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1. ФЕНОМЕНЪТ ДУМА 
Думата е елементарна единица слово. Тя се състои от незначещи нищо 

смислено звукове, които се изразяват на хартия като букви. И звуковете, и буквите 
(или йероглифите) са възприемаеми неща. Разбира се, ако ние бяхме безсловесни 
същества и не можехме да пишем букви, то нашата словесна подредба нямаше да 
съществува. Но по-важното е, че тогава  и “логосът” щеше да ни е непознат.  

Думите са комбинации от ограничено число елементарни знаци –  букви, ко-
ито се свързват по постоянни правила. Наука за думите като части на речта е 
граматиката или по-точно морфологията.  Думите се подреждат според различни 
принципи –  например според реда на буквите в азбуката в множества –  речници. 
По подобен начин числата се подреждат в естествен ред. Но тук се вижда, че под-
редбата на числата и подредбата на думите са с различна сила. Числата се подреж-
дат еднозначно и смислено като растат от нула към безкрайност и минус 
безкрайност. Думите не образуват такъв ред, който да изразява промяна в посто-
янен ритъм. Затова науката с думи не е “строга” наука.  

Аристотел поставя думите в сърцевината на онтологията. Те са “първи същ-
ности”1. Предметът като единичност е нещо фундаментално. Той не подлежи на 
сравняване с количества. Към предмета се отнасят всички основни категории, в ко-
ито мислим съществуващото. Категориите, универсалиите, са думи, а не числа.  

Думите са универсалии и уникалии, категории и имена. Категориите и всич-
ки общи понятия изразяват една предварителна и скрита подредба, която свежда 
многообразното до еднообразно и така “фалшифицира” нееднородния свят, изплу-
ващ и потапящ се в неопределеност. За това способства именно тази 
неопределеност, това плаване на нещата и процесите, което позволява те да бъдат 
вземани както като различни, така и като еднакви. Когато “нещото” или “проце-
са” се идентифицират като нещо или процес, те се изваждат от потока и придоби-
ват статус на артефакти. Тези неживи не-смъртни артефакти изглеждат по-трайни и 
това дава основание на философи-реалисти като Платон да ги изнасят извън сътво-
реното от човека като самостоятелни същности с абсолютно битие. “Конят” изоб-
що не е нито този, нито онзи жив кон, а е идеята за кон.  

Имената, обратно, са индивидуални и уникални. Затова ейдосите не са 
имена. Те сочат единствеността на нещата и личностите и с това подчертават един-
ствеността на битието. Всичко подлежи на именуване, доколкото не мога да стъпя 
два пъти в една и съща вода. Но щом водата се мени и в момента на моето стъпване 
(Кратил), тогава именуването става безпредметно. И именуването, както и 
универсализирането, изискват “спиране” на потока на света.  

                                                 
1Аристотел. Категории. С., 1992. 



Йероглифите са други единици, които са неделими на “букви”. Но те самите 
са единици значение в йероглифната писменост.  

В морфологията се идентифицират единиците неделимо значение –  типове-
те думи, които използваме в речта –  глагол, съществително, прилагателно, 
предлог, съюз, наречие, причастие. В синтаксиса се идентифицират функ- 
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ционалните 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 –  ду-
ма –  глаголът изразява действие. Като функционираща единица значение в изрече-
нието глаголът е сказуемо –  носител на смисъла действие на дееца (подлогът). 
Една и съща единица значение –  дума –  получава различни определения като са-
мостоятелна 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 пространст-
вото на изречението. Това значи, че думите конституират рационална функционал-
на (семантична) структура, каквато конституират и числата.  

Вътрешната връзка между език и мислене, между синтаксис и логика, тук се 
преоткрива чрез хомологията между граматическите структури и функции и логи-
ческите структури и функции. Тази връзка е анализирана широко. 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 с елементарна  логическа стойност –  истин-
ност и неистинност. Константите в речта са съюзи като и, или, ако –  то, не  Про-
менливите са думите –  части на изречението. “Части на изречението” тук са 
типове значение. 

3. ОРГАНИКА НА ТЕКСТА 
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 междуе 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”. 

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 информа-
ция 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 количество-
то 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? 

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: количес-
твентото 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.  

Проблемът не се свежда до отдавна дискутирания въпрос за универсалното 
и уникалното, “номотетичното” и “идеографическото”, “природните науки” и “на-
уките за духа”. Защото този проблем стои не между области като  
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“природата” и “културата” –  нали това е глъбинен проблем 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 то-
ва 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 катогори-
ална схема на “равнищата”. Трудно е да преценим многоплановите и многопласто-
ви 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. 

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. 

4. ПОДРЕДБА ЧРЕЗ ДУМИ 
Как се конституира този  тип подредба? 
Машините са обясними като физични системи. Но за машините ни интере-

сува и обяснението на самата структура, т. е. реда на машинните части, който се 
предпоставя, взема се за даден като условие, 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 за-
кони 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. 

Във физиката и особено в химията също се правят обяснения на структури. 
Така Слънчевата система е обяснявана като произлязла от кръговото движение на 
космически вихри от некомпактно вещество. В определен стадий от тях се е обра-



зувала 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 е образувало 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. 

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 A, B, C,...X и се получи машината 
М. Би било странно и нелепо да се обясняват така нашите творения. Нали от чо-
вешкия разум и воля се определя какви компоненти “да влязат във взаимодейст-
вие”, нали от нашата цел се определя утройството на машината М! Така стои въп-
росът 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 изцяло 
извън физическата подредба.  

Словесната подредба не е измислена случайно от хората. Това е жизнена 
подпредба, подредба на жизнения свят, намаляваща ентропията. Тя повтаря на дру-
га плоскост онова, което става в нашите клетки. Това се оказва вярно и за числата. 
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Как се строи наука чрез думи? Една теория на органичното ще синтезира те-
оретичния предмет организация. Организацията е затворен в себе си органичен 
континуум, т.е. органично пространство-време.  

Органично пространство е пространството, образувано от множеството пун-
ктове 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 посо-
чено в 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 биоло-
гия термини за “пунктове” са: ген-оперон, кодон, транслаторна РНК, транспортна 
РНК, матрична РНК, антикодон, активен център, и т. н. Повечето от тях се опреде-
лят 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 мо-
менти и фази на експанзията (възпроизводството). Пълната определеност на мо-
мент или фаза се получава като отношение към експанзията (минималната експан-
зия е възпроизводството, което компенсира ентропийното разпадане). Това значи, 
че моментът или фазата са определени органично, само ако е посочено в какъв сми-
съл те допринасят за експанзията на организацията. Моменът или фацзата означа-
ват емпирично акт или функция във фиксирана траектория в организацията с опре-
делено положение в последователността на жизнения процес. Деийстващи в моле-
кулната 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 органич-



но 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 нв органичното прост-
ранство-време са зададени като генетична информация. Всяка информационна еди-
ница –  буква в текста –  има 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 оргавничен континуум означава и 
обяснение. Това определяне непрекъснато се обогатява, когато свързваме в интег-
рална 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. 

Публикувано: 
“Научният текст като артефакт”. Философия, V, 2/1996, 14–17 
 


	Сергей Герджиков
	Научният текст като артефакт
	1. ФЕНОМЕНЪТ ДУМА
	3. ОРГАНИКА НА ТЕКСТА
	4. ПОДРЕДБА ЧРЕЗ ДУМИ


