе в тази форма. Какво е 
това?  

32. Това, трябва да признаем, е трансцендентна за 
човека реалност. Това се касае не само за излизащото извън 
обсега на нашите сетива, но и за излизащото извън 
хоризонта на актуалното ни възприятие сега и тук - 
далечните обекти например. Онтологичният є статус не е 
подобен на онтологичния статус на инфра- и ултра- 
“вълните”. Тази реалност е неизвестна на хората, докато те 
остават хора с човешка форма на възприятие и мислене, 
докато се запазва първата подредба.  

33. Ментално човек може да се откъсне от тази форма 
донякъде и да мисли тези невъобразими светове. Но никога 
като актуалност, а само като възможност. Във всеки случай 
това остава непознато и най-вероятно е познаваемо от едно 
друго живо битие, от една друга жива форма, подобно на 
ултра- и инфра-вълните, усещани от някои животни. 
Възможно е да се допусне мистична практика, която 
променя човешката форма и прави реални за нас, т.е. 
възприемаеми от нашия ум чрез друга организация на 
психиката и тялото, други светове. 

34. Съществуват ли светове без възприемачи? 
Не. Строго казано, на този въпрос не може да се 

отговори и по всяка вероятност той е безсмислен, защото 
актуалното им съществуване е само във възприятие. Само 
във възприятие светът получава своята форма на “свят” - 
видим, чуваем, осезаем, вкусваем, обоняем. За други 
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същества и възприятия качествата на сетивата са различни 
и формата на света е различна.  

35. Но това не значи, че е епистемично и още по-
малко научно смислено да говорим за обективен свят извън 
възприятието. Защото това би взривило цялата ни 
естествена представа и мислене, придобити от 
всекидневния опит, науката и философията. Можем да 
говорим некритически и нефилософски за реалности извън 
възприятието, за планове на реалността, за светове, но не и 
за един обективен свят, части от които възприемаме ние, а 
други части възприемат други живи същества.  

36. Теоретични термини като “електрон”, “протон”, 
“неутрон” “кварк”, “спин”, “орбитала”, “амплитуда на 
вероятност” и т. н. никога не подлежат на наблюдение. Ние 
интерпретираме други наблюдаеми явления чрез 
съответните теоретични понятия за микрообекти. Тези 
интерпретации гравитират към ядрото на първата подредба 
и представят теоретичните артефактуални обекти като 
сетивно възприемаеми.  

37. В научното наблюдение и експеримент се 
осъществява “преводна интерпретация” на артефактите в 
термините на пространство-времеви тела и събития от 
първата подредба.  

Коментар. Научната картина под микроскоп и в 
телескоп е по-различна. Тук наистина възприемаме 
порсредством усилените си сетива нещо, което вече е 
дадено и донякъде съединено като картина, като нещо или 
събитие. Но отново е под въпрос дали това е “само по себе 
си” или наша конструкция. При всички случаи сетивото, 
нервната система, мозъкът, жизнената представност на 
Хомо сапиенс, нашите научни и преднаучни нагласи и 
понятия, се включват, за да схванат какво става.  

38. Следователно границата на наблюдението е 
пространство-времевата рамка от тела и събития. Тази 
форма не търпи промяна за човешките същества на Запад, 
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доколкото те не манипулират със своята първа подредба. 
Няма факти в науката, които да опровергават това 
положение, което е следствие от издигнатите в главите за 
възприятието и първата подредба положения. Така тези 
положения се потвърждават. Те ще се окажат погрешни, 
ако някога в науката станат възможни експерименти на 
наблюдение на нечии мисли, представи, сънища, или на 
наблюдение на атомната структура на веществото, или 
наблюдение на чистата енергия.  

39. Всичко това не значи, че наблюдението е пряко 
детерминирано от първата подредба. Наблюдението е 
несъмнено артефактуално и зависи от от избраните тела и 
събития и приетите в науката величини и измерителни 
единици. Науката намира това, което търси. Тя не може да 
бъде изненадана радикално от нещо с друга форма, чужда 
на първата подредба.  

40. Наблюдението е културно детерминирано чрез 
избора та тела, събития, измерителни единици и бройна 
система. То е исторически инерционно и следва вече 
утъпкани пътища. Колкото по-силна е експанзирала 
опитната наука, толкова по-невероятно е тя да смени своя 
курс.  

41. То е силно зависимо от артефакти като думите и 
числата. А това значи, че то е “втора подредба”, и 
принадлежи на определена общност. Например “египетски 
календар”, “китайска техника на масаж”, “тибетска 
танатология”, “европейска медицина”, копенхагенска 
школа”.  

§ 53. Граници на описанието 

1. Описанието е разгръщане на фактуална структура 
от емпирични понятия. То отговоря на въпроса “Какво 
става?” или “Как стоят нещата?” 
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2. Дескриптивната форма следва, гравитира към, 
обсервативната форма. Формата на наблюдението следва 
перцептивната форма. Следователно описанието се 
разполага като “външен слой”, зависим по форма от по-
вътрешния слой на наблюдението. То, на свой ред, заедно с 
логическите константи, е пряко зависимо от първата 
подредба на света.  

3. Описанието е резултат на обработка на данните 
чрез приети хипотези, модели, теории. То цели да 
представи нещата и събитията като “факти”, като ги 
адаптира към коренната форма на звъзприятието.  

4. Кое е неописуемо? 
Неописуемото съвпада с невъобразимото. 

Невъобразимото съвпада с непредставимото. 
Непредставимото съвпада с невъзприемаемото. Всичко, 
което въображението може да ни представи, протича във 
времето и пространството, телесно е и е събитийно.  

Описват се и пряко ненаблюдаеми факти. Фактът е 
конструкция на базата на данните, дефинирани и 
обработени от теориите. Когато се описва например 
репликацията на ДНК, това не значи, че някой е 
наблюдавал или някога ще наблюдава този процес. Това е 
сценарий, най-вероятен и най-добре съгласуващ се със 
стереохимични изчисления и функционални познания 
върху наследствеността. Но формата на този сценарий: 
ДНК се разплита, към всяка от двете є вериги се 
присъединяват мономери и се гради копие на втората 
верига, ДНК се удвоява и стават две молекули, е изцяло 
“наблюдаема”: тя е логически дефинирано телесно събитие 
в пространството и времето, имащо своята визирана като 
видима форма: нали се разплита една двойна спирала, а не 
става нещо невъобразимо?  

Следователно, потвърдени са резултатите от 
изследването в първа част на тази книга.  
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Силна е тенденцията в аналитичната философия да се 
разбира науката дескриптивно. Това произтича от 
емпиричната редукция: цялата наука е наука за факти и 
“обясненията” са само съкращения на описанията. тази 
тенденция е въведена отново от “Трактата” на Витгенщайн: 

“6. 342. Това, че светът може да бъде описан от Нютоновата 
механика, също не може да изкаже нещо за него; но казва, че той 
може да бъде описан чрез нея така, както всъщност е и описан.  

. . . 6. 5. Загадката не съществува. ” (Витгенщайн, Л. , 1988, 
118) 

§ 54. Граници на обяснението 

1. Отново Витгенщайн: 
“6. 372. В основата на целия съвременен светоглед се 

намира заблуждението, че така наречените закони на природата 
са обяснение на природните явления. ”(Витгенщайн, Л. , 1988, 
118) 

Коментар. Науката във визията на Витгенщайн е 
просто подреждане на абсолютно дадени логически 
оформени факти. Те са необясними. Светът би могъл да 
бъде и съвсем друг. Това значи, че светът като такъв е 
необясним. “Обясненията” са само съкратени описания.  

Безспорно “Трактатът” ни прави по-свободни по 
отношение на “реализма”. Но тук се злоупотребява с една 
неизказана метафизика на “обяснението”, което, както се 
предполага между редовете на “Трактата”, трябва да ни 
даде яснота, че светът е именно такъв, а не друг. Т. е. 
визира се обяснението като някакъв Платонов “гнозис”, 
който пряко ни насочва към “същността”, съществуваща 
независимо от акта на обяснение.  

Но обяснението не е това и като артефактуална 
подредба то не е фиктивен акт на съкращение на 
описанието, а има жизнен смисъл, несводим към 
“заблудата”. Обяснението облекчава, дава яснота не защото 
хората от нашата съвременност се заблуждават, а защото то 
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свежда многообразието до проста пространство-времева 
структура. А това е динамичен процес на усилване, а не 
просто психологически факт на убеждаване.  

2. Обяснението дава формата на обяснени факти. 
Какво е яснотата? Това е форма, в която научният 
материал ни се представя като възприемаем във времето и 
пространството и логически мислим.  

Обяснението значи гравитира към описанието, като го 
усилва, а описанието гравитира към наблюдението, като го 
усилва. Наблюдението пък усилва първата подредба и я 
падлага под мрежата на езика.  

3. Следователно обяснението отново гравитира към 
първата перцептивна пространство-времева и логическа 
подредба.  

4. Какво прибавя обяснението? То отговоря на 
въпроси като “защо” и “за какво”, то. е. свързва вериги 
събития в едно. То се нуждае за това от универсалиите - 
причина, цел, възможност, действителност, необходимост, 
случайност, и т. н.  

5. Научното обяснение се нуждае от нещо още по-
конкретно. За разлика от обяснението на равнище здрав 
разум, докса, и дори на равнище обективно знание, 
епистема, научното обяснение изисква да са формулирани 
универсални положения за зависимости между събития във 
времето и пространството.  

6. Научното обяснение ни представа факт или група 
факти като логически свързани събития в пространството и 
времето. То помества, намира точното място на всяко 
събитие във верига. Тази топика се задава от формата, 
наречена закон. Законът е математическа функция, 
свързваща величини чрез числови съотношения във 
физиката, или качества - в останалите науки.  

7. Обяснението усилва концептуалната структура и 
нашата яснота, защото представя огромни полета от факти 
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под една форма, като еднообразни, като прояви на един 
факти ли закон.  

8. Обяснението не може да обясни защо именно тези, 
а не други фундаментални закони са налице.  

9. Обяснението е операция с артефакти и 
резултатът му е артефакт. Следователно няма буквален 
смисъл твърдението, че вън от нас има някакви закони на 
Природата.  

10. Яснотата, която носи обяснението, е в 
мислимостта на мрежи от събития и тела като едно 
тъждествено единство. Това спестява енергия, намалява 
ентропията на възприятието, свежда натрупаното от 
науката към една коренна първа подредба.  

Не е възможна яснота, въпреки постигнатата 
математическа доказаност, когато величините в 
обяснението не са изтълкувани като тела или събития в 
пространството и времето.  

11. Всичко, което е мислимо, е логическо, т. е. 
определено. Всяко обяснение е определено тълкуване на 
определена мрежа от факти. То има своя форма и с това 
граница.  

12. Извън обяснението остава ненаблюдаемото и 
неописуемото. Теоретичните термини, които не са 
изтълкувани на езика на сетивно възприемаемото и не са 
логически определени, блуждаят в концепртуалното 
пространство и създават напрежение в жизнения свят. Това 
напрежение се формулира във въпроси. Те стават източник 
на нови изследвания, чиято цел е привеждането на силната 
концептуалната структура към форма, в която съществува 
първата подредба.  

13. Следователно не са обясними ненаблюдаемите и 
неописуемите неща. Не е обяснимо нещо, което “протича” 
извън времето и се разполага ”извън пространството”. Не е 
обяснимо без постоянното и определеното  течащото, 
неопределеното.  
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14. Докато западната наука иска животът на 
продължава и помага, като и пречи за това, то източният 
будизъм иска животът като експанзия на земята да бъде 
изчерпан, отслабен, изчистен и освободен. Да се освободим 
от привъзраности и страсти и  като цяло от привързаността 
към живота (авидя - заблуда). Така умът ни се изчиства и 
възсиява, като се разбира, че е поначало умът не е искал с 
нищо да се бори, а е искал просто да възприема и 
преживява своята собствена блажена безкрайна природа.  

15. “Безкрайността” например е неразбираема, освен 
чрез схващането  като определена “безкрайност” (кръг) или 
негативна същност, липса на най-голямо число или на най-
малко. Схващането на безкрайността е драматичен опит, 
който свидетелства за бездънния контекст на живота, в 
който се извършва “обективното познание”.  

16. Форма на физичното обяснение.  
Физичното обяснение има формата на решаване на 

уравнение. В него има известни и неизвестни. Само 
определен вид уравнения са решими. Решимостта на 
уравненията зависи от това колко стойности са известни и 
колко - неизвестни.  

17. Физичното обяснение не обяснява, ако 
предварително не е известно състоянието на системата, в 
която протича обяснявания факт. От състоянието в един 
момент на системата се извежда състояние в друг 
момент. Състоянието се дефинира като мрежа от 
стойности на параметри. Тези стойности трябва да са 
известни, и освен това да са известни част от стойностите 
за друг момент от времето, за да се проецират върху този 
друг момент във времето и според зависимостите между 
стойностите, фиксирани във физичния закон, да се намерят 
неизвестните стойности.  

18. Следователно физиката не обяснява реда в 
природата, а го предпоставя като стойности на величини. 
Редът, представен в закона, е артефактуален ред на 
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зависимост между параметри по определение или намерено 
в опита.  

Например уравненията на Нютон за привличането не 
обясняват реда на планетите в Слънчевата система, а 
обясняват положението на определена планета в 
определен момент от закона и положението на всички 
планети в друг момент.  

Наистина само две трябва да са представените 
планети, за да да се реши точно уравнението. За повече от 
три тела се съставя нерешима система от уравнения.  

По същия начин уравнението на Шрьодингер не 
обяснява структурата на атома, а я предпоставя. 
Предпоставен е планетарния модел на Нилс Бор и 
стойностите на координатите и импулсите на две 
частици: протон и електрон. В резултат се получават 
стойности, характеризиращи вълнова функция (пси- 
квадрат) и тя характеризира вероятността за намиране на 
електрона в различни точки около протона. Тъй като 
решенията са десет, се дават десет форми - една сферична и 
девет други форми на “електронния облак”. По-сложни от 
водородния атом структури не са определими от това 
уравнение по точен начин. Използват се приблизителни 
методи за тяхното решаване.  

19. Важно следствие и потвърждение. ДНК като 
атомно-молекулна структура изцяло може да се дефинира в 
термините на квантовата механика, но нейното състояние 
не се и не може да се дефинира. Ако допуснем, че са 
известни в определен момент координатите на всички 
електрони и протони в ДНК, то изглежда възможно 
априори да се изчисли състоянието є във всеки следващ 
момент. Но това е невъзможно по две причини: 

А. Проблемът с “трите тела”, т. е. нерешимост на 
системата уравнения поради многото единици; 

Б. Неизвестността на състоянието във всеки момент (т. 
е. координатите на електроните).  
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20. По принцип това обяснение не би обяснявало 
структурата на ДНК, защото ще я предпоставя като мрежа 
от стойности на квантови параметри в определен момент. 
То обаче по принцип ще “обяснява” процеса на нейната 
динамика, т. е. репликация, като извеждане на едно бъдещо 
състояние от едно минало. Но това е само недоказуемо 
предположение. Освен това обяснението на бъдещото 
състояние - например на разплетеност на двете вериги - ще 
изисква познаване на стойностите в този момент, и само 
някои от тях трябва да остават неизвестни.  

Така обяснението на ДНК и репликацията є от 
квантовата механика става невъзможно.  

Забележка. По-подробен анализ на физичния закон се 
дава в книгата ми “Числа и думи в научния текст”, която 
предстои да излезе.  

21. Обясненията не обясняват защо светът е устроен 
така и така, а само показват как от определени мрежи 
величини, чиито стойности са известни за два момента, 
може да се намери липсваща стойност на величина в един 
от двата момента.  

Илюзия е, че фундаменталните закони на физиката по 
принцип могат да обяснят всяко състояние и всеки процес 
на вселената. Нищо подобно. Теориите обаче дават 
представа за това как нещата във Вселената се развиват - 
една представа, която само косвено и само в определени 
аспекти е проверима в опита.  

§ 55. Граници на обхвата на теорията 

1. За всяка дефинирана теория е възможно да се 
покаже обхвата . Той е тъждествен с обхвата на нейните 
положения.  

2. Тъй като положенията на теорията образуват единна 
концептуална мрежа и език, то точно изказуемото на този 
език е и обхватно от теорията.  
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3. Това значи, че квантовата механика не може да 
говори за “организация”. Т. е. квантовата биология е просто 
некоректно име за онази област на изследване, в която 
квантовата механика се прилага към макромолекулите в 
клетката.  

4. Границите на теориите не са граници на “равнища 
на организация на материята” или области на 
“физичното”, “химичното”, “биологичното”. Границите 
се задават от формата, от езика, от понятията и законите 
на теорията, а не от някакъв предполагаем предмет вън от 
познанието.  

5. Зависят ли основните теории от “областите на 
реалността” - неживо, живот, “физично”, 
“биологичтно”, “психично”, “социално”? 

Теориите не са свързани пряко с някакви “области” на 
реалността извън възприятието и дори във възприятието. 
Не може теориите да се ограничават от това дали става 
въпрос за молекули или индивидуални мнения в 
обществото например. И в двете области: емпирична 
социология и статистическа механика - са валидни едни и 
същи уравнения на вероятностите. Следователно не е 
адекватно да се обсъждат въпроси относно приложимостта 
на теории за една област “на реалността” към други 
области. Въпросните области, преди да бъдат обработени 
от научните форми, не принадлежат на нито една наука 
като запазен неин периметър. “Областта” на приложение 
съвпада с формата на теорията, а не с някаква 
предварителна представа за “област на реалността”.  

6. Когато една теория се прилага към “чужда” област, 
например физиката към живи обекти, това не значи, че е 
налице свеждане на науката за живота към физиката. Това е 
просто приложение на физиката към клетъчните 
структурите като към физични обекти.  

7. Има ли тогава смисъл да се говори за редуцкия на 
една наука към друга? 
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Това значи нова постановка на въпроса за редукцията 
на теории и специално на редукцията на ”биологията към 
физиката”. Когато например се разкриват молекулните 
механизми на наследствеността и размножаването, това не 
значи свеждане на биологията към химията или физиката, а 
просто приложение на физични и химични термини към 
нови данни, които само пред научно се схващат като 
принадлежащи на чужда област. Тези данни - данните за 
молекулните структури и реакции в клетката - не са не-
химични. Щом те идентифицират молекули и реакции, 
значи принадлежат към химията.  

8. Биологията не е очертала областите си на валидност 
в степента, в която нейните теории не са дефинирани. Това 
важи и за другите науки. Но това не значи, че когато нещо 
живо се изследва от физиката или химията, това е редукция 
на биологията към тези науки. Но доколкото в тези науки 
отсъстват и дори са неопределими поради категориална 
несъвместимост понятия като “живот” и “организация”, 
дотолкова химията и физиката просто не са биология и не 
свеждат никаква биология към себе си.  

9. Думи като “физика”, “биология” и “социология” не 
сочат точно определени научни форми и граници.  

10. Априори не е определима областта на приложение 
на тези фундаментални науки, доколкото априори тези 
думи не са определени. Но априори е определима областта 
на валидност на всяка от дефинираните теории в тези 
науки.  

Така например квантовата механика не може да се 
използва за анализ на неподредени съвкупности, за 
статистически обекти като газа например. Тя е 
приложима към некласически статистически обекти като 
единични или системно свързани и движещи се 
микрообекти.  
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Биологичната теория за естествения отбор не е 
приложима към никакви обекти, които са неопределими 
като конкуриращи се организации.  

11. Съществуват засега две форми на теория, два 
стандарта рацииналност: математическа и качествена. 
Те са наричани в историята и философията на науката 
“Галилеева” и “Аристотелова” (аз използвам вместо 
“Аристотелова” - “Дарвинова” в “Рационалност и 
биология”. Те осъществяват два типа ред: с числа и с думи. 
Най-вероятно няма да се появи трета форма, поради 
коренната изчерпателност на словесно-числовото 
представяне на първата подредба.  

12. Математическата теория е дефинирана 
максимално добре. Числото като артефакт е дефинирано 
почти напълно.  

13. Теориите с думи не са дефинирани достатъчно 
добре, техните положения винаги в известна степен 
“блуждаят” в концептуалното пространство и оттук не 
могат да се използват за еднозначни изследвания.  

14. Теориите са усилени факти. Те резюмират 
безкраен брой еднотипни факти в малко на брой закони. 
Но тъй като понятията в законите трябва в по-голямата си 
част да са измерими величини, то те гравитират към 
първата подредба. Следователно всяка теория, която иска 
да има опитна валидност и да е приложима, гравитира към 
формата на човешко възприятие и мислене.  

15. Всяка теория гравитира към формата на първата 
подредба. Във всяка теория присъства тип пространство, 
тип време, тип тела и тип събития. Всяка теория е логична, 
т. е. определена по принципа на тъждеството.  

16. Законите, които биха изграждали една строга 
теория с думи, нямат засега изчистена и дефинирана форма.  

В книгата си “Рационалност  и биология” аз предлагам 
един модел на теория на организацията, която синтезира 
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органичен тип зависимости и като цяло концептуалния 
предмет “организация”.  

Тази теория никога няма да може да предскаже строго 
нито един факт, защото моментите на възпроизвеждащата 
се организация не се извеждат от възпроизвеждането като 
суперфункция, а се намират и пренамират като подходящи 
решения на проблеми, на “празни сектори” от траекториите 
на възпроизводство и експанзия.  

17. Теорията не обяснява и не цели да обяснява света, 
а го представя в масксимално силно подредена форма, 
обхващаща в едно многообразие от факти и адаптирана към 
първата подредба. Тя е използваема в техниката. А 
техниката е пряк начин за експанзия на жизнения свят на 
западното човечество.  

18. По този начин се очертава едно необичайна за 
традиционната аналитична и феноменологична философия 
на науката очертаване границите на науката. То е близко по 
основни мисли, но не и по форма на “епистемологическия 
анархизъм” на Файерабенд:  

“Познанието, разбрано по този начин, не е ред 
непротиворечиви теории, приближаващи се към някаква идеална 
концепция. То не се явява постепенно приближавате към 
истината, а по-скоро представлява увеличаващ се океан от 
взаимно несъвместими (може би несъизмерими) алтернативи, в 
които всяка отделна теория, приказка или мит се явяват част от 
една съвкупност, . . . благодарение на този процес на 
конкуренция всички те внасят своя принос в развитието на 
нашето знание. ”(Фейерабенд, П. , 1987, 161 - 162).  

Аз приемам мисълта, че науката не се развива 
хомогенно към абсолютна истина. По-малко е приемливо, 
че науката не се движи и към някаква перфектна форма. 
Може да се предположи, че при ограничен обхват и процес 
на подреждане ще се върви към перфектна концептуална 
схема или семейство от схеми.  

Ако науката няма форма, както излиза в 
“анархистическата теория на познанието”, и ако се развива 
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в една мрежа с религията и мита, то тя няма очертана 
граница, но не е определена в типа на своята рационалност, 
като човешко създание.  

§ 56. Граници на логоса 

1. Схващането на Витгенщайн е показателно за 
Западния разум, но и за силата на първата подредба, 
логически фиксирана.  

Витгенщайн пристъпва към темата за границата така: 
“Следователно книгата иска да прокара граница на 

мисленето или по-скоро не на мисленето, а на израза на мислите: 
защото, за да прокараме граница на мисленето, би трябвало да 
можем да мислим двете страни на тези мисли (следователно би 
трябвало да можем да мислим това, което не може да се мисли). ” 
(Витгенщайн, Л. , 1988, 50).  

Витгенщайн предполага неизбежно мислене отвъд 
границата, ако тя се прокара. Но това не е така. Можем да 
прокарваме граници, без да поглеждаме навън от тях. 
Доколкото границата се мисли като форма, тази форма 
прокарва себе си чрез собствения си език, без да “наднича” 
извън себе си.  

Витгенщайн предполага, че на израза на мислите, за 
разлика от самите мисли, може да се прокара граница. Това 
не следва от никаква експлицирана разлика между мисъл и 
“израз на мисълта”. Но това е вярно от гледна точка на 
разликата между мисълта като живот и езика като 
артефакт. Живите процеси се дефинират и с това 
ограничават, но това вече е артефакт.  

“3. 031. Някой беше казал, че бог може да сътвори всичко, 
но само не нещо, което противоречи на логическите закони. - Тъй 
като за един “нелогичен” свят ни не бихме могли да каже м как 
той изглежда.  

3. 032. Да се представи на езика нещо, “което противоречи 
на логиката”, е възможно толкова, колкото в геометрията да се 
представи чрез координатите є фигура, която противоречи на 
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законите на пространството; или да се дадат координатите на 
точка, която не съществува. ” (пак там, 57).  

2. Такова абсолютизиране на езика като логическа 
структура е нереалистично и се отхвърля напълно във 
“Философски изследвания” на Витгенщайн. Но то сочи 
важно тъждество: само в езика е възможно перфектното 
определяне, логическото идентифициране. А това значи, че 
само на равнище знак (напълно отделен от менталното и 
телесното артефакт) определението е възможно и оттук 
нелогичното, неопределеното, просто знач ение-езиково, 
не-пълноценно явление в езика.  

3. Логиката е просто приемане на тъждеството, на 
самоидентичността на определенията на тела, събития, 
качества. Да права описания и обяснения, да действам чрез 
здравия си разум, значи да сведа промените да постоянни. 
Логиката е завършекът на първата подредба. Не всяка 
логика значи обаче “логос” в Западния смисъл на думата. 
Логиката не значи непременно дума или число, учение или 
теория. Логиката просто значи определеност и оттук 
тъждество и непротиворечие.  

4. Логическото като определеност може да 
съществува в различна форма, в различни знаци - в 
йероглифи, в жестове, в обреди, дори в мълчание. Да 
определям логически, но западно, чрез логос, чрез думи, 
числа, учения, теории, да разбирам в науката, значи да се 
освобождавам от напрежението, което тя сама постоянно 
възпроизвежда, като ме води към нови и нови “загадки”, 
въпроси.  

4. Логосът е експанзия на Западната подредба, която 
изключва неназовимото, неопределимото като число и 
дума, като уравнение и понятие. Така се изключва обаче 
непосредствения живот.  

5. Можем да определяме и разбираме и без логос. Но 
не можем да определяме без логика, без тъждество на 
равнище знак. Да разбирам в живота и в чистия ум значи да 
се освобождавам от въпросите, загадките.  
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6. Какъв е смисълът на освобождаването от 
въпросите? Умът се стреми към минимум разнообразие, 
покой, трайност, устойчивост. Умът иска опразване, 
облекчаване.  

7. Умът е живот, сякаш лишен от форма. Именно 
затова умът може да оформя неограничено. Експанзията на 
живота е възпламеняване на пламък, който ние постоянно 
гасим. Умът е силата, която крепи живота, въпреки 
неговото вълнение и експанзия. Разумният живот е начин 
да се обуздае експанзията. Чрез негативен експанзиращ 
опит в света. А с това се обуздава и науката.  

8. Да разбера, значи да се освободя от многообразни 
определения, да ги сведа до 1 и после до 0. 

Към края на “Логико-философски трактат” се визира и 
тази нула, в която се анихилира изказа и логиката: 

“6. 522. Разбира се, има нещо неизразимо. То се показва; 
това е мистическото. ” (пак там, 124).  

9. Познанието-битие е феномен. Научните “идеали”, 
понятията, законите и аксиомите са безжизнени артефакти, 
средства, инструменти, с които интелектът схваща, 
разбира.  

10. Логическото мислене е фиксиране с усилие (най-
малко или по-голямо) на съзнанието - внимание върху 
цялото пространство (или максимум) от точки, които 
следват една от друга (определяне по закона за тъждество).  

11. В играта на шах се проиграват ходове в 
последователност. Включва се на всеки етап чрез свободен 
избор на решение, което се вижда на дъската.  

12. Новата мисъл е продължение на старата или по 
тъждество, или по цел (телеология), или по причина-
следствие в едно видяно пространство от условия.  

13. Мисленето - разсъдъкът - е сила на съзнанието за 
удържане на множество логически зависими определения 
(според дефиниция). То е в сърцето на науката.  

Научната форма поражда много дълбоки въпроси 
относно онтологията на нашия свят. Феноменологичното 
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разбиране е поставено на изпитание от процесите на 
артефактуално разширение на опита и логоса.  

14. Къде е изворът на реализма, допускащ външния 
свят като свят и то свят на цветове, звукове, форми, 
пространство-времеви тела и събития и т. н. ?  

Там, където е и изворът на вярата в Евклидовата 
геометрия и Нютоновата механика. Ние сме с форма 
експанзиращи, насочени навън. Нашето зрително поле има 
векторна насоченост от центъра към перифериаята, от 
окото към хоризонта, от ума към света.  

Оттук този перцептивен и логичен свят се визира като 
външен свят.  

15. Защо външният свят се схваща като независим от 
нас и нашето възприятие? 

Този външен свят надхвърля волевото ни усилие. Ние 
не можем да го променим. Той е даден. Така не можем 
обаче да променим и сетивата си, и тялото си, и мисленето 
си. Оттук естествения извод, че светът е нзависимо от нас. 
И това е правилно заключение. Но смисълът на тази 
независимост не е съвсем ясен.  

Независимият свят все пак се поддава на някакви 
локални промени. Ние палим огън, правим лъкове и стрели, 
убиваме животни, гледаме животни, обработваме земята и 
гледаме растения, после правим по-сложни оръдия и 
машини и т. н.  

Променяме ли с нещо формата на този свят? Не. Ние 
оставяме формата такава, каквато е. Ние не летим в този 
свят, не променяме нашето тяло в друго, не премахваме 
пространството, времето, телата и събитията.  

Следователно светът по форма, която нарекохме 
“първа подредба”, е наистина независим от волята ни поне 
на този етап на развитие на човечеството и поне за огромен 
процент от хората.  

16. Това обаче не означава, че той е такъв “сам по себе 
си”. Това само означава, че тази подредба, както отбелязах 
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в главата “възприятие”, е толкова силна, за да оцеляваме, че 
надхвърля волята ни.  

Потвърждение. Но съществуват ненаучни, а и научно 
регистрирани свидетелства, че светът на възприятието със 
своята форма може да се променя. Това става по време на 
сънищата, халюцинациите, специалния тренинг, йога-
медитацията, самадхи, дза-дзен, “виждането” на толтеките 
и т. н. Тогава, в този извъннаучен план, неподдаващ се 
засега на никаква теоретична обработка от стандартните 
теории, става промяна на нашата форма, на първата 
подредба.  

Следствие. Първата подредба дава свят, силно 
подреден и служещ за основа на науката и другите форми 
на познание, “конвенционални” за европееца и за цялото 
човечестгво на определено равнище, на което европеецът е 
същият като другите хора. Този свят не е ”обективна 
независима от възприятието реалност”.  

17. Възможна е промяна или усилване чрез енергия на 
първата подредба, промяна на формата на възприятието, 
промяна на пространство-времевата, телесна и събитийна 
форма. И тази промяна води до други планове на 
реалността, други “светове” или разширение на 
възприятието. Тогава ние не отиваме на други места в 
буквалния смисъл, а, променяйки първата подредба, 
променяме устройството на света и оттук формата на 
опита. Върху този нов опит можем да строим и култура, и 
някакъв вид обективно научно познание, стига този опит да 
се споделя от достатъчно голяма и силна общност от хора.  

Това става или поне е представено, в 
антропологичните изследвания (и посвещаването) на 
Карлос Кастанеда върху магическата практика на магите 
от линията на дон Хуан Матус, кореняща се много векове 
назад, във времената на толтеките, много преди 
конквистата.  
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Но магическата и йогическата практика са пълни със 
свидетелства за “проникване в други светове”.  

18. Тези ситуации на промени на формата са 
достояние, доколкото съществуват, на малки групи и като 
общности те не са значителни, така че не могат да повлияят 
съществено върху хода на научната и културна история на 
запада в обозримо време. Пък и науката на запада далеч не 
е изчерпана. За нас е важно да видим границата є чрез 
очертанията на нейната форма.  

19. Майкъл Поляни е автор на интересната книга 
“Личностно знание”, която той определя в подзаглавие като 
“Към посткритическата философия”. Тук той фиксира 
границата на логическото в контекста на интенцията: “Аз 
мисля”: 

“. . . бидейки човешки същества, ние неизбежно сме 
принудени да гледаме вселената от онзи център, който се намира 
в нас, и да говорим за нея в термините на човешкия език, 
формиран от научните потребности на човешкото общуване. 
Всеки опит напълно да се изключи човешката перспектива от 
нашата картина на света неизменно води към безсмислица. ” 
(Поляни, М. , 1985, 20) 

В смисъла на този цитат нашето изследване също 
трябва да е “посткритическо”. Но включването на 
човешката перспектива става от само себе си и ние не 
трябва да се тревожим за това. Абсурда, за който говори 
Поляни, бе проследен в анализа на статията на Шлик 
“Значение и верификация”.  

Тук е идентифицирана една универсална 
“антропологична” форма на познанието, която не търпи 
възражение. И, доколкото е форма, тя е и граница. Човек 
като жива форма познава именно чрез тази форма и 
познанието е идентифициране на без-форменото в 
очертанията на тази форма, нейно съхранение и експанзия.  

Така че дори да излезем вън от “логоса”, ние отново 
сме в същата човешка “перспектива”.  
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20. Светът няма “очертанията”, които му се дават в 
науката и в която и да е културна форма. Ако светът би 
имал такива очертания, щеше да е мислимо изменение. А 
това предполага излизане извън определеността на 
очертанията. Но това значи невъзможност за определена 
промяна.  

21. Витгенщайн пише: 
“6. 43. Светът е независим от моята воля. Дори ако всичко, 

което ни желаем, се сбъдне, това все пак би било, така да се каже, 
само по милост на съдбата - тъй като между волята и света няма 
никаква логическа връзка, която да гарантира това - и ние сами, 
разбира се, не можем да пжелаем допуснатата физическа връзка.” 
(Витгенщайн, Л., 1988, 124). 

21. Веднъж станала, всяка културна форма се 
ограничава в неограничен контекст. Между определеното 
и неопределеното няма определена зависимост, която се 
изисква за постигане на цел. А това значи, че животът и 
живият свят се изплъзва от рациналното правене.  

22. Хората живеят, решавайки локални проблеми без 
контрол върху глобалното цяло.  
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Глава ЧЕТИРИНАДЕСЕТА.  

ИСТОРИЧЕСКА ГРАНИЧНОСТ НА 
НАУКАТА 

§ 57. Историческа граница на науката 

1. Философията на науката не е емпирично знание за 
науката (история на науката, психология на науката, 
социология на науката, логика на науката). Тя не търси 
отговор на въпроса: Кога е бил написан първия вариант на: 
Математически начала на натуралната философия на Исак 
Нютон?; или на въпроса: Как се появява новата научна идея 
в психичен план? 

2. Философията на науката интерпретира фактите от 
историята на науката и особено фактите на поява на нови 
фундаментални идеи и теории.  

3. Историята е необратима, непредвидима и всяко 
историческо събитие е неповторимо (уникално). 
Историята разбира своя материал не чрез позоваване на 
всеобщи закони, подобно на физиката, а чрез позоваване на 
нагласи, интенции, мисли, намерения, фонови събития и т. 
н. (Робин Колингууд). Философията на научната история е 
подобна на философията на историята изобщо. Тя не 
обяснява чрез универсални закони, а чрез разбиране на 
уникални събития.  

4. Все пак философията на историята на науката 
трябва да даде нещо повече от философията на историята 
на войните например. Науката има нещо като крайна цел 
- “истината” и нещо като постоянен метод - “научния 
метод”. Научното знание се смята за не така хаотично, 
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както фактите от историята като цяло. Т. е. когато 
философията на науката отговаря на въпроси от рода на 
горните, тя не може да се задоволи с уникални 
интерпретации на уникални мисли и действия на учените, а 
търси трайни качества и тенденции в самата наука.  

5. Тези трайни качества и тенденции (рационалност, 
метод, обективност, теория, факт, наблюдение и т. н. ) 
характеризират науката като артефакт. Запазването на 
форма е запазване на вътрешна граница и определеност. В 
историята на науката, в своето развитие, науката 
запазва своята вътрешна граница и форма, своята 
определеност на наука. Само в този смисъл можем да 
говорим за граници на науката. Не бихме могли да 
предвидим исторически какво ще може да се направи в 
науката, но бихме могли да кажем, ако разберем що е 
наука, какво тя обхваща и не обхваща и следователно няма 
да достигне никога в историческото си развитие.  

6. История е онзи процес, в който се създава нова 
информация или се губи налична информация. Всеки процес 
създава или губи информация и затова всичко е история. 
Но в тесен смисъл на думата история са онези процеси, в 
които свободата на субекта създава или разрушава.  

7. Историята е промяна на чисти форми, на 
същности, на граници. Историята е поток отвъд 
еднозначната проекция на формата. Тя е промяна в тази 
форма или във формите, които произтичат от нея.  

8. Доколкото първата подредба е подребда на 
човешките същества навсякъде и винаги, тя е неизменна в 
хода на човешката история. Историчността на първата 
подредба е паралелна с историчността на човешката форма. 
Ако хората променят своята човешка форма и преминават 
към друга, то и първата подредба се променя. Това може да 
стане в процес на еволюция, в процес на индивидуално 
развитие или в процес на мистична намеса.  



 379

Докато хората остават хора, те винаги ще 
възприемат света като пространство-времеви със 
свойствата на перцептивното “изкривяване” и 
асиметрия. Следователно не е възможна в рамките на 
човешката история някаква наука, която да излиза извън 
представите за пространство, време, тела, събития и логика. 
Ако такава наука се появи, това твърдение е невярно и 
"първата подредба" е погрешно понятие или просто 
подредба на една енергетична степен на развитиена човека.  

9. Исторически са процесите на възникване на 
опитната наука от доксата и епистемата, на смяна на един 
стандарт на научност с друг, на смяна на една теория с 
друга, на откриване на нови факти, даването на нави 
обяснения, евентуалния упадък и край на науката.  

10. Щом опитната наука остава опитна наука, тя не е 
исторична като такава. Докато хората правят наука от 
опитните данни и логиката, формата на опитната наука 
няма да се промени. И в тази форма никога няма да влезе 
без интерпретация като видимо невидимото. В тази наука 
никога няма да влезе неописуемото и необяснимото.  

11. Има ли науката граници в исторически план и 
каква е тя, ако я има?  

12. Този въпрос може да се представи в такива 
емпирични въпроси от развитието на науката: 

А. Ще бъде ли завършена теоретичната физика (в 
обозримо време)? 

Б. Ще бъде ли обяснена научно връзката между 
психично и физиологично (психика и мозък)? 

В. Ще бъдат ли обяснени научно парапсихичните 
явления? 

Ще бъде ли създадена теория на живота (теоретична 
биология)? 

Г. Ще станат строги ли науки като психология, 
социология и науки за културата ? 
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Ще се постарая да дам отговори на тези въпроси в 
логиката на досегашното изследване и особено използвайки 
резултатите от предишната глава: граници на научното 
изследване. Но преди това малък екскурс в съвременната 
философия на научната история.  

§ 58. Съвременни модели на научната 
история 

Тук изследването се отклонява в едно кратко 
представяне на най-силните модели на научното развитие. 
Далеч по-обстойен и задълбочен анализ може да се намери 
в книгата на Димитър Гинев. "Модели на научното 
развитие" (Гинев, Д., 1986).   

А. Кумулативен модел 
1. Според този модел или теория науката се строи 

подобно на сграда. Новите научни знания се прибавят, 
надстрояват, над старите. Така научното знание се 
натрупва, акумулира.  

2. За да се прибавят новите знания и специално теории 
към старите, е необходимо стари и нови знания да имат 
една и съща форма. Това значи новите наблюдения да са 
организирани в протоколи с една и съща форма като 
старите. Фактите които новите изследвания установяват, да 
са със същата форма, да са изтълкувани със същите теории, 
да съдържат същите величини и типове измервания. Новите 
обяснения да се прибавят към старите или да ги усилват. 
Новите теории да се добавят към старите или да ги 
усъвършенстват, като ги поемат като частни случаи. това 
значи пълна сравнимост на новите теории със старите.  

3. Този кумулативен модел предполага идея за 
научната истина като постоянно и неотклонно 
приближаване към една пълна, абсолютна истина. 
Картинно това би изглеждало като изкачване към ясно 
видим връх, който е най-висок. Няма слизане по пътя, а има 
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само изкачване. Няма разваляне на сградата на науката, а 
само надстрояване и разширяване. Т. е. полето на научните 
изследвания е зададено. Типът теория е зададен. Зададен е 
и стандартът на научно изследване, научна структура, 
форма на теориите, моделите, законите, фактите, 
наблюденията (протоколите). Планът на научната сграда не 
се сменя, не се сменя строителният материал. Не се започва 
наново. (Карнап, Р. , 1971) 

4. Приближаването към абсолютната истина е стара 
идея, която в Западната философия е представена от 
Платон, Аристотел, Демокрит. Според Платон ние се 
движим към абсолютното знание, което е дадено веднъж 
завинаги в душата ни като пребиваваща вечно в света на 
идеите. Но сетивното знание е обречено никога да не 
стигне тази абсолютна истина. Между него и мисловното 
знание лежи непреодолима пропаст. Според Аристотел 
научното знание е системно и постъпателно развиващо се, 
като метафизиката се надстроява над физиката. Според 
Демокрит  знанието е отражение и то става все по-точно 
съответстващо на оригинала.  

5. Диалектическият материализъм разглежда 
научното познание като диалектичен прогрес към все по-
пълно приближение към абсолютната истина. Дори 
непостижима, тя остава като валиден идеал и никакви 
пропасти няма между формите на познание. Науката е 
безгранична (Енгелс, Р. , 1975).  

6. Логическият позитивизъм разглежда всяко научно 
знание като емпирично в последна сметка и подложено на 
проверки, които го потвърждават или не. В случай на 
успешна верификация знанието е вярно. Новото емпирично 
знание се прибавя към старото и потвърждава теорията, 
която е валидна, все по-силно. Развитието на науката е все 
по-плътно приближаване на вероятността (потвърдеността) 
на теориите към единица (Рудолф Карнап). Това става с все 
повече потвърждения. Това става и с помощта на нови 
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теории, които включват в себе си старите (например 
Айнщайновата Специална теория на относителността 
включва в себе си като частен случай за малки скорости 
Нютоновата механика).  

7. Това не е така, защото теоретичните понятия за 
дължина, време, скорост и маса в Айнщайновата теория 
например са различни от тези на Нютоновата и последните 
не са частен случай от първите (Томас Кун - Кун, Т., 1979; 
Паул Файерабенд, Feyerabend, P. , 1970). Понятията на 
Менделовата или Моргановата генетика са несводими към 
понятията на молекулярната генетика (Hull, D. , 1974).  

8. Според тази теория (модел) няма граници за науката 
в екстензивен план. Всичко, което може да се наблюдава (а 
всичко е наблюдаемо с изключение на мистичното - 
Витгенщайн), е обект на науката и рано или късно тя 
достига до него. Истината за света е сбор от всички истини 
на наблюдението.  

Б. Критически рационализъм  
9. Новите изследвания могат да потвърдят старите, но 

могат и да ги опровергаят. Никоя теория не е съизмерима с 
безкрайното поле нови факти и следователно нейното 
число на вероятност (потвърденост) е неизвестно. Не е 
известен пункт, в който теорията би постигнала 100 % 
потвърденост или вероятност 1.  

10. Според Карл Попър всички теории са погрешни. 
Когато правим научно изследване, ние се изкачваме нагоре 
чрез опроверженията на стари резултати или чрез 
натрупване на потвърждения. И в двата случай ние нямаме 
картина на цялата планина и на най-високия връх. Ние се 
движим в мъгла и не знаем дали следва изкачване, или 
слизане и започване на ново. (Popper, K. , 1973).  

11. Новите теории възникват чрез догадки и не са 
изводими от старите. Те не са продължение, надстрояване, 
допълнение към старите. Те следват след опровергаването 
на старите теории. Няма натрупване в науката, а 
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прескачане от една погрешна теория към друга. Новите 
теории са резултат от ирационална догадка. Всяка теория се 
задържа, докато не се опровергае. Опровержението е 
възможно, а пълното потвърждение - не е. Това се 
потвърждава от асиметрията между логическите фигури 
модус поненс и модус толенс. (Popper, K. , 1948) 

12. Науката е неограничена, но тя е винаги погрешна. 
Стъпките на науката не са стъпки към абсолютната истина. 
Няма абсолютна истина. Истината не е регулативна за 
науката. Науката е непредвидима. (пак там) 

В. Парадигми и революции 
13. Томас Кун създава модел на развитието на науката, 

според който големите скокове (революциите) се получават 
в резултат на нови инвенции (ирационални), но добре 
разработени като теории и произтичащи от тях 
изследвания. Новата фундаментална идея става парадигма, 
когато се приеме от учените в цялата научна общност, 
изучава се в Университетите и се прилага в емпирични 
изследвания (нормална наука). (Кун, Т. , 1979) 

14. Парадигмите не се сменят лесно. Те са инертни, 
догматични. Те се използват за експерименти и 
наблюдения, потвърждават се в нови и нови малки 
открития в емпиричните области чрез експерименти, 
експедиции и други пътища за изследване. Чрез тях се 
решават главоблъсканици (puzzles). Една парадигма 
например е Нютоновата механика. Кризата в науката 
възниква, когато една парадигма престане да успява в 
много експерименти и наблюдения и престане да обяснява 
цели класове нови явления. Тогава кризисното положение 
се преодолява чрез нова идея в някой научен кръг, която 
бавно си пробива път. (пак там) 

15. Моделът на Томас Кун оставя науката като 
непредвидима. Тя е психологически ограничена чрез 
инертността си. Няма граници, които да произтичат от 
формата на науката. Единствените твърди граници са, че 
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нормалната наука решава главоблъсканици, а 
революционната наука решава нови проблеми. (пак там) 

Г. Научно изследователски програми.  
16. Това е модел за развитието на науката, предложен 

от последователя на Попър Имре Лакатош. Лакатош се 
стреми да смекчи крайностите на Попъровата и Куновата 
теории и предлага модел, според който опровержението е 
естествения рационален път за напредък на науката, но 
новите теории далеч не винаги изместват старите дори след 
опровержение. старите теории са инертни, догматични, 
както Кун показва. Те имат защитен пласт, който покрива 
едно твърдо ядро, отговарящо на Попъровата теория. 
Защитният пласт се състои от нови допускания и хипотези, 
които обясняват нови факти, непобиращи се и 
опровергаващи теорията (твърдото ядро). Така твърдото 
ядро се запазва, докато ударите се поемат от меката 
обвивка. (Lacatosh, I. , 1970) 

17. Теориите се подреждат във времето като 
последователности (вериги) от теории, всяка от които е 
родена чрез развитие на предишната. новата теория е по-
добра от старата. Тя обяснява всичко, обяснено от старата, 
плюс нова област от факти. Последователността от сродни 
теории Лакатош нарича “Научно-изследователска 
програма”. Нютоновата механика не е веднъж завинаги 
завършена, а се развива като верига от теоретични 
инвенции - трите закона на Нютон, законът на Ферма, 
уравненията на Мопертюи и Лагранж. (пак там) 

18. Според модела на Лакатош науката е рационална, 
постъпателно-скокообразна, относително инертна, но и 
критична. Този модел също както и предишните, не 
съдържа диференциална картина на структурата на науката 
и така не позволява прогнози за историческата граничност 
на науката. (пак там) 

Артефактът наука наистина не е константен. Той се 
променя от Изток на Запад, от Антична Гърция към 
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Средновековието и от Средновековието към Новото време. 
Ние търсим онова в науката, което безспорно я определя 
като наука и прави безсмислени дискусиите от рода на: 
Научна ли е алхимията? Научна ли е квантовата механика? 
или: Научна ли е парапсихологията? Приемаме, че наука е 
квантовата механика, а не са наука алхимията и 
парапсихологията. В алхимията и парапсихологията има и 
научни изследвания, но правенето на злато от други 
елементи не е част от химията, както изучаването на 
телепатията например не е част от психологията или 
физиката. То не е част от някаква друга разработена наука с 
приети теории и описания, които могат да се потвърдят във 
всяко независимо изследване.  

§ 59. Формата на науката като историческа 
граница 

1. Всяка форма, която е динамична, определя 
границите на своята динамика. Така една генетична 
програма за устройството и функционирането на едно живо 
същество е форма, която задава границите на своята 
динамика. Една жива форма има биологични граници на 
живота, на функционирането, на поведението си.  

2. Всяка форма, създадена от човека, има принципни 
граници: тя не е жива, тя не е съзнателна, тя не се 
саморазвива, нейните граници произтичат от нейната 
структура.  

3. Науката е форма, създадена от човека. Тя е 
предвидима като предвиждане на историческата 
граничност на една артефактуална форма.  

4. Ако науката е артефакт с определени качества, то тя 
е исторически ограничена чрез тези качества. Науката 
например не търси Бог, не спасява душата, не търси 
абсолютната истина, не е път към щастието и не 
проповядва морални норми. Науката е търсене и резултат 
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на търсене с определена форма: аксиоми, постулати, 
логическо следване, теории, закони, теореми, категориални 
зависимости (вероятност, необходимост, органика), факти, 
протоколи от наблюдения.  

5. Историческата граница се получава от тази форма, 
от структурата на науката. Има два типа научна структура: 
емпирична наука и формална наука. Съществува друг тип 
изследвания, които също причисляваме към науката: 
изследванията върху културни форми. Тази форма не търси 
закони, като историята, а почива върху методи на 
разбиране. Тя е спорна, защото разбирането прекрачва 
границите на научната форма и съществува в здравия 
разум, в религията, във философията, в морала и в 
изкуството. За разлика от разбирането в тези области 
научната интерпретация е критична, отворена за дискусия и 
обоснована рационално. Тя почива върху факти.  

6. Можем ли да постулираме в резултат от тези 
размишления понятие за историческа граница в науката? 

Науката не може да произведе свят, живот, човек. Тя е 
артефакт. Науката не е вечна. Тя е временна. Науката не е 
повсеместна. Науката е западна и експанзираща днес към 
световна. Тя е зависима от човешката история. Не може да 
има наука извън човешката история. Науката не може да ни 
направи щастливи, защото науката е артефакт.  

§ 60. Научни форми и исторически 
граници 

1. Емпиричната наука, която се основава върху 
наблюдението, не може да изследва ненаблюдаемото. Не е 
възможна наука за душата. Психологията ще си остане 
наука за поведението. Емпиричната наука не може да 
изследва неуловимото като факт, онова, което се появява 
спорадично и не може да се наблюдава систематично и да 
се установят твърди факти.   
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2. Парапсихологията не може да стане наука със 
съвременните методи на емпиричната физика, физиология, 
психология. Не може да се изследва научно съдържанието 
на сънищата, тъй като те са ненаблюдаеми. Само разказът 
на сънуващия е източник на това знание. Не може да се 
изследва пряко мисленето, въображението, паметта, така, 
както се изследват метеорологичните явления, реките и 
моретата.  

3. Формалната наука, каквато е математиката и 
символната логика, може да се развива неограничено върху 
полето на своите абстракции и идеализации. Може да се 
предлагат различни математически области с различни 
аксиоматики, различни теории с различни теореми. 
Вътрешно те могат да са много добре съгласувани. Те 
задължително ще почиват върху законите на формалната 
логика. Те ще извеждат своите положения дедуктивно и 
никога няма да прибягват до наблюдения и експерименти, 
за да ги потвърдят. Следователно, логиката и математиката 
никога няма да ни обяснят нито едно явление. Те ще 
останат априорни науки.  

4.  Ще бъде ли завършена теоретичната физика (в 
обозримо време)? 

Разбира се, няма. Предвижданията за завършване на 
теоретичната физика (в средата на 19 век), днес (Стивън 
Хокинг) се базират върху тясното виждане, че науката се 
развива кумулативно, че новите теории се наслагват върху 
старите и изграждат една и съща картина. Според тази 
представа физиката се строи като мозайка от различни 
теории, като от време навреме някои теории се заменят от 
други. Не се допуска, че цялата днешна сграда на физиката 
подлежи на промяна и започване наново, в случай че се 
открие например ново взаимодействие или нов модел на 
пространството и времето.  

Физиците на века повдигат често този въпрос. Вернер 
Хайзенберг пише: 
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“На приемането на този тезис за възможното завършване на 
физиката препятства опитът на миналото, когато също са 
мислели, че физиката аха-аха да се завърши - и са грешали. Макс 
Планк разказвал, че неговият учител Джоли го е отказвал да учи 
физика, тъй като тя в основни линии е завършена и на онзи, който 
иска да се занимава с научно-изследователска дейност сериозно, 
едва ли си струва да губи за нея своите сили. . . ”(Гейзенберг, В. , 
1987, 201).  

Това не пречи да има завършени части на физиката, 
като законът на Архимед за лоста, открит преди две хиляди 
години, Нютоновата механика и т. н.  

“В рамките на своите понятия Нютоновата физика не може 
да бъде подобрена. Но ние по никакъв начин нямаме право да 
твърдим, че в тези понятия могат да се опишат всички явления. ” 
(пак там, 202).  

Физиката експанзира и обхваща все по-широки сфери 
на реалността. Но дори всеобхватна съвременна физична 
теория, която обединява четирите типа взаимодействие, е 
ограничена от явленията на живота.  

“Всички биологични обекти също се състоят от 
елементарни частици, но въпреки това понятията, в които се 
описват биологичните процеси, например понятието за самия 
живот, не се срещат в тази идеализация. Така че физиката има 
още да се развива в това направление. ”(пак там, 206).  

Но Хайзенберг достига до забележителен извод: 
“За края на физиката би могло да се говори затова само в 

случай, че някои методи и начини на образуване на понятия бяха 
закрепени към физиката, а други форми на постановка на 
проблемите са предоставени на други науки. Това, впрочем, едва 
ли ще стане, защото най-близкото развитие ще се характеризира 
именно с обединение на науката, преодоляване на исторически 
сложилите се граници между отделните дисциплини. ”(пак там,  
207).  

Хайзенберг осъзнава ясно, че формата (“методите и 
начините за образуване на понятия”) значи граница. Но той 
нереалистично предполага, че формата на физиката не е 
“фиксирана”. Освен това той не повдига въобще въпроса за 
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ограничеността на физиката като наука, заедно с всички 
останали науки.  

В противоположност на Хайзенберг, Стивън Хокин г 
предполага, че физиката твърде вероятно ще бъде скоро 
завършена. Това ще стане с обединяването на четирите 
основни типа взаимодействие, което е в ход (Хокинг, Ст. , 
1994).  

Има смисъл да се говори за перспектива в завършване 
на една форма, чието изграждане е в ход и чието 
завършване се вижда.  

5. Но завършване на една наука или научна област са 
невъзможни. Не е възможно да се ограничи експанзията на 
една концептуална форма върху полето на възможни 
данни, нито в полето на нейното подреждане в по-близки 
до перфектното форми. Тъй като науката е артефакт, тя 
винаги ще бъде възобновявана и правена от хората, докато 
съществува западната култура. В по-широк смисъл науката 
като обективно знание в различни култури няма да бъде 
завършена или изоставена никога, докато съществува 
човечеството. само световна катастрофа, която да унищожи 
артефакта наука, може да започне развитието наново и 
самите култури да загинат такива, каквито са. Тогава ще 
остане постоянната възможност да се прави нещо като 
науката.  

Значи възгледът, развиван тук, отрича завършването 
на физиката или биологията, но напълно признава 
завършването на определени концептуали като например 
“Обща теория на полето”. В същото време трябва да си 
даваме сметка, че физиката например никога няма да се 
докосне до менталната област.  

6. Ще бъде ли обяснена научно връзката между 
психично и физиологично (психика и мозък)? 

Не. Науката за явленията в света, опитната наука, 
почива върху наблюдението, а психиката е ненаблюдаема. 
Не е възможно наблюдаващото и наблюдаването да 
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бъдат наблюдавани. Не е възможно на една плоскост да се 
поставят физично (физиологично) и психично като обекти 
на наблюдението.  

7. Ще бъдат ли обяснени научно парапсихичните 
явления? 

Науката като Галилеева наука за движението на 
наблюдаеми физично тела не може да направи уравнения за 
движението на парапсихичните явления, защото повечето 
от тях са ненаблюдами. Но като негалилеева (дарвинова) 
наука за качества науката може да установи и повтори 
експериментално факти на парапсихично взаимодействие. 
Тъй като за тяхното обяснение ще трябва да се излезе извън 
физиката и биологията и да се допуснат ненаблюдаеми и 
противоречащи на досегашните взаимодействия и явления 
(например телекинеза - въздействие на психичното върху 
физичното или биополе), една теоретична парапсихология е 
невъзможна върху основата на съществуващите днес 
теоретични форми: математическа количествена теория за 
измерими величини (Галилеев стандарт) и нематематическа 
качествена моделна теория за организация (Дарвинов 
стандарт). Парапсихологията ще бъде в постоянен 
конфликт с фундаменталните развити науки и няма да се 
впише в науката, доминирана от физиката и биологията.  

Времето на парапсихологията ще дойде при криза на 
западната цивилизация и наука и при отслабване на 
физиката и биологията на по-ниско равнище от 
психологията и парапсихологията.  

8. Ще бъде ли създадена теория на живота 
(теоретична биология)? 

Възможно е да се получи строга качествена наука 
върху Дарвинов стандарт, която няма да обяснява живота 
като количествено явление чрез измерване и уравнения, а 
като качествено явление на синтез на смислени структури.  

9. Ще станат строги ли науки като психология, 
социология и науки за културата ? 
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Тяхната строгост е възможна върху развитието на 
качествена теория на смисъла (на смислените структури и 
текстове). Това значи развиване на нов тип теории, 
различни от физичните и съвременните биологични теории 
и подобни на синтаксиса в езикознанието.  

10. Разумът контролира правеното от човека 
рационално. Контролът на разума върху правенето е степен 
на пълнота на обхват на “материала” от формите. Колкото 
по-формализирана е една разумна активност, толкова по-
слабо се чувства мощния поток на реалността и той на една 
повърхностна степен може да бъде хванат във формите, без 
да ги разруши. Така е с компютрите.  

11. Степента на прогресивност (способност за 
развитие) на една форма на културата е степен, в която тя е 
технизирана, контролирана от разума. Разумът стига дотам, 
докъдето стига човешкото действие като правене, като 
оформяне на знания, значения, текстове, предмети, 
машини. Царството на разума е царство на артефакта. 
Науката е артефакт. Науката е царство на разума и затова е 
царство на артефакта. Тя е правена.  

§ 61.  Експанзия на оапитната наука 

1. Смисълът на науката като съдържание на основни 
понятия е определял или е следвал основни представи за 
света. Например идеята на Аристотел за естественото 
движение към центъра на Вселената - център на Земята) е 
просъществувала векове като смислено значение чрез 
своята относителна истинност: достъпните в онази епоха 
наблюдение обосновават тази теория, те биват добре 
обяснявани чрез нея. Физиката на Аристотел съдържа обаче 
и своето отрицание. Инерциалното движение, 
продължаващо след действието на силата, не е насочено 
към центъра на Вселената, а не е и вече принудително, 
неестествено. Тогава Аристотел допуска наличието на 
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въздушни вихри, които продължават да тласкат хвърления 
камък. По-късно се появява идеята за “импетуса”, за 
някакъв вътрешен стимул, който съхранява движението. 
Импетусът лошо се съчетава с другите понятия от 
Аристотеловата физика. Но теорията като цяло се държи от 
една силна основна идея, пронизваща цялата култура - 
идеята за Космоса. Все пак напрежението остава и се 
натрупва, за да взриви в края на краищата цялата сграда.  

2. Това не е чисто понятиен процес, както показва 
Александър Койре. Цялостното преосмисляне на света и на 
рационалната форма на науката за Природата, настъпило 
със замяната на старата физика с математическата физика 
на Галилей и последователите му, е в основата на 
решаването на чисто концептуалните въпроси за описание 
на движението. Вътрешният смисъл - замяната на 
картината на света и външната форма - замяната на 
качеството с количество - са едно органично цяло и не 
можем да търсим водещото в този процес на промяна. Във 
всеки случай хармоничният и затворен Космос отстъпва 
място на безкрайната математическа Вселена.  

3. Промяната на идейните основи може да 
съпътствува, изпреварва (при критиката на класическата 
механика - Мах, Поанкаре) или изостава (при тълкуването 
на квантовата механика) от революциите в понятията и 
теориите.  

4. Опитната наука на Запада свят днес се развива в 
невиждани мащаби и е дейност на интелектуалци от цял 
свят. Нейните екстензивни предели не се виждат. 
Съвременната наука е изключително математизирана и 
емпирична. Тя престана да се занимава със “смисъла” на 
понятията си. Нея вече не я интересува какво значат 
нейните понятия. Тя ги приема за чисти знаци.  

Най-новата наука в лицето на физиката на втората 
половина на нашия век не е съществено развита, що се 
отнася до представите. Все пак се разви клон на 
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термодинамиката, който спомогна за преобразуването на 
класическия Нововременен възглед за вселената като 
управлявана от вечни закони.  

5. Неравновесната термодинамика на Пригожин и 
школата му се разви като “теория на хаоса” и представи 
Вселената като исторична, “законите” - като отклонения от 
всеобща хаотична тенденция, а детерминацията - като 
многовариантност на възможните линии във фазово 
пространство.  

Обясненията в тази физика вече не са решаване на 
линейни уравнения и търсене на определени неизвестни, а 
решаване (числово) на нелинейни уравнения и намиране на 
разклонения.  

6. Биологията се развива с бързи емпирични темпове и 
е в невероятна теоретична криза.  

Тези фундаментални факти трудно показват някаква 
определена тенденция. Но сякаш последните пет 
десетилетия разсейват надеждите за една стройна научна 
сграда, която ще закръгли “научната картина на света”.  

7. Историята на науката все пак е експанзия. Тя не е 
преминала в отстъпление. Тя не е започнала да запада. Но 
съвременната наука вече е много далеч от старите идеали, 
заради които Галилей и Нютон създадоха своите системи. 
Няма проста система от уравнения, която да описва 
взаимодействията в света. Няма истинско научно обяснение 
на живота. Човекът е почти непознат.  

8. Науката разширява сферата на опита. Това става с 
помощта на нови техники за получаване на нови данни. 
Това става с нови теоретични понятия като тези на 
неравновесната термодинамика: “потоци и сили”, 
“метастабилност”, “атрактив”, “дисипация” и т. н.  

Разширението, разбира се, не променя формата на 
научната картина - тя си остава пространство-времева, 
телесна и събитийна. Тя си остава логическа.  
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9. Но екстензивното разширяване на обема на 
научните знания и съответно на обема на техниката в 
живота на човечеството явно създава неравновесие, което 
не изключва катастрофично развитие.  

Вероятно науката ще започне да запада в онази своя 
форма, която директно е насочена към технологията и е 
изоставила разбирането на света. Дефицитът на научен 
смисъл се чувства на фона на излишеството на математика 
и техника.  

10. Информационната цивилизация, към която сякаш 
се насочва Западното развитото Източно човечество, сякаш 
ще намали напрежението в екологичната система. Но тя 
няма да даде нови смисли на науката и техниката. 
Разширението на информацонните възможности за обмен 
стимулира създаването на нови количества информация и 
това компенсира опростяването от методите за обработката 
им.  

11. Механизмът на експанзия си остава един и същ: 
появяват се нови елементи в мрежата, те застават в 
напрегнати отношения със стари, на свой ред старите се 
развиват, появяват се други нови елементи, възникват 
нови напрежения (въпроси). Те се запълват от нови 
изследвания. И така нататък до безкрайност. Но това не 
значи актуална безкрайност, а просто неизвестност на 
предела. Истинските предели се задават от формите на 
науката.  

Алберт Айнщайн и Л. Инфелд в интригуващата си 
книга за европейската физика, заключават: 

“С помощта на физичните теории ние се опитваме да си 
намерим път през лабиринта на наблюдаваните факти, да 
подредим и постигнем света на нашите сетивни възприятия. Ние 
желаем наблюдаваните факти да следват логически от нашето 
понятие за реалност. Без вяра в това, че е възможно да се обхване 
реалността от нашите теоретични построения, не би могло да има 
никаква наука. Тази вяра е и винаги ще остане основен мотив на 
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всяко научно творчество. ”(Эйнштейн, А. , Л. , Инфельд. , 1956, 
274) 
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SUMMARY 

 
The questions which gave a start to this study and their 

answers might be sum up and formulated as follow: 
I. How is the human’s life world (Lebenswelt) ordered? 
The man is a vital form. Every vital form accomplishes an 

expansion against the chaos; it combats against the spontaneous 
disintegration. 

Man’s life world is put in order in accordance with his 
form and this order fulfils the expansion keeping the human’s 
form (“The First Order”). 

II. How is the scientific form established and why? 
Science is “The Second Order”. The experimental science 

is a European mankind’s creation and it is based on the logoz as 
an “archetype” of order. The logoz is doxa, epistema and 
scientia - opinion, knowledge, science. The experimental 
science originates in the late Roman antiquity. Archimedes’ 
trials could be pointed as models of experimental science. 

III. How does science order the world? 
Science orders the world as a conceptual network (further 

used as “Conceptual”) in a “epistemological field”. The 
tensions (or the questions) are allocated in this field and they 
promote the expansion of that conceptual form. 

IV. What is the meaning of this order (the scientific 
rationality)? How far does the science go? 

The sense of this form is to reinforce The First Order and 
to make it adjusted to the power provident assimilation of the 
variety of the world which cannot be embraced by the 
spontaneous experience. 

 
The first major question: How is the human’s life world 

ordered? (Part I) can be resolved into the following problems: 
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1. About the sense of the “limits” of science see Chapter 
1. 

2. What is the form of the world of time and space given 
in the perception (Chapter 2)? 

The form of the life world of time and space is 
teleological and has got one goal - the expansion. 

The space is organized around a center - the physical Self. 
The Self, who has a body, fixes accordingly to this body a 
centered perceptual space. The center of this space is “here”; it 
is always limited as a horizon. The visual field, for example, 
has a form and a limit. This form differs radically from the 
geometrical space (Poincare) but it represents its basis. The 
visual space is a perspective one. All the distances are presented 
and can be identified in the experience as dimensions. The 
distances “decrease” the dimensions. The remote objects seem 
small. Thereby an unexhaustibility of the objects in the visual 
field is ensured. The perception reduces radially with taking 
away from the center - our body. 

Time is organized like the space - teleologically. It has, 
just like the space, its center and it is the physical Self. The Self 
is always in the present; “behind” it there always stands the 
past; “in front” of it - the future is directed. The Self moves 
against the chaotic world and its present floats “from past 
through present to future” although the future always stands 
future in its relation to the present, to the “now”. On the 
background of this floating the external world floats through the 
present to the past: first we expect the events, then we go 
through them and finally memorize them. 

3. Does the perceived world have a transcendetal form 
independent from the human’s artefacts; a form which is 
common to all the people? What kind of form is it (Chapter 3)? 

The man is a physical Self and a community of Selves. As 
a physical one the Self finds a teleologicaly ordered world. This 
world is such that the Self discovers there by itself the way to 
the approvement and the extension of its own form. There is an 
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order of the life world which is common to every person - “The 
First Order”. It is characterized by the high joined up energy 
which sustains it and defends it from the entropy. The first 
order can be described as the one having time, space corporality 
and eventfulness. It is organizedd by the logical definiteness. 
The first order is not sufficient for the survival of the man but it 
is crucial for the construction of the rest strata and order which 
characterize every culture. 

4. Which are the plans of ordering of the life world 
(Chapter 4)? 

By the Christian tradition the man is identified with spirit, 
soul and body. These are three plans of ordering and the 
phenomenology finds one form here. The human form is 
planned on several levels: physical (physical form), psychical 
(psychical form) and mental (mental form). 

The physical form is the one of corporality and 
eventfulness and its source is the shape of the human body. 
First of all it is a sense form, colour and form, sound, taste, 
smell, touch. Thus the objects and the events are synthesized. 

The psychical form “follows” the physical one and is 
determined by the pain and the pleasure and by the properties of 
the emotions. The pain and the pleasure have a sense as a 
drifting away or an approaching the entireness of the form. 

The mental chains come after the emotional ones and they 
are spontaneously teleological and causal with a view to the 
adequate orientation and action in a world that demands a fight 
for survival and expansion. 

The mere mental chains do not follow the telos of the 
body and the soul but they strive for an unity and an identity of 
the Self, of the mental center. 

5. How is the comprehensiveness of the perceived world 
organized (the sense of the causality and the teleology as mental 
forms) (Chapter 5)? 

The thought orders things and events in such way that it is 
possible to act efficiently at the highest degree on the conditions 
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of the energy that flows out. That means that these actions have 
a form, trajectory, teleology. The action requires a synthesis of 
the chains of events. The man finds such chains ready (causal 
chains). The causal chains are put and combined with the 
human physical actions. The designation is to reach the goal - 
survival and expansion. 

  
 
The second major question: How is the scientific form 

established and why? (Part II) can be resolved into the 
following problems: 

6. What is the artefact as a form and a plan of ordering 
(Chapter 6)? 

The artefact is a human creation. It is not live. It is a body, 
sign, behavior, psychical and mental form. 

The artefacts - tools, signs, models of action, 
manufactures and technologies - have the grounds for their 
existence out of themselves - in the Self which is incarnated and 
its aim is the expansion. The artefacts are mediate ways and 
structures that make possible the orientation and the expansion 
of the communities. 

7. What is the cultural root of the Western form of 
ordering of the life world where the experimental science 
generated (Chapter 7)? 

The experimental science has no transcendental roots in 
the structure of the mind or the Self. It is a cultural fact. We 
cannot find it in the ancient East. It had gone there from the 
West.  

The logoz is is an order by means of words and numbers, 
teachings and theories, conceptions. According to the Western 
logoz the world is transparent for the words and the thought. 

8. What are the projections of the logoz in the common 
sense of the Western man, in the objective knowledge and in 
the experimental science (doxa, epistema, scientia) (Chapter 8)? 
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The experimental science - scientia - originates in the 
latest aniquity (Archimedes). But as a mathematical inquiry of 
the movement it domineers and develops from the New times 
on. 

  
The third major question: How does science order the 

world? (Part III) can be represented as: 
9. Organization of terms in science (Chapter 9). 
The epistemological field is charged with potentials 

(questions) among different points. These potentials shape the 
conceptual network and direct it. 

The Conceptual gravitates to the first order. It presents 
every object as put in time and space, as a body and an event - 
the object is logically defined. Thus the structure of the 
Conceptual is determined. The Conceptual has a concentric 
form with two boundary strata - the central one is the logic and 
the marginal one - the data. The links between the terms 
strenghten in direction from the periphery to the center: data - 
facts - laws - universals - logical contants. 

10. Plans of the investigation. How does the science work 
(Chapter 10)? 

The investigation is a functioning of the Conceptual. The 
Conceptual synthesizes and fulfils an expansion as an order of 
the science by the means of the investigation. There are three 
research operations that correspond to the levels in the structure 
of the Conceptual: observation, description and explanation. 
The observation synthesizes the data while answering the 
question what is observed? The description fits the torn data in 
an integral picture and answers the question what happens? The 
explanation unifies the multitudes of facts as projections of 
certain laws and answers the question why does it happen? 

11. What is the scientific explanation as a research process  
and as a purpose of science (Chapter 11)? 

The explanation is the strongest research operation. The 
sense of the explanation is a strenghtening by means of 
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simplicity, power economy, terms and laws. The explanation is 
based on the description. When the law(s) is applied to the 
description an explained fact is obtained. 

The Covering law model is evolved in the analytical 
philosophy. It represents the structure of the scientific 
explanation as a syllogism and corresponds to the explanation at 
the level of the first order. But the scientific explanation is not 
simply a logical following. There are lots of explicit and 
implicit synthesis accomplished in it. I offer a matrix model of 
the explanation which mould not a logical following but a 
projection of a theoretical element (law) on empirical material 
(description). As a result of this projection the elements of the 
explanations are connected with the strongest links between 
them; as explained facts. 

 
The fourth major question: What is the meaning of this 

order (the scientific rationality)? How far does the science go? 
searches the limits of science and its common form (or 
“scientific rationality”) (Part IV). The problem is represented as 
follow: 

12. What are the principles, the standards and the sorts of 
scientific rationality, the form of the scientific character in the 
experimental sciences (Chapter 12)? 

Rationality is an ordering of the human creations and 
actions in conformity to a goal. All the goals are summed up in 
the keeping of the human form and the expansion. The 
scientific rationality is the scientific form as an efficient, 
advisable one; the one with the best organization. 

The gravitation to the first order is shown in the form of 
the Conceptual and the investigation. The Conceptual “paints” 
the form as characterized by time, space, corporality and 
eventfulness; the explanation is an epistemological discourse 
based on the logical definiteness. This sets the following 
principles of the rationality: 
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  (a) Keeping the “data” as a keeping of the form 
of perception; 

  (b) Keeping the “definiteness” as a keeping of 
the discoursive form of treatment of the perception; 

  (c) A conditional keeping and varying of facts, 
theories and categories in conformity to the object of the 
investigation. Every theory bears a change but only when the 
keeping of the data and the logic is in danger. The theories are 
refuted and corrected when they contain contradictions or a 
non-conformity to the data (Popper). 

 Tthe form of the science can vary because it consists of 
inconstant elements. It can be constructed by words and 
numbers. These are the two sorts of rationality: Galilean 
(Pythagorean) and Darwinian (Aristotelian). The theories and 
the explanations can be constructed with different modality - 
probability, necessity, teleology. 

 13. What limits does the so outlined form of the science 
encounter when it works (Chapter 13)? 

 Non-observable is that which stands out of the 
perceptive form - space, time, body, event. Non-descriptive is 
the non-observable and the non-presentable in therms which has 
their meaning as bodies, events, measurable values, countable 
multitudes. Non-explainable is the non-observable, the non-
descriptive, the illogical, the one that comes out of the 
modalities of the theories. 

 The logoz, eventually, has its limit. It is the entireness 
of the world, the floating of the life, the indefiniteness, the 
inconceivability. 

 14. Does the history of science encounter boundaries? 
What kind of dynamic form does the history of science have 
(Chapter 14)? 

 The history of science is an expansion of the science 
through the time. It moves from a decision to a decision through 
the avoidance and overcoming of the problematic situation. 
This form is just the opposite to the Popper’s one (from a 
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problem to a problem) as the latter assumes a surplus expence 
of energy. An event that comes out of the scientific form being 
logically impossible is historically impossible to happen in 
science. The scientific form itself preserves over the history of 
science. Right in this sense the science has its limits. 
Extensively the limit is a boundary as a non-applicability. 

 The theories cannot be applied to objects that are not 
formulated in their language and do not contain the values 
which construct them. The theories cannot explain 
experimentally indefinite “facts”. The limits of the sciences and 
the theories are not defined by the non-strict notions for 
“spheres” like “physical”, “biological”, “social”. The science 
has limits and they are determined by its form. The limits are 
revealed as impossibilities for scientific research in those fields 
that come out of the first order - the timeless, the spaceless, the 
non-corporal, the non-eventful, the illogical. The live current of 
the life and the world is not a scientific object - it cannot be 
gripped by the logical definiteness and the discource. There is 
no defined way from the definiteness (artefact) to the 
indefiniteness (life). 

The science has no object that comes out of the human 
form. Everything that is incomparable to the dimension of the 
human body is reducable to notions which are commensurable 
to that body. This phenomenologically clears up some of the 
most important discoveries in the contemporary science. The 
Special Theory of the Relativity shows the dependence of the 
space and the time on the observer; The Quantum Mechanics 
displays the limits of the observation (Heisenberg) and the 
logical definiteness by compelling to create a macropresentation 
of the microobjects and to get round the logic (Feyerabend) 
through the additionality. 

 
Main Conclusions: 
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1. The more concrete questions within the framework of 
the chapters was not preliminarily clear and has delineated in 
the course of the study. Explicitly or implicitly they were 
present all over the place where a research unity had been 
started. 

In the investigation the experimental science has come out 
as an artefactual projection of the human expansion, not as a 
reflection of an transcendent order of the world itself. “The life 
world” successfully takes the place of “the objective world” of 
the modern rationality. 

2. The thing that really exists is the life permanent 
situation of ordering which aims the compensation of the 
disintegration, the preservation of the form or 
overcompensation - the expansion of the form. To the man this 
continues in the experience and in the creation of an artefactual 
Conceptual which adjusts to this experience and along with its 
advance starts off supplying the place of the life perception. 
Thus we seldom turn to it to describe the world, on the contrary, 
we more radically full its place with “the scientific picture of 
the world”.  

3. A book that has been written for centuries by thousand 
authors cannot be started again at once as a new one with 
another conception. The choice is made and the alternative 
ways are “cut”. This attaches importance to the science as an 
absolutely steady and undoubtedly knowledge - the only 
representative of the truth of the Absolute world. 

Once the Western man has undertaken the climbing up the 
mountain of the science he always survives owing to his 
successful steps. He cannot give up the science because this 
means to vow to a sliding down the wall and to break up at its 
foundation. But after every single step the Western man looks 
around at the world and discovers it one more time forgetting 
about the ascending. The ascending, indeed, gives a height to 
the vision but the picture is always fragmentary and not 
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completed. It lacks the virgin purity and the initial harmony of 
the live perception. 

4. The science is an earning of energy (Mach) against the 
entropy. The mind, indeed, saves energy with the support of 
constructions such as the laws. But I suppose that there is a 
 deeper metaphysics of the mind’s striving for “laws”. 

5. We arrange the world by means of artefacts - signs, 
languages, tools, machines. The artefacts are absolutely 
worthless without us. Without those who have created the 
words and the numbers they have no sense. Our support - the 
numbers, for example - turns out to be leant on us. Even if the 
things created by us would have a sense for the reasonabe 
creatures who are bound to live after us - this has no 
significance to us at all.  

6. The perfect definiteness is possible only to pure 
artefacts. Every movement to a higher degree of definiteness - 
assessment, deciphering, measurement, specification - is a 
movement to a cleaning of the artefact from “alloys” of the 
nature, of the live perception. The abstracting, as it is repeated 
many times, is a mortification. We can get the exact co-ordinate 
of the fraction but we will completely loose its impulse (its 
movement). We can identify the succession of the bases in the 
DNA but after destroying  it  We  can  determine the sequence 
of the reactions in the peptide synthesis but we must reproduce 
it in parts out of the cell. We can detach an ideal metre by 
dividing the strenght of the equator into 40 000 but when our 
metre standard is made it is already wrong. The ideal, perfect 
artefact is a human creation and it can exist without or 
independently from the peace of paper (metal, crystal, 
electronic memory) on which we are describing it. But as such 
the artefact always depends on the time, grows stale and in the 
end sinks in the non-existence. If we reach the absolute zero the 
movement of the atoms ends and the entropy is invalidated - 
there is no material movement. But the absolute zero is an ideal 
constant again. 
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7. The culture is a giant accumulation of artefacts. They 
carry the notional life of their creators. It is not amazing that the 
knowledge, the numbers and the words differs in the different 
cultures. According to Spengler the Apollo’s number is corporal 
and sensuous while the Faustus’ one is only a conceivable 
infinity. 

The artefacts and the live phenomena must not be 
confused. 

8. Imanuel Kant postulates that the structures of the mind 
are eternal and does not depend not only on the cultures but 
even on the reasonable creatures. Kant is a Western thinker and 
carries the same “Faustus’” soul (Spengler) as Descartes or 
Leibniz. But he is not historical like the Faustus’ soul, he is not 
dynamical but statical, universal like an “Apollo” man. He 
talks, indeed, about the infinity as an endless strive for the God 
or as a infinite divisibility (problematical) of the matter.  

 9. There are constant human forms (it cannot be 
otherwise). There is an evolution or a leap from the antiquity to 
the modern times. The confirmation: the Western 
mathemathicians do not reject the Euclid’s geometry but 
promote it; the Western physicians do not reject the 
Archimede’s statics as incompatible with their one but accept it. 
In this way they do not separate Newton and Einstein. 

10. The science lines an unlined world. But the “drawing-
board” and the “instruments” for this lining are given in the 
kernel of the life world - the first order - and after that are 
complemented in the process of their making. And since this 
lined world stays in the perception and does not disintegrate by 
reason of the endurance of the first order we gain the 
misleading impression that we discover some natural laws - 
rhythms and forms which the God or the Nature have chosen to 
outline the world with. 

11. The act of seeing some kind of an “Absolute” in this 
order freezes the spirit of the Western culture and make it rather 
frail and weak against the disastrous changes that happen on 
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Earth and against the self-produced alterations of the spirit 
itself. 

12. The scientific picture of the world is not directed 
against the man and never actually leaves in the basic 
supporting elements of its anthropomorphous form as a first 
order. Therefore it is a stupid “humanism” to fight against the 
science calling it senseless or harmful. 

13. The metaphysics of the mind’s striving for “laws” is 
the metaphysics of the empty mind (Zen Buddhism), the 
metaphysics of the pure contemplation of the enigmatic world 
in which everything is “understood” as a perfect entity and the 
laws are forgotten as steps of a ladder that is already 
unnecessary. This is an initial state brought back through  self-
completing and self-exhausting of the scientific explanation. 
The expectancy for a wider explanation is, in fact, an 
expectancy for a reduced presence of laws, for a reducable 
“scientia”. 

14. Probably the final goal of the science nevertheless is 
the absolute simlicity and uniformity which lead to the absolute 
peace of the mind while keeping the full magnificence of the 
current multiform world. The sense of the scientific law thus is: 
from many to one; from perception and thoght to calculation. 
The law wants to bring back the mind to its, as though initial 
state of calmness, unity, simplicity, emptiness. The science 
wants to reduce the things to a minimum “eternal” truths of the 
existence and, finally, to the unified, to the unity. Zen, for 
example, wants to reduce the things to the emptiness which is 
beyond existence and non-existence. 

15. Between this Unity and this Zero remains the gap 
between theWestern and the Eastern world. 

And now, at the issue of this study, occurs a question:
  

Does the pre-scientific grasping of the world through 
logic, space and time really need the “reinforcement” which the 
experimental science proposes? 
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