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Идеята  
Ако във философията не държим сметка, че сме крайни живи и 

смъртни същества, не можем да проумеем нито света, нито културата, 
нито науката. Науката е крайна като създание на крайни същества, 
живеещи смъртен живот и светуващи краен свят. Тя обяснява нещата 
в света чрез неговата форма, формата на света. А тази форма е чо-
вешка. Оставям смирено философията на безкрайното на безсмър-
тните. Аз не виждам как светът може да се промисли, преди да се 
огледа.  

С проникващо наблюдение, точни математически и нематемати-
чески изрази, ясни и проверими предсказания, науката представя све-
та възможно най-силно. Решенията в опитните изследвания не могат 
да се подобрят или отрекат със спекулативно мислене. Неясните си-
туации там са уникални и непредвидими. Онова, което може да се 
помисли за науката независимо от тях, се оказва неуместно. Филосо-
фията на науката не може и няма защо да бъде методология. Тя обаче 
има шанс да се домогне до проумяване на света отблизо, както се 
вижда с усилените очи на проницателните експерименти и фини тео-
рии. Тук философията работи предимно за себе си.  

Това е ново аналитично изследване на науката в посока отвъд 
‘философията на езика’, под чието господство мина двадесетият век 
за философския анализ. Изследването е отвъд онтологията, 
епистемологията и логиката, в план, където те не се различават. То 
обаче не е феноменология, нито херменевтика. Този ‘анализ на 
света’ цели проумяване в свободен изказ, без да фиксира 
онтологически и епистемологически категории и теории. Текстът не е 
постмодернистки в смисъла, популярен сред хуманитарите през 
последните пет-десет години. Може да се реши, че тук е приложен 
емпиризъм. Но това е вярно само в смисъл, че се търси смисловия 
корен на науката в света, какъвто се живее. ‘Опитът’ е живот. Същото 
е отнася и за прагматизма. Практическата полза е локално 
ресинтезиране (експанзия) на живот.  

Понятията и твърдения тук не са безусловни, нито категориални. 
Тук отсъстват абсолютното, необходимото, всеобщото, битието, 
нищото, ставането, причинността, телеологията и възможността. Тук 
отсъства епистемологическата концепция за истината, познанието и 
обективността. Срещат се само опразващите им анализи. Не се разчи-
та на интерпретации на научни концепти, а по скоро на опразване от 
интерпретации. Светът не се дели на субект и обект, на идеално и 
материално, на природа и култура. Налице е едно разграничение: 
живо – неживо. Но то не носи категориален характер. Всичко може 
да се каже и по друг начин.  



 
Изследваният в науката свят е непосредствено светуваният свят, 

първи за нас извор на реалии, създания и смисли. Проектът да се види 
формата и границата на света в науката е вариант на усилване на раз-
бирането ни за света.  
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УВОД 
Тук се развива една философска концепция за опитната наука с 

ясното съзнание за неуместност относно различна от философията 
форма, работеща достатъчно добре без философията и за ненавре-
менност в края на двадесетия век след изчерпването и смисловото 
изпразване на проекта за фундамент на знанието. Затова въпросната 
концепция се поставя изрично във философията като особено зани-
мание и се отказва да бъде методология на науката. Тя показва в нега-
тивен план празнотата на априорните понятия и в позитивен план 
пълнотата на живото смислогенериране, вкоренено в света, който 
всички хора възприемаме.  

Търси се  научния смисъл, както го ражда науката, потопена в 
същия свят, в който действа и философията, в който живеем всички. 
Търси се точен и все пак вариантен изказ на света пред науката с 
техническо предназначение за този тип изследване, обучен от нейни-
те резултати, без претенции за онтология и теория на познанието. 
Целта е да се проумее  формата, в която науката обяснява света, като 
получена от формата на самия свят. Нищо, казано тук за света и нау-
ката, не бива да се вижда като изсечено на камък.  

Науката е крайна като създание на крайно същество в краен свят. 
Науката обяснява нещата в света чрез неговата форма. Формата на 
света е такава, каквато е светуващата го форма на живот. Животът в 
този свят има начало, форма и край. От това се разгръща обяснението 
на научното обяснение на света в тази книга. 

Формата на света е определима за нас само от позиции в самата 
нея. Това е живата форма, чийто живот е процес на ресинтез на тази 
форма на фона на безформие. Нещата в света са видени във формата 
на живот като възприятия с ясен смисъл. Тогава решенията са отго-
ворни, а действията са силни. Там, където тази яснота се губи и кар-
тината се накъсва, е нужно изясняване – ресинтез на световата форма. 
Науката предлага такава форма на обяснение и тя е доминираща в 
съвременния свят като картина и действие.  

Светът е тук преди всяка наука. Той изниква за всеки с нашето 
раждане, очертава се с нашето осъзнаване и събуждане, обърква се с 
отслабване на съзнанието, размива се неговата загуба, изтича и се 
губи в смъртта. В този поток, който за нас има човешка форма, се 
очертава нашия свят. Ние не го избираме, не го създаваме, не го тран-
сформираме и не го унищожаваме. Не избираме да се родим, да бъ-
дем човешки същества и да умрем. В този смисъл светът може да се 
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наречe ‘обективен’. Но този свят сигурно не е единственият, не е не-
зависим от нашия живот и няма очертания вън от човешката форма. 
Светът на мравката или на дървото е вън от нашите представи, макар 
че сигурно той си има свои очертания. В живения свят не се намират 
абсолюти, всеобщности, необходимости. Вчастност, тук няма място 
за ‘закони на природата’.  

Научното обяснение показва как нещата могат да се свържат, от-
кривайки локални светови форми: закон, константа, пространство-
времева форма или констелация. Научните обяснения не са обяснения 
на това защо светът е такъв, а не друг. Те обясняват защо някъде ня-
кога се случва нещо, а не друго. Те показват света не отвън, а отвътре, 
от позиция в самия свят.  

Науката е жива човешка дейност и така носи формата на човеш-
кия живот. Нейният смисъл е в постигането на определеност на тази 
форма по единствено възможния начин – ресинтез на света в неговата 
жива форма като възприеман, мислим и ‘правен’ свят. Тук езикът и 
концептите са артефакти, с които се спояват възприятията. Науката 
усилва до възможния предел самото възприятие чрез уреди като те-
лескопа и микроскопа. Тя продължава в концептуална експанзия да 
синтезира ред върху света във формата на ресинтез на човешката 
форма – ориентация, действие, оцеляване, развитие, култура.  

Науката обяснява нещата в света пределно силно. Досега не е 
известно по-силно обяснение. То е жизнено и ефективно без културни 
граници. То е възпроизводимо и се намира под контрол. То носи тех-
нологични постижения от простата лостова система до стъпването на 
човешки крак на Луната.  

Стъпка след стъпка науката определя пространството, времето, 
формите и движенията в света, като изправя чистото умозрение пред 
съда на опита, пред лицето на самия свят. Специалната теория на от-
носителността създава понятие за пространство-време, което руши 
метафизическата спекулация. Квантовата механика се натъква на ре-
алност отвъд битие и небитие. Молекулната биология разкрива еле-
ментарния жизнен процес като ресинтез на самия живот (реплика-
цията на ДНК) и отстранява старото понятие за ген и за чист биоло-
гичен вид. В граничните ситуации субатомната физика и астрофизи-
ката докосват неизразимото и се натъкват на учудващия факт, че све-
тът има човешка форма.  

Анализът на научното обяснение и особено на граничните обяс-
нения трябва да даде релефно формата и границата на света, както е 
постигната в науката до днес. Той трябва да просветли целия този 
процес на проникване в света и да осмисли проблемите и дилемите 
във философия на науката извън метафизиката и чистия анализ на 
езика, встрани от релативизма и херменевтиката. Айнщайн пише: „Аз 
съм убеден, че философите са оказали пагубно влияние върху разви-
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тието на научната мисъл, пренасяйки някои фундаментални понятия 
от областта на опита, където се намират под нашия контрол, на недо-
сегаемите висоти на априорността. Защото, даже ако се окаже, че све-
тът на идеите не може да се изведе от опита по логически път, а че в 
определени граници този свят е създание на човешкия разум, без кой-
то никаква наука не е възможна, все пак той толкова малко би бил 
независим от природата на нашите усещания, колкото дрехата – от 
формата на човешкото тяло. Това е особено валидно за понятията за 
пространство и време. Под натиска на фактите физиците бяха прину-
дени да ги низвергнат от Олимпа на априорността, за да ги доведат до 
състояние пригодно за изказване“ (Еinstein, 1922, р. 2). 

Отстранявам всичко излишно по пътя на спонтанното живеене и 
проумяване на света и на особената активност ‘опитна наука’. С го-
лямо уважение се вслушвам в уроците на аналитичната философия. 
Следвам нейния патос към изясняване на проблемите и разтоварване 
от езикови баласти и недоразумения. Но измествам центъра на вни-
манието от езика към света. Вярвам, че нещата в науката са в основ-
ни линии както трябва и предпочитам да послушам учените пред фи-
лософите, които правят теории за тяхната работа. Споделям виждане-
то на феноменологията, че в света няма субстанция, че светът е жив 
поток и че методът на философията е описателен. Но няма не само 
субстанция, но и донякъде субект – обект. Не споделям надеждите за 
абсолютно описание, формулиране на очевидностите в категории и 
‘трансценденталната егология’. ‘Трансценденталният Аз’ е конструк-
ция като всяка субстанция. Не споделям схващането, че светът може 
да се проумее чрез текстове и не вярвам в силата на чистата херме-
невтика. Не се опиянявам от магията на относителностите, а ги схва-
щам като локалности с добре определени позиции в жизнени процеси.  

След квантовата механика не можем да живеем с илюзията за 
обективен фундамент на познанието и абсолютен независим от нас 
свят. „В науката все по-силно се налага извода, че нашето разбиране 
на света не може да започва с определено знание и че цялото знание, 
така да се каже, се рее над бездънна пропаст“ (Heisenberg, (1987), с. 
31). 

Движещата идея е, че светът има форма и това е формата на 
живота. Човешкият свят има човешка форма. От това не може да се 
направи онтология, защото не може да се построи теория на човешка-
та форма от позициите на самата тази форма. Може само да се опип-
ва, изказва и проумява тази форма отвътре.  

В предговора на своя Трактат Витгенщайн беше казал, че за да 
се мисли границата, трябва да се мислят двете Ѐ страни. Но когато 
стигам граница пред тялото си, аз мога да я видя и опиша и без да 
прониквам отвъд нея. Мога да я обясня с моята телесна форма. То-
ва, което спира мен, не спира други телесни форми.  
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Науката има форма, която става и граница. Тя следва формата 

на света. Изследваме този именно свят в тази именно форма. Не мо-
жем да го трансцендираме и погледнем от божия гледна точка. Изк-
лючителността на науката е условна. Опитната наука е изглежда най-
силния начин да се изкаже и обясни света. Това, че именно тя е такъв 
начин, не е плод на нещо изключително, а само на локален и момен-
тен поглед към демонстрираната мощ на този тип знание. Науката е 
мощна и това е защото успешно изказва света, какъвто е. Успешният 
изказ се познава по експанзията на живота. Анализът на науката се 
прави от гледна точка на този извор на смисъл – живения свят във 
възприятието, което дава живот на наблюдението, описанието и 
обяснението, на протоколите, фактите и теориите.  

Простата идея за живо подреждане и изказ на фона на хаоса води 
до някои впечатляващи заключения относно дилемите, формулирани 
във философия на науката. 

Правенето на наука е живот и носи човешката форма на света. 
Затова науката не отразява един независим свят, нито е субективна 
визия. Тя е максимално интерсубективна като правена от името на 
човешката форма. Нейната рационалност е следване на пътя на живо-
та срещу хаоса. Тя няма фиксирани критерии и е свободна от култур-
ни конвенции. Така се определя позиция между реализма и инстру-
ментализма, избягваща релативизма.  

Изказът не носи формата на света. Затова няма фундаментални 
положения. Няма ‘начала’ на познанието, има смислов извор, който е 
винаги в самия живян свят и конкретно във възприятието. Така се 
отстранява нежелания във философия на науката фундаментализъм на 
данните и на аксиомите. Това се прави и от прагматизма и от херме-
невтиката. Но тук се твърди, че езикът изказва света неопределено и 
‘непознаваемостта на референцията’ и ‘онтологичната относител-
ност’ са изрази на неопределеността (или по-точно ‘еластичността’) 
на езика. Самият свят като жив е неопределен (и ‘еластичен’). Така 
теориите са неточни, еластични спрямо възприятията и това обяснява 
как те се напасват.  

Науката се разгръща в концептуално поле. Това прави разбира-
ема нейната смислова цялост и зависимостите между теориите и по-
ложенията. Тези невидими гравитации обясняват индукцията (Кар-
нап), езиковите мрежи (Карнап, Куайн), зависимостта на фактите от 
теориите (Файерабенд), холистичните ефекти (Куайн). Теориите не са 
несъизмерими (Кун) само поради това, че значенията на понятията в 
тях са различни. Значенията са еластични. В епистемичното поле е 
възможно да се разбират концепти с различен смисъл, изказани с 
едни и същи думи.  

Извор на научния смисъл е перцепцията и телесното действие в 
света. В науката всичко се осмисля чрез възприятието и има перцеп-
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тивна форма. Дори теоретичните термини за ненаблюдаеми обекти 
имат значения на наблюдаеми обекти (частици, вълни). Реализмът е 
неприемлив, защото не можем да твърдим, че нещо отвъд възприяти-
ето има перцептивна форма. Но инструментализмът не е точен, защо-
то теориите не са инструменти, а изкази на преживян опит. Теоретич-
ните термини са изкази за граничен опит на хоризонта на възприятие-
то (микрообекти и мегаобекти). Така се усвоява урока на конструк-
тивния емпиризъм (Фраасен) и се разбира реалността като преживя-
ван опит, а не като отвъдна същност.  

Какво науката казва за света? Какво тя обяснява и какво не 
може да обясни поради свои граници и граници на света? На такива 
въпроси може да се отговаря след усилено проумяване и изключител-
но внимание към езика – маската, която скрива и разкрива света. Но 
това не значи да се подменя света  с езика. Трябва да се търси израз 
на света, който минимално скрива и максимално разкрива. Израз, 
който следва схващане на формата на света с неговото време, прост-
ранство, неща и събития. Този израз трябва да е ясен и приемлив. Но 
по-важно изпитание за него е проясняването на такива неща като 
пространството и времето, експериментите, законите и константите 
на науката.  

Как така се стига до научното обясняване и промяна на света и 
защо то се налага като ядро на нашата цивилизация? Дали научното 
обяснение на света е нещо изключително по своята сила и истина? 
Ако то е нещо специално, на какво се дължи това? Открива ли наука-
та най-силния начин на познание за човека? Ако да, тогава как да 
проумеем появата и изчезването ни оттук заедно със света, доколкото 
той съществува чрез нашия живот? Има ли наука за това? В случай, 
че науката е безсилна да разбере границите на света, то тя не казва 
нищо важно относно живота и смъртта.  

Тук се излага позиция, която наглед е скептическа и даже агнос-
тическа. Но не е търсен вариант на скептицизъм или агностицизъм. 
Става въпрос за сваляне на изкуствени напластявания в интенциите 
към науката. Тя е изправена пред преценката на  живия ум, а не на 
философските направления и школи. Науката не е приравнена по сила 
с магията или митологията. Науката не е лишена от своята изклю-
чителност, която може да се види на всяка крачка в глобализирания 
свят на границата между второто и третото хилядолетие. Но това не я 
прави откровение. Не я освобождава от нейната крайност и слабост 
като артефакт, създание на смъртни същества. Науката решава проб-
леми по пътя на живота и няма никаква сила извън него. Представата 
за науката като безкрайна и всемогъща създава илюзии за правене на 
изкуствен живот и интелект и тези илюзии са предмет на изследване.  

Тук се развива и изпитва идеята за света като живот, за формата 
на света като форма на живот. Да бъде науката обективна не значи да 
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се абстрахира от тази неотменна форма, от тази оптика, в която светът 
се очертава за хората. Обективността, разбрана като независим от нас 
свят, за който сетивата носят леко изкривена информация, играе лоша 
шега, когато трябва да се включи и наблюдателят. Тогава не е ясно 
какво науката (квантовата механика) казва за света. Тя не знае как да 
разбира участието на наблюдателя, и участието на уредите в 
измерваната ситуация определя като неопределеност. Тази неопреде-
леност се отнася към самия свят, а не към непълнотата на нашето 
познание (Бор срещу Айнщайн). Може би по-добре е да се каже, че 
неопределеността на ‘опита с микросвета’ е неопределеност на жиз-
нения процес на възприемане, проумяване и действие на границите на 
опита и света.  

Алфред Тарски казва, че няма очила, които да знаят своя диоп-
тър. В светлината на Трактата на Витгенщайн това трябва да значи, 
че логическата и езиковата форма не се изказва, тя само се показва. 
Тук това значи, че светът не може да се трансцендира и така да се 
познае формата му ‘с божии очи’. Но тази форма е постоянно при 
нас и концентрира усилията за познаване. Науката знае тази форма 
като ‘закони и константи на природата’.  

Тук се стига до резултат, че научното обяснение е нещо специ-
ално. То е засега възможно най-силното проникване и очертаване на 
формата на света в перцептивното многообразие. Генетично науката е 
локална. Тя е родена и развита в лоното на логоса – архетип на за-
падната цивилизация. Но тя става световна благодарение на особено-
то си положение всред всички досега развити културни форми. Нау-
ката успява да намери най-силната форма на обяснение на нашия свят 
с оглед човешкото преуспяване в него – оцеляване, растеж, контрол 
над условията на социален живот. Ефект на науката е технологията, 
която преобразява цивилизацията и чрез очевидните си постижения 
сякаш е единствената културна форма, която бележи явен напредък.  

Но това не значи, че науката е Истината. (Такава Истина няма). 
Това също не значи, че науката отразява най-добре един външен, не-
зависим от нас и вече очертан чрез своите обективни закони свят. 
(Такъв Свят няма). Така светът не е обект. Не можем да изпитваме 
свят вън от живота. Не можем да живеем и в илюзорен свят или в 
интерпретация на свят. Светът не е обективна реалност, нито пък е 
субективна илюзия или текстова интерпретация. Светът е живот, 
жизнен процес в неговата човешка форма-поток от раждането до 
смъртта – идването и отиването ни от света.  

Думите и числата са две форми на западната и специално на 
научната рационалност. Западният архетип на Логоса е много дълбо-
ко и обширно разбиране  на световния ред и неговото описание. Ду-
мите за Запада са израз на зададен логосен ред в самия свят. На прак-
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тика това значи описване и действие в света с думи и числа. В тази 
логосна нагласа няма неизказуемо, неописуемо и необяснимо.  

Тя среща съпротива в проектите за живот, изкуствен интелект и 
нов свят (перфектно общество). Тези проекти са предмет на световно 
обсъждане в края на второто хилядолетие. Ако философията разкрива 
какво е науката, тя трябва да обясни и предвиди резултата от тези 
проекти. Ако светът е несъздаден от нас живот, е абсурдно да се нап-
рави живо от неживо, изкуствен (нежив) интелект, нов свят и нов чо-
век. (Такъв проект доведе до световна катастрофа и сто милиона чо-
вешки живота). Ние живеем света и затова не можем да го трансцен-
дираме, да излезем извън него като хора и да определим границите 
му, да го променим, да променим себе си, да направим живот и да 
създадем нежив ум.  

Думите са само средство да се изказва света и са възможни само 
защото човешките същества живеят в еднакъв свят, покрит със спо-
делени  описания. Те са форми на организация на общностния живот. 
Но те не живеят, не променят света, не правят мислещи машини и 
живи клетки от неживи молекули.  

Тази философия на науката следва среден път между реализма и 
инструментализма, метафизиката и феноменологията, анализа и хер-
меневтиката. Тя усилва прагматичната позиция в други координати и 
я освобождава от безбрежния релативизъм. Анализът на света носи 
съзнателно духа на спонтанността, необвързването, олекотяването 
и проясняването. На науката не се натрапват философски интерпре-
тации, а се работи за проумяване на това, което сме, чрез мястото, в 
което живеем. Извършват се серия опразващи анализи. Освобожда-
ваме се от тежестите на цял ред концептуални обвързвания. При това 
среден път не значи среда, а линия на лекотата – тънка линия, по 
която се   намират правилните решения – онези, които удържат тайн-
ството на света и следват спонтанността на живота. 
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I. СВЕТЪТ ПРЕД ОПИТНАТА НАУКА 
В това изследване на научното обяснение първо трябва да се 

представи света. Това е така, защото философията на науката тук не е 
епистемология. Науката се схваща като жизнен процес на екпанзира-
що ре-синтезиране на свят, ограничен първо като човешки перцепти-
вен свят, а после като научно описание, вкоренено в тази перцепция.  

 
1. Светът има форма 
Светът има форма. Това е форма на живот. Жива форма е 

формата, чиято динамика е ре-синтез на самата тази форма. Жи-
вата форма осъществява динамика на своя ре-синтез и в това е оп-
ределението Ѐ като жива. 

 
Светът, който науката познава, не е вълшебният свят на при-

казките, където никнат замъци за три нощи и конете летят с крилата 
на човешкия стремеж към освобождение от обикновения свят. Светът 
на науката е онзи, който остава на мястото си и в който птиците ле-
тят, а рибите плуват. Науката добавя към нашия живот, като поддър-
жа развитото в науката описание на света и научната култура, станала 
жизнено необходима. За разлика от вълшебството на мита, магията и 
приказката, науката не въплъщава нашите мечти към забравен дом 
извън този живот. Тя черпи сили изцяло от вкоренеността ни в този 
свят такива, каквито сме – телесни, сетивни и крайни човешки същес-
тва. И тези сили са на разположение на всички хора, а не само на пос-
ветените. Науката не ни носи през границата на света към безсмърти-
ето. Тя не обещава много, но дава повече от обещаното.  

Наистина и в науката има много измислени неща като цвят на 
частици, Big bang или етер. Добре е да се пазим от вяра в тях, защото 
те се променят. Това са само термини, които свързват истински възп-
риятия.  

Едно от нещата, които науката дава, е че можем да докоснем 
други светове реално, а не въображаемо, места извън възможностите 
на нашето оголено тяло. Например можем да ходим по лунната по-
върхност и да усещаме цялата чуждост на чуждото място. И това е в 
рамките на нашия живот и не включва свръхестествени сили. Наука-
та, разбира се, е крайна. Тя не прави човека безсмъртен, нито му дава 
живот.  

Форма на света. Светът е такъв, какъвто е, и това е извор на яс-
нота относно нещата в света. В този свят има ден и нощ, живеем на 
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тази планета и умираме. В този свят не забелязваме безсмъртие или 
превръщане на съществата. Телата падат надолу. Но това, защо светът 
е такъв, остава неизвестно. Няма откъде в самия свят да разберем за-
що той е такъв, а не друг. Това е което имам предвид под ‘форма на 
света’ или ‘първа подредба’. (Герджиков, 1995; 1997) Първа под-
редба е възприемането на света в пространство-времева форма. Първа 
подредба е принудителното съгласие относно цветовете, принудител-
ното противоречие в изречението: „Бялото е синьо“. Това изречение 
има логическата форма на твърдение, но е противоречие. При това то 
е логическа неистина и едновременно емпирична неистина (Витген-
щайн). 

Първата подредба е най-силна. Тя е неотменим за съществата с 
човешко тяло ред на нещата в света, не позволява разместване и се 
споделя между хората. Тя хвърля светлина върху конкретните неяс-
ноти. Интерпретациите гравитират към първата подредба. Тя не е 
достатъчна и не е налице в някакъв чист вид. Но е невидимо ядро на 
всяка човешка култура и интерпретация на света. Как се установява, 
че тя е налице? Така, както се установява, че е налице генетична ця-
лост на човешкия генофонд, който го отличава като биологичен вид.  

В светоописанието на всички култури е описана все същата пър-
ва подредба: пространство, време, форми, цветове, звуци, движения и 
тяхното проумяване. В тази посока се стига неусетно до визията за 
интелигибелен свят на разумните същества (Кант). Евентуални раз-
лични разумни същества няма да имат един и същ свят и няма относ-
но какво (освен споделяния живот на смъртни същества) да търсят и 
постигат разбирателство.  

Формата на света във физиката. Във физиката формата на све-
та е изказана най-конкретно в цяла мрежа от закони, константи и 
пространство-времеви форми. Особено значение имат фундаментал-
ните твърдения, мета-твърденията във физиката относно ‘природните 
закони’. И едно от тях е принципът на инерцията. В Галилеево-
Нютонов вариант този принцип гласи, че са физически тъждествени 
равномерното праволинейно движение и покоят. Това става първи 
принцип на механиката на Нютон. В Специалната теория принципът 
на относителността гласи: „Законите на природата са валидни за вся-
ка система в равномерно и праволинейно движение… Във всички 
инерциални координатни системи законите на природата имат една и 
съща форма“ (Einstein, 1905 (1965), р. 23). Тази идеализация не е дос-
татъчно силна, за да обхване физичната реалност, в която просто от-
състват равномерни и праволинейни системи, върху които не оказват 
влияние други тела. Програмата на Общата теория на относителност-
та е да се формулират законите спрямо всяка система, инерциална 
или не. Всяка от тези формулировки помества все по-точно измерва-
нето, наблюдението, перцепцията, човека, в центъра на света. (нали е 
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физически безсмислена система, в която отсъства перцепция?) Све-
тът се описва така, че да се запази една форма от всяка позиция на 
телесния наблюдател.  

Животът е извор на смисъл за науката като човешка активност. 
Светът е налице като жив процес на възприятие, мислене, действие. 
Опитните науки като физиката и биологията изследват света, живян 
във възприятието и действието. Независимо дали се приема свят вън 
от възприятието, то остава източник и сфера на изпитване на теории-
те. Науката работи и се изпитва с наблюдения, описания и обяснения. 
Всички те са изкази на възприятия (неща и процеси в пространството 
и времето). Няма други критерии за рационалност и истина в опитна-
та наука.  

Възприятието е жив процес и дава света като жива форма. То 
винаги е възприятие на определено живо тяло (човек, лъв, врана, 
мравка).  

Нямаме налице друг свят освен света във възприятието и те-
лесното действие. Мисленето и въображението летят по-свободно, 
но са лишени от силата да променят нещата в пространството и вре-
мето. Мислимите сто талера на Кант не могат да се материализира в 
реални сто талера в джоба. Мисленето, въображението и паметта ра-
ботят с материал от възприятието. Не можем да си представим, нито 
да мислим нещо невъзприемаемо в света, извън пространство и вре-
ме. Абстрактните мислими същности в науката, математиката и фи-
лософията имат формата на възприемаеми феномени, в която те са 
осмислени и проверими. И благодарение на тази своя светова форма 
мисленето може да създава нови подредби и нови форми в експанзия-
та на хората.  

Светът е такъв, какъвто изглежда. А той изглежда достатъчно 
удивителен, за да има нужда от неясни същности под неговата повър-
хност. Няма ‘дух’, който да ни мами с привидности. Ако се смирим 
пред тази мистерия, от нас падат всички баластни понятия, с които 
сме се натоварили. Научните понятия нямат нужда от тежести. Без 
своето метафизическо тълкуване и те стават леки, гъвкави и мобилни, 
за да изкажат максимално точно неизчерпаемото богатство на света. 
Те не се отнасят и не могат да се отнасят към невидим свят на абсо-
люти, субстанции, всеобщности и необходимости.  

В науката понятията работят само доколкото могат да се 
отнесат към видимото с просто или въоръжено око. Зад ‘явленията’ 
няма ‘същности’. Зад видимите следствия няма невидими причини. 
Зад пространството няма къде да има нещо, нито пък отвъд времето. 
Не е нужно да обогатяваме поразяващата картина на света с бедното 
си въображение. То трябва да върви след визията и да подпомага 
изясняването на нещата.  
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Обясненията със скрити същности се правят, за да се свържат в 
картини разпокъсаните данни. Но самата разпокъсаност е резултат на 
неподреденост и се оказва, че на следващ етап свързващата същ-
ност може да отпадне. Такава е историята с топлорода или с ефира. 
Така е и с гена като същност, доколкото се оказва, че няма неделими 
гени, а мономерни структури в ДНК.  

Дистанцията между феномените (нещата и процесите) е от-
носителна, епистемично локална. Всяко множество произволно отда-
лечени във времето и пространството феномени могат да се обединят 
в картина. Всичко зависи от параметъра на отношението. Така нап-
ример чрез дарвиновото дърво на еволюцията могат да се обединят 
различни видове в различни палеонтологични времена. Но на практи-
ка тези картини се променят с алтернативни. Изглежда невидимите 
същности са фикции, иначе не бихме могли да и подменяме така ра-
дикално от теория към теория.  

Статусът на света, който науката изследва, не е постижим 
със средствата на абстрактните понятия. Ние сме потопени в мес-
тно описание. В капана сме на една черно-бяла картина на света. Оп-
ределяме го като обективна реалност или субективна представа. Тази 
дихотомия не оставя друг избор. При това тя е нерешима. Материали-
зъм и идеализъм за две хиляди и половина години не са излъчили по-
бедител. Феноменологията и анализът идват, за да намерят нов изход. 
Но те не се отказват от несъстоятелния абсолют и отново са впримче-
ни във фундаментализирането на трансценденталните феномени и на 
сетивните данни. Постмодерното разграждане води до блудкав и без-
отговорен релативизъм.  

Но светът е тук пред нас преди всяка философия и наука. Той се 
е появил с нашето раждане, очертал се е с нашето съзряване, и ще 
изчезне с нашата смърт. Светът следва нашите живи състояния: той 
се събужда от нищото, когато ние се събуждаме, размива се, когато 
животът ни отслабва и се разстройва заедно с тялото и ума.  

Светът е живот. Той е резултат от свет-уване. Светът пулсира 
с пулса на нашия живот. Както живее нашият ум с нашето тяло, така 
нашият свят живее с нашето тяло и ум. „Светът и животът са едно и 
също“ (Витгенщайн, 1921 (1988), 5. 621). Светът е животът, разгърнат 
като живо възприятие и действие (жизнен процес) във време и прост-
ранство. Той трае от раждането до смъртта. Той е индивидуален за-
едно с живота, възприятието и ума.  

Светът не се ‘дава’, нито се ‘отразява’. Светът също така не се 
‘прави’. Светът се живее. Светът е свят на фона на неопределеното. 
Животът е живот на фона на смъртта. Неживото се оживява като спе-
цифична арена, на която се разиграва играта на живота. Светът се от-
кроява като ред на фона на хаоса. Светът се очертава в усилието на 
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ума и тялото да живеят, като намаляват локално хаоса. Това е 
възприятието.  

Животът е експанзия: ре-синтеза и размножаване. В биологията 
това е основното определение на живота: възпроизвеждане. Белтъци-
те постоянно се ре-синтезират в строг пространство-времеви ред на 
мястото на разпадащите се белтъци. Нуклеиновите киселини, носите-
ли на информация за реда в клетката и тялото, (носители на живата 
форма), се възпроизвеждат чрез репликация и репарация на повреде-
ните спонтанно участъци. Тази експанзия е уникален и целеви път и 
изисква специфична за живата форма подредб на неща и събития в 
пространството и времето.  

‘Жизненият порив’ нарисуван от Анри Бергсон като разпръсване 
на сачми от изстрел, представя подобна картина. Животът напира в 
широк диапазон, като се врязва в материята енергично и я пронизва. 
Някъде животът угасва от съпротивата на инертната материя, а дру-
гаде пробива тази материя и прави организация. Така се създават 
перфектните форми на живот, така се създават перфектните органи 
като окото.  

Светът е вътрешно неразличим от живота като живот с тя-
ло. Живата форма на света, който я носи, плава в хаоса и пропада в 
него така, както съзнанието се държи и пропада. Както в гръцката 
митология, космосът възниква от хаоса. Девственият, неподреден, 
невъзприет, неописан и необяснен свят е все още не-свят. На новоро-
деното светът сигурно изглежда като хаотичен и абсолютно незнаен 
поток от усещания. Неоформеният ‘свят’ се връща тогава, когато въз-
приятието е смутено, разцентровано, разрушено, поставено под въп-
рос от съвсем нови явления. Тогава светът се изплъзва и някак чезне. 
В този граничен свят откриваме, че няма определени неща и събития.  

Светът е мой, наш, човешки, жив. Светът на човешките същества 
е различен от този на другите същества. Така, както човек е различен 
от другите живи форми. Когато прекрачим границата на човешката 
форма, намираме ред форми, който се отдалечава от нас. Бозайници, 
птици, земноводни, риби, насекоми, мекотели. Друг ред оформят рас-
тенията. Трети – едноклетъчните.  

Светът е осветен, което значи о-свят-ен, от живата форма. Све-
тът е така осветен от живата форма, че тя може да живее в него, като 
избягва смъртоносното видимо (осветено) и избира жизненото види-
мо. Остава невидимото, което е по-скоро смъртоносно.  

Светът е поток и този поток има форма. Той не е просто ‘хе-
раклитов поток’ (Хусерл). Потокът на света е жив процес на жива 
форма. Това е близко до ‘жизнения свят’ (Lebenswelt) на Хусерл, но 
оформено като органика, а не като неопределен допредикативен фон 
на смисли. Живият процес е процес на ре-синтез на живата форма. 
Жива форма е формата, чиято динамика (жизнен процес) е ре-синтез 
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на самата тази форма. Живата форма осъществява динамика на своя 
ре-синтез и в това се състои животът Ѐ Такава форма е живото тяло 
със своята менталност.  

Светът – това е жизнен процес на пространство-времева под-
редба на неща и събития, която прокарва линията на живота в не-
живото. Светът изплува и се потапя в хаос (не противоположно на 
свят, а неопределено), така, както животът се появява и изчезва, както 
светлината светва и угасва.  

Потокът на живота не е възможен като единственото в света. 
Защото ако всичко е поток, то ние сме в потока и значи не можем да 
го възприемем, както не възприемаме течение, заедно с което се но-
сим. Той е възможен само на фона на неподвижност или срещутече-
ние (неподвижен ум и срещутечащ хаос).  

‘Потокът на феномените’ не е безформения ‘хераклитов поток’ 
на Хусерл. Той не е изливане отникъде в никъде. Този поток има 
форма. Това го прави свят. Този свят зависи от живата форма. Све-
тът, който възприемаме ние, хората, и живеем в него, е човешки свят 
с човешка форма. Потокът на този свят е човешки жизнен процес. 
Жизненият процес тече ‘напред’ към експанзия и това е различимо 
само на фона на течението на света ‘назад’, към ентропия.  

Светът е форма в безформие, ред в хаоса. Той е цял(остен) и е 
траен. Няма прекъсвания на света, пропасти от не-свят в света. Има 
пропадания, които отслабват и заличават света, в които потъваме и от 
които изплуваме (сън, припадък). Светът губи и възстановява очерта-
нията си (осъзнаване, обитаване). Това са степени на сила на възприя-
тието и степени на жива цялостност на тялото. Светът е същият след 
пропаданията, какъвто е бил преди тях, поне докато сме живи тук, в 
този свят. Той се синтезира постоянно, той се ре-синтезира, както се 
възпроизвежда пропадащия в неживо живот.  

Светът не е твърд, безусловен. Той се събужда и заспива заедно 
с нас, ражда се и умира заедно с нас. Това значи, че оставен сам на 
себе си, без нашите усилия да живеем, светът се разпада. С други ду-
ми, светът е ред, който подлежи на разпадане. Косвено това значи, че 
‘нещото’ извън света не е подредено като света и спрямо света е ‘ха-
ос’. Във физиката това очертание на света е фиксирано в понятието 
‘ентропия’. Изразът на Майер е: „Ентропията на света се стреми към 
максимум“. Но тогава светът е изчезващ свят. Физиката не разбира 
тук света като ред, а като всичко.  

В опитното знание формата на света присъства ясно в:  
– астрономическия календар, удивително еднакъв за най-

далечни една от друга цивилизации;   
– звездните карти, които съвпадат при различните цивилизации;   
– константите на света, получени без зависимост от мерни еди-

ници;   
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– елементарните закани като E = const. , независимо че това е 
конвенционален израз;   

– елементарни перцепции като това, че не може едно тяло да се 
движи едновременно в две различни посоки с две различни скорости;   

– геометриите 
и т. н.  
Формата на света определя кое е възможно и кое не в него. 

Границите на света се бележат чрез невъзможностите. Невъзможнос-
тите не са абсолютни, защото границите на света не са абсолютни. 
Просто има по-силни и по-слаби невъзможности, граници, бариери. 
Най-високата бариера в нашия свят е смъртта. Ние не можем да я из-
бегнем.  

Не е възможно да останем безсмъртни в този свят.  
Не можем да се върнем в миналото.  
Не можем да прозрем в бъдещето.  
Не можем да направим свят.  
Не можем да променим коренно света.  
Не можем да преодолеем гравитацията с мисъл. Не можем да 

местим предмети. Не можем да летим. Не можем да четем чужди 
мисли.  

Границата на света в науката. Науката предлага ограничения 
на правенето чрез формата на научните закони.  

Не можем да направим вечни двигатели от първи и втори род. 
Не можем да направим енергия от нищо и счупената чаша не може да 
се възстанови.  

 По-слаби невъзможности са несъвместимостите между тъкани-
те, нелечимостта на болести, неотменността на страданията.  

Всички тези невъзможности сочат граници и форма на физичния 
свят. Тези граници и форма трябва да се осмислят чрез живота, като 
живи. Това са границите на човешката форма на живот. Така напри-
мер невъзможността да се върнем в миналото значи невъзможност на 
живота като абсолютен. Животът е постоянно изтръгване от смъртта. 
Не можем да не умрем поради безусловността на не-света и не-
живота в този свят. Животът е необратим поток и създава формата на 
необратимото време, в която чашата не може да се възстанови, след 
като е счупена.  

Физическите невъзможности са симетрични на физическите ‘не-
обходимости’ или закони и константи. Законите и константите трябва 
да се разберат в техния жизнен смисъл и да се поставят в основата не 
като трансцендентни същности, а като наша форма.  

Ще бъдат ли налице усещанията на човека в набора на информа-
ция за състоянията на атомите му (Парфит, Пенроуз)? Запазва ли се 
индивидуалноста при телепортация? Правомерно ли е заключението 
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от т. нар. „тест на Тюринг“, че ако устройството отговоря на въпроси 
като човека, то е човек.  

Моят отговор на всички тези въпроси е отрицателен. Това обек-
тивиране на живия поток на феномените е грешка на научната нагла-
са. В нея се изключва важния факт, че светът е жив процес.  

 
2. Светуване на света 
Живата форма светува света. Светът е краен като живот. 

Той е ограничен на фона на неопределеното. Животът е живот на 
фона на смъртта. Светът се откроява като ред на фона на хаоса. 
Той се очертава в усилието на ума и тялото да живеят, като нама-
ляват локално хаоса. Светът е индивидуален и споделян в една и съ-
ща жива форма. Така хората имат един свят, който споделят в 
своите животи. 

 
Неопределеност на света. Светът е неопределен в смисъл, че 

неговата форма е донякъде плаваща. В света няма фундаменти (‘субс-
танции’), абсолютни вечни същности, абсолютни определености и 
граници. Всички граници са преодолими освен границата на света, 
която пък е преодолима в плана на световете. Навсякъде при повече 
енергия формата се променя и границата се преминава.  

‘Еластичност’. Животът намира път и границите са ограничено 
мобилни. Те се пристъпват и се придвижват, за да се прокарат пъти-
щата на живота. Решенията позволяват ограничена промяна на усло-
вията, но отвъд някаква граница стават невъзможни. Това качество на 
живите форми е решаващо за разбирането на нефундаменталния ха-
рактер на света и вчастност на науката като жива активност в света. 
За да разпознаем и определим нещо в науката, често се налага да нап-
равим корекции на възприятието. Те са еластични, когато ги освобо-
дим от натиск и те се върнат към първоначалния си вид. Например 
научните данни и понятия при преход от една теория към друга за-
губват своите деформации от първата теория, за да придобият такива 
от втората.  

Неопределеността на света се проявява още във възприятието, 
което не е фиксирано. То се нуждае от потвърждаване, усилване и 
споделяне с другите. Измерванията никога не са съвсем точни и по-
ради това могат да се адаптират към нашите теории.  

‘Мекота’ на света. Светът е мек, условен, тленен като живите 
същества. Той има граници. Светът (единственият свят, който позна-
вам, моя свят)го има, докато аз съм тук. Аз знам, че същият свят го 
имат и другите хора и ще го имат и след мен. Но никога светът няма 
да го има без живи възприематели.  
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Реалността на света по степен съвпада с реалността или силата 
на живота да се противопоставя на не-живота. Това е въпрос на енер-
гия.  

Възможното и невъзможното в света. Често се използва кате-
горията ‘възможен свят’. Лайбниц в класическата метафизика, Крип-
ке в съвременната логика, Карнап. Темата се повдига и в антропния 
принцип във физиката.  

Възприятието не е фундамент, а първа по валидност подредба. 
Възприятието оживява, оформя света. Но това не значи, че възприя-
тието предоставя абсолютно непоклатима основа на познанието. Бер-
тран Ръсел в традицията на английския емпиризъм постулира сетив-
ните данни като абсолютно знание. Днес е ясно, че такъв абсолют не е 
нужен. Достатъчно е да се различават по-силните от по-слабите под-
редби в изпитвания свят. ‘Абсолютният фундамент’ се заменя с по-
висока енергия на структурата. Реалните фундаменти в действител-
ност са винаги условни и се отнасят като такива към това, което но-
сят. Така и в архитектурата бетонната основа не е неразрушима. Ма-
териалът Ѐ (например бетон) не е изключителен. Просто тя е доста-
тъчно силна, за да държи сградата.  

 ‘Свободната енергия’ на формата. Свободна енергия в термо-
динамиката означава енергия, която не е превърната в ентропия. Сво-
бодната енергия е максимална в състояние на стабилност, когато про-
изводството на ентропия е минимално. В живото състояние свободна-
та енергия се поддържа над определено равнище. Нейната загуба оз-
начава разпадане и смърт. Колкото по-силна е една форма, толкова тя 
е по-трайна, нетечаща, неизменна, определена. В това значение ‘сила’ 
и ‘определеност’ на формата са синоними. Синоним на силата и оп-
ределеността на света е и реалността. Нещо е реално доколкото е оп-
ределено, отграничено, оформено.  

Животът е проблематичен, неговите форми са подложени на 
спонтанно обезформяне и носят сянката на хаоса. Когато търсим най-
силната форма в нашия свят или самата форма на света, все пак не 
намираме един непоклатим и независим от нас свят, защото всички 
форми се оформят от възприемащата жива форма. Живото състояние 
е проблематично и във всеки момент е резултат на усилие на тялото и 
съзнанието. Заедно с живота проблематичен и нестабилен е светът. 
Той чезне и пропада, когато съзнанието и тялото се препъват в потока 
на своя живот.  

Светът не е обективен в смисъл на независимост от перцептора с 
неговото съзнание. Но светът не е някаква илюзия, заблуда или ‘сян-
ка’ на нещо друго, истинско. Той е реален. Хусерл постига (не за пръв 
път) резултата, че феноменът не е нещо, което маскира света, а е са-
мия свят.  
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Все пак не създаваме света, както и живота си, а го намираме. 
Както не избираме да се родим и да се родим именно като хора, така 
и не избираме света с неговата форма. В този смисъл светът е неза-
висим от нас. Изглежда има нещо ‘в себе си’, извън живота и форма-
та. По този въпрос трудно може да се каже нещо смислено след ана-
лиза на Кант.  

Споделянето на света усилва неговата форма. Светът не е 
просто и само мой свят, заключен в единственото ми съзнание (solo 
ipso). Аз се намирам заедно с други човешки същества, със същото 
тяло като мен, и ние намираме, че нашите възприятия се съгласуват 
(без да съвпадат абсолютно). Така аз виждам едно дърво оттук в една 
перспектива, но когато отида на мястото на другия човек, аз възприе-
мам дървото в същата перспектива, в която той и описвам моето въз-
приятие по същия начин, както и той. Оттук нататък въпросът дали 
другите възприемат същото като мен, е лишен от смисъл. Няма ни-
какъв начин в този свят да се поставят едно до друго две възприятия 
на двама души.  

Светът е споделен по силата на идентичността на живата форма. 
Светът е споделян като един и същ свят от индивиди с една и съща 
жива форма (тяло). Така хората имат близък свят и споделят една 
форма. Но няма две еднакви личности и две еднакви тела. Няма два 
еднакви набора гени. Няма и еталон с точно определена ДНК-
последователност, който да се идeнтифицира с ‘Homo sapiens’ и така 
да дава образеца на човешката форма и да детерминира еднозначно 
човешкия свят.  

Светът не може да бъде споделян като култура, ако не е спо-
делян като природа. Не може да има една култура от хора и кучета. 
Никой не възприема възприеманото на другия и все пак всички от 
най-елементарното координиране и разбиране помежду си знаят, че 
другият човек възприема същия свят. Някак ‘се добираме’ до излиза-
щото извън нашия опит. Така, както говорим за визията на другия, без 
никога да я визираме, или за живота на другия, без да го живеем, 
трябва да можем да говорим и за множествеността света с условието, 
че всеки свят се живее непосредствено от живи индивиди.  

Световете съответстват на живите видове. В същото поло-
жение на телесни форми на живот като нас са и други живи същества 
в света. Донякъде ние общуваме и с тях и дотолкова споделяме един 
свят. Кучетата ни отговарят адекватно с поведение на нашите думи и 
движения. Емоциите им са ни ясни от техните реакции, както и наши-
те емоции – на тях. Ние сме сигурни, че кучетата изпитват болка и 
удоволствие. Ние знаем, че те ни виждат и виждат предметите, които 
и ние виждаме. Знаем тези неща по единствено възможния начин – 
като виждаме как те се държат. Ако ние сега забележим, че все пак не 
виждаме света през техните очи, това е вярно и за другите хора. Но 
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преградите пред по-силното общуване с другите живи същества не са 
от мащаба на преградите между хората. Особено далечно е разстоя-
нието между хората и растенията или между хората и насекомите. 
Тези разстояния зависят от разликите на телата. Кучетата не възприе-
мат нещата като нас. Вероятно те възприемат без цветове, в черно-
бяло. Те възприемат много миризми. Но това е само наша интерпре-
тация. Ние никога не можем да видим света с очите на кучето. Ние не 
можем да знаем нищо за миризмите, които усеща кучето. Това незна-
ние не трябва да ни отклонява от привичната антропоморфност. Въз-
можно е това да не са миризми изобщо. Прилепите пък чуват ‘ултраз-
вуци’ (предполагаемите по-високи от най-високите чувани от хората 
звуци – около 20 000 Hz).  

Животът е извор на човешкото и не е адекватен хуманизъм без 
осъзнаване ценността на всеки живот.  

Редът на формите е ред на постепенните промени. В достатъч-
но дълга поредица от форми, нито една от които не е еднаква с друга-
та, както е в света (а не в математиката), не може да се намери общо 
определение, от което да се извежда всяка една от формите. Всеобщо, 
присъщо на всяко единично, няма в света.  

Витгенщайн формулира по-добра картина на формите в света 
от тази на дедуктивната йерархия на всеобщото, общото и единично-
то. Това е ‘теорията за семейните сходства’. Генетиката ни казва съв-
сем категорично, че живите форми не са заковани, че са изменчиви и 
че границите между тях не са също така фиксирани абсолютно. Няма 
някаква определена последователност от гени, която да представя 
всеки човек, ‘вида Homo Sapiens като такъв’, и всички конкретни чо-
вешки ДНК са вариации. Но човешкият генотип е достатъчно добре 
обособен от останалите и това ясно го различава като отделна жива 
форма. Всички човешки индивиди са уникални и все пак всички те 
явно принадлежат към вида Homo Sapiens. Всичко може да варира и 
винаги има достатъчно постоянство.  

Мисловен експеримент. Построяваме редица пространствени 
форми. Започваме с квадрат.  

 
                       
 
 
        
 1      2                  3                 4         …               n   
След това, на втората фигура, се изкривява квадратната форма, 

като се удължава горната му страна с един микрон вдясно. Ние про-
дължаваме да го възприемаме като същия квадрат. Третата форма е 
още по-неправилна и така някъде на хилядната ние вече казваме, че 
това не е квадрат. Това за нас, в нашето възприятие, е неправилен че-
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тириъгълник. Моментът на разпознаване на различието е донякъде 
определен от ‘прага на възприятието’, отвъд който не можем да възп-
риемаме разлики в разстоянията. Но този праг не може да се определи 
точно, защото при определянето му ще съотнасяме чисти числа с ре-
ални възприятия и ще трябва да определим чрез живи наблюдения 
кога хората престават да виждат разликите. Всички изпитвани хора 
ще дават различни резултати. Кой от тях ще е верният? Дали най-
силния в смисъл на острота на визията, или пък най-слабият? Но ни-
кой не ни гарантира, че нова извадка от нови хиляда души няма да 
промени картината. Тогава да вземем средния праг. Но и той няма да 
е точен, разбира се, поради ограниченост на извадката. Ако привле-
чем още повече хора, може средната величина да се промени. Дори да 
можем във всеки момент да разполагаме с данни за прага на възприя-
тие на всички живи хора, това отново не решава въпроса, защото 
продължават да се раждат хора и да умират други и така картината 
остава плаваща.  

Точността е проблем, доколкото искаме възможно по-висока 
степен на определеност. Но перфектна определеност намираме само 
на ниво знак. Знаците със значения други знаци са присъщи на мате-
матиката. Но математиката е артефакт, знакова система, чиста ‘абст-
ракция’ или ‘идеализация’. Тя не е част от възприемания свят. В сфе-
рата на чистата математика извън опита ние можем да формулираме 
една приемлива стойност като ‘прага на различаващата визия на чо-
века’. И този знак може да върши прекрасна работа на практика.  

Но вярната картина е преливането на формите и невъзможността 
за никакво перфектно определяне, разграничаване, идентифициране. 
От това следват важни онтологически твърдения.  

Няма еднаквост в света. Две неща не могат да са еднакви, щом 
определеността не е абсолютна. Във веригата на нещата ние просто 
пренебрегваме малките различия и изтъкваме големите. Така се обра-
зуват класовете или множествата. Те са артефакти. Само като знаци 
нещата могат да са еднакви. Но знаците са извън света. Общото в све-
та не съществува, съществува само подобието.  

Няма фиксирани неща в света. Няма и фиксирани процеси. В 
света има форми и потоци в контекста на нашата жива форма. Това са 
формите и потоците в природата. Тук нещата и процесите нямат вза-
имни граници и са обособени само с оглед експанзията. ‘Нещата’ и 
‘процесите’ се фиксират в арт-подредба с оглед живота на формата.  

 Докъде една форма е тя и откъде престава да е тя е въпрос на 
живота. Според силата на една форма и следващата от нея нейна 
трайност се определя какво място и време заема тя в нашия живот.  

Тялото се ре-синтезира в света-на-тялото, възприеман от тялото. 
Тази ре-синтеза на определено (човешкото) тяло изисква и получава 
подходящ набор от неща и събития, на които светът се разчленява и 
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от които той се събира. Светът на мравката е съставен от други неща 
и събития, които са важни за тялото на мравката.  

Възприятието създава многообразие от ‘неща’ и ‘събития’ в 
пространството и времето. Възприятието обособява в живия поток на 
света и ‘втвърдява’, ‘разпознава’, ‘описва’ нещата като пространстве-
ни и събитията като времеви. Те изникват, траят и изчезват, извикани 
от актове на схващане от съзнанието. ‘Нещата’ и ‘събитията’ са ус-
ловни – ние сами ги отграничаваме.  

Няма начин в този свят да се поставят едно до друго две възпри-
ятия на двама души. Затова е лишен от смисъл въпросът дали другият 
не вижда цветовете различно от мен. Но изказите ни са споделени и 
ние се съ-поставяме относно света.  

 
3. Свят без същност 
Категориите на европейските (и индийските) онтологии са 

местни описания. В света няма абсолютна същност, но той не е не-
уловим огън. Светът не е нито даденост (Ръсел), нито трансцен-
дентална проекция (Хусерл). Светът не е битие или небитие, нито 
битие-и-небитие. Той има съвсем специфична и трудно уловима с 
думи реалност, която се изплъзва от категоризиране, но се поддава 
на изразяване. Този статус е добре изразен в закона за запазването 
на променливата енергия. Светът не е сводим до езика и няма нужда 
от специално отнасяне към него.  

 
Категориите са артефакти, а не реални всеобщности. За всяка 

категория може да се направи деструктивен анализ и да се демонст-
рира, че тя е невалидна, поне по онзи начин, който се очаква от нея. 
Това е направено за причинността и телеологията в Граници на нау-
ката. Нито една категория не може да издържи изпита на валидност в 
реалността като ‘всеобщо понятие’.  

Да се отстранят същностите не е нова задача за философията. Тя 
е поставяна и решавана много отдавна. В будистката абхидхарма Ва-
субандху рисува картината на света като поток мигновено пробляс-
ващи дхарми – единици, чиято природа е преходността и след появата 
си веднага изчезват. Така светът е поток и нищо в него не е трайно. 
Това не е хераклитов  поток, а събиране и разпадане. Но в шунявада 
на Нагарджуна и Майтрея картината се освобождава и от тези едини-
ци, за да придобие статус отвъд битието и небитието.  

Две хиляди години по-късно реалността, видяна с очите на нау-
ката, изглежда според будисткия философ така: „потокът пред нас не 
е композиран от субстантивни единици или същности (напр. Частици, 
вълни или иманентно съзнание). От това следва, че всяка същност, 
която можем да концептуализираме, има само условна стойност, но в 
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същото време празнотата не е еквивалентна на не-битие“ (De Zoysa, 
1997, p. 69). 

Всеобщо, общо и единично. Няма едносъщностност в света. Няма 
същност, която остава валидна за всички неща, които срещаме. Опи-
тайте да наречете всичко материя, дух, енергия, феномен, екзистен-
ция. Ще срещнете опровержение и неприложимост. Никога нямаме 
опит за всичко. Не можем да кажем нищо, което да е валидно завина-
ги и навсякъде.  

Няма клас от отделни предмети в света, за всички от които да е 
налице едно общо, все-общо. Няма достатъчно добре определени 
предмети, за да се прецени в граничните случаи дали на предмет от 
определения клас е налице определението, присъщо на останалите. 
Така няма два човешки генома, които да съвпадат, както и няма опре-
делен набор от гени, които да са налице във всички хора и в никой 
друг вид. Всеобщото не е реално – то е артефакт. Общото е определе-
ние на отделното. Само по себе си общото е неопределимо, а само 
чрез по-общо. Оттук следва, че пределно общото е неопределимо.  

Качество и количество. Качеството и количеството не са кате-
гории, доколкото се преливат едно в друго. Всяка точка на земното 
кълбо може да се определи чрез категориите ширина (север-юг) и 
дължина (запад-изток). По обичайния начин можем да приложим 
двойката качество – количество към категориите на Земята (запад, 
изток, север, юг) и стойностите на ширините и дължините. Вижда се, 
че качеството се разтваря в количество. От четири категориите стават 
2: ширина и дължина. Но цялата информация може да се представи 
като съчетание от две стойности, т. е. чисто количествено (комплекс-
но число). Или: компасът показва както ‘качества’, N, S, така и коли-
чества – градуси по хоризонта от 0 до 360.  

Същност. ‘Същността’ варира. Всяко определяне на същност е 
контекстуално, условно и проблематично. Кое е същност на един 
обект: ‘формата’ или ‘съдържането’ ? ‘Единичното’ или ‘всеобщото’? 
Ако човешката същност е всеобщото в мен, то кое е то? Да речем, 
най-сигурното ‘всеобщо’ е, че аз съществувам. Но това далеч не е 
човешка същност. При това аз съществувам само ограничен отрязък 
от време, а преди и след него не е ясно. Но може би моята същност е в 
единичното, в моята неповторима индивидуалност. Но кой съм аз? 
Мога ли да определя кое е неповторимо в мен? Нали ако определя 
някакво качество в себе си, ще използвам термини, които са валидни 
и за други индивиди. И все пак аз съм добре определена личност и 
моите познати ме разпознават безпогрешно всред хиляди други. Аз 
притежавам уникален набор от определения, неизброими и неопреде-
лими в строга схема, и все пак представяни в една представа, образ, 
индивидуален портрет. Но тази ‘същност’ е конгломерат, не е нито 
нещо ‘единично’, нито нещо ‘всеобщо’, нито някакво премерено                    
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съ-четание между двете. Тя не е и никаква ‘същност’, ако погледнем 
внимателно. Защото нейните определения плават и са предмет на ин-
терпретация. 

Категорията ‘нищо’. В европейската екзистенциална филосо-
фия и особено при Сартр. Нищото играе ключова роля. Именно Ни-
щото е това, което ни тласкало напред и определяло като ‘екзистен-
ция’. Но ‘нищото’ нито с малка, нито с главна буква нищо не казва за 
нищо. Да наречем ‘Нищо’ неопределеността на избора и да положим 
тази ‘категория’ в ‘основите на човешкото съществуване’, е просто 
словесен трик. Човек не се движи от някакво голо ‘нищо’, а от теча-
щата определеност и постоянното определяне на своите избори (думи 
и действия) като неизбрало раждането си, живота си и смъртта си чо-
вешко същество. Да кажа, че нищо не е предопределено в моето дейс-
твие и затова съм абсолютно свободен, е едно безполезно и невярно 
изсилване.  

Но дори най-правдоподобната категориална картина на човеш-
кия живот ще се натъкне на кухота в обяснението, което ще го сведе 
до чисто словесна игра. С никакви категориални схеми не можеш да 
обясниш една реална ситуация достатъчно добре, че да изведеш от 
това обяснение по-добре от всяко друго съображение най-
адекватното си действие.  

Светът не е битие, нито небитие, нито битие-небитие. Няма 
онтологичен модус на битието или небитието, което да изрази света 
‘строго’. ‘Е’, казано за света, е празно, както и ‘не е’. Да се каже, че 
светът се светува, че той бива живян, е нещо повече. Но за битието и 
небитието като категории се иска нещо окончателно. А животът не 
може да го предложи. Всичко в живота: и индивидуалното същество, 
и пространството, и времето, и нещата в света, плават и нещо в тях 
идва и друго се губи. Ако идващото и губещото се се определят, те 
нямат определен статус извън наличието си, като идващи и отиващи. 
Но това е важно като тяхна ‘природа’. Да се каже, че нещата са и не 
са, е кухо. Защото битие-небитие не казва нищо за уникалното нали-
чие, поява и изчезване на зелените листа, облаците, младостта на ли-
цето и реката пред нас.  

 Светът може да се възприеме начисто. Когато се потопим в 
него, отпадат съществуването и несъществуването, обекта и субекта, 
абсолютното и относителното, даденото и създаденото, трансценден-
тното и трансценденталното, идеалното и материалното, качеството и 
количеството. Всичко може да се каже по различен начин и няма 
привилегирован израз. И при все това остават цветовете и формите, 
дърветата и реките, живите същества и неживите неща. Остава жиз-
неният процес, който очертава всичко това.  

Светът не може да се изкаже или изясни на онзи, който не жи-
вее в него така, както не може да се изясни цвета на незрящия. Не е 
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ясна цялата ситуация на този поток именно на този свят с именно то-
ва тяло, което сме ние. В този смисъл светът е неопределен, няма 
същност. При това в естествения живот това не е проблем. Ние 
имаме всичко в живота си. Онова, което реално се обяснява, е само 
странното – излизащото извън привичния ред на нещата, извън фор-
мата на перцептивния поток. Една чудно наредена от цветове дъга, 
едно притъмняване посред деня, едно уникално и рядко събитие като 
слънчевото затъмнение искат обяснение. Най-силно иска обяснение 
изключеното от света като ‘невъзможно’ – например полета на един 
човек без летателен апарат. Макар че, ако помислим, това, че ходим 
по земята, е точно толкова неясно, колкото ако летяхме.  

Светът не се живее като надиндивидуално преживяване. Споде-
ля се на местен език, като се описва преживяването така, че да се раз-
бере от другите. И това става спонтанно. Нулева експанзия на описа-
нието (нулева ескалация на проблемността) имат нещата и процесите 
в света, лишени от напрежение. Те не мотивират никаква рефлексия 
или действие за евентуална своя промяна.  

Нашият свят се крепи въпреки цялата тази неопределеност. 
Ние знаем, че утре слънцето ще изгрее, че не можем да летим, че 
трябва да дишаме, за да живеем. Жизненият процес е подреждане на 
фона на хаотизирането. Подреждането не е нищо друго освен ре-
синтезирането на живата форма заедно с нейния свят. Ред е онова 
разположение на нещата и процесите в пространството и времето, 
което очертава живата форма. Очевидно нашият свят е очертан, до-
колкото сме живи хора, и ние постоянно възстановяваме този човеш-
ки ред, като разширяваме хоризонта на човешкия свят: проникваме 
зад хоризонта, разширяваме възприятието, разширяваме описанието, 
обясняваме света и дори предвиждаме бъдещето. При това всяка 
крачка е проблематична и нещата се разпадат от само себе си в някое 
място.  

Сетивният свят е сянка на истинския свят на идеите. Тези 
чисти форми са първообраз на сетивните неща (Платон). Сетивният 
свят е единственият достъпен, докато сме хора, и не се забелязва свят 
не идеите. Идеите са продукт на ума и техен първообраз са сетивни 
неща.  

Светът е даден  на сетивата (Кант). Светът не е даден. Той се 
получава в живота тук заедно с нас, без до сме го избирали, постоян-
но възстановяван от нашия телесен живот.  

Светът е носен от мозъка като представа (Шопенхауер). Све-
тът не е продукт на тялото, защото то е в света. Светът е мястото, в 
което може да се живее. Човешкият свят е такъв, че да може хората 
да живеят в него. 
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Светът е всичко, което е налице (Витгенщайн). Светът не е 
едно безразлично ‘всичко’, а е място за живеене на същества, ‘пред’ 
които е ‘налице’.  

В аналитичната философия на науката в съгласие с безсмислието 
на метафизиката се установява, че съществуването няма друг онтоло-
гичен 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 Уи-
лард Куайн (Quine, 1952). „Любопитно нещо относно онтологичния 
проблем е простотата. Той може да бъде поставен в три англо-
саксонски едносрични думи: „What is there?“ („Какво съществува?“) 
(Quine, 1952, p. 21). 

Уилърд Куайн привежда анализираните от Ръсел ‘singular 
descriptions’ (единични описания) като ‘авторът на Уейвърли’, ‘се-
гашният крал на Франция’, ‘кръглият квадратен купол на Бъркли ко-
лидж’. 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“.  

Грешка е да се смята, че непълните описателни изрази се нуж-
даят 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“ (ibid. , p. 26). 

Тези символи се изясняват в контекста на целите твърдения. Та-
ка отпада разбирането, че твърденията за несъществуващи обекти са 
безсмислени. Смислеността не предполага съществуване в пространс-
твото и времето. Но какво е значението на съществуването и несъ-
ществуването на неща като ‘Пегас’ ? Трябва да има ‘пегасост’ в нещо 
като Платонов свят или в човешкия ум. Тогава изразът ‘Пегас не съ-
ществува (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 съ-
ществуването на числата. Единичното име още не е онтологично зна-
чимо. Но значението може да е в статуса на идея в ума. Има ли уни-
версалии 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, черве-
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ни залези“… Може да се приема, че съществуват червени коне, рози и 
залези, но да се отрича, освен като погрешен начин на изразяване, че 
съществува нещо общо… което е наричано с думата ‘червенина’, ‘за-
лезност’“ (ibid. , pp. 29 – 30).  

McM би казал по-нататък, че Пегас не съществува в пространст-
вото и времето като летящ кон, но че той е човешка идея. Но това ве-
че е объркване. Има ментална идея ‘Пегас’, но не тя е, която хората 
имат предвид, когато отричат съществуването на Пегас. McX обърква 
понятието, че Пегас трябва да съществува, за да се отрича съществу-
ването му. Друг измислен събеседник, Whyman, Уайман, се намесва, 
за да определи съществуването на Пегас като модалност: възможност, 
която не е реализирана. Но Куайн отхвърля това решение, доколкото 
възможни неща не могат да се идентифицират. След това Куайн отх-
върля дори логическото противоречие като без-смислица и не-
съществуване, макар и защитавано от авторитета на Витгенщайн. За-
щото има доказателства чрез допускане на противното и чрез проти-
воречието се стига до решение. Но Чърч показва, че няма всеобщо 
приемлив метод за откриване на противоречията.  

Според Куайн несъгласието между двама души, един от които 
твърди, че има нещо, което другият твърди, че не съществува, почива 
върху онтологични предпоставки. Те се коренят в парадоксалността 
на негативното утвърждаване, че „нещо не съществува“. Това е ан-
тичната апория за изказа на не-битието и дали то съществува, или не. 
В статията негативният аргумент е представен от онтолога мистър 
McX. Единствен начин, по който можем да се ангажираме онтологи-
чески: чрез употребата на ‘bound variables’ (ibid.). 

Този аналитичен номинализъм е краен пункт във философията 
на езика като онтология. Той показва възможностите и границите на 
лингвистичната онтология. Тя е напълно безсмислена пред лицето на 
света. Ако нашето съществуване е въпрос на думи, нашият живот не е 
нищо друго, освен нечие говорене.  

Така се отива до един краен пункт в аналитичната философия, 
който обаче като логосен е дълбоко същностен за нашата култура. 
Нямаме никакви гаранции за съществуване, освен изразите, свърза-
ните думи. Съществуването, попаднало в езика, вече не може да се 
утвърждава извънезиково. Реализмът става безсмислен. Допускането 
в езика на явления, които са неизказуеми, е невъзможно. Но тази фи-
лософия ни освобождава, за разлика от феноменологията, от смесва-
нето на даденото и създаденото от нас, пораждащо наистина нераз-
решими трудности. Куайн, като никой друг съвременен философ и 
подобно на средновековния Уилиам Окам, радикално отстранява ми-
ризмата на света от ‘онтологията’, за да предложи една стерилна он-
тология.  
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Но езикът е нищожен без пространството и времето. Не можем 
да измислим Пегас, който не лети, не е кон и изобщо не е нещо в 
пространството и времето. Не можем да измислим число, с което да 
не броим, да не мерим и да не означаваме нищо в пространството и 
времето. Не можем да измислим ‘цветност на частицата’, която да 
има статус вън от всяка наблюдение и да не прилича на нищо. 

Светът не е това, което се приема в класическата наука преди 
Айнщайн и Бор. Той не е ‘обективно битие в себе си и за себе си’, ко-
ето съществува независимо от всяко възприятие и познание. Тази 
представа е удобно приближение далеч от границите на опита, в 
оазиса на обикновения опит, вън от перспективата на крайността. Тя 
се дестабилизира при по-силен анализ, какъвто се прави в Специална-
та теория на относителността и направо се разрушава в граничен ана-
лиз, който е направен с помощта на уредите, регистриращи микроо-
бекти в квантовата механика.  

В мои координати маркирам формата на света като ‘мека’. Дори 
константите не са със сигурност константи. Но тя е достатъчно ‘твър-
да’, че да се формулират много силни физични закони като запазване-
то на енергията или ентропията. Тя е достатъчно твърда, определена, 
трайна и реална, за да можем да дефинираме видовете в биологията и 
да казваме, че такава и такава последователност от мононуклеотиди в 
ДНК представя човешкия вид, а друга представя вида Kanis Lupus.  

Такова разбиране не е ново. Преди двадесет века Нагарджуна – 
брахман от Андрха – Южна Кошала, е написал:  

„1 Не е възможно възникването на собствена природа от основа-
ния и причини. Защото ако собствената природа би възниквала от 
основания и причини, то тогава тя би била сътворена.  

2 Как обаче би могла да съществува една сътворена собствена 
природа? Та собствената природа не е нещо направено и не зависи от 
нещо друго.  

3 Как обаче, щом не съществува собствена природа, би могла да 
съществува чужда природа? Та нали собствената природа на една 
чужда същност се нарича чужда природа.  

4 Как, по-нататък, би могло да има битие без собствена природа 
и чужда природа? Та нали едно битие се реализира само ако е налице 
собствена или чужда природа.  

5 Ако обаче няма битие, тогава не може да има и небитие. Та на-
ли инобитието на едно битие хората наричат небитие.  

10 Затова разумният не трябва да утвърждава нито битието, нито 
небитието“ (Мадхямика-карика) (Нагарджуна, I в. сл. Хр. (1995), гл. 
XV). 

Това е принципът ‘шунята’, ‘sunyata’ (пустота) в будизма, спо-
ред който ‘нещата’ във времето и пространството са ‘пусти’, нямат 
основание за своето съществуване в самите себе си. Но в аспекта си 
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на цялостен поток, неразчленен, светът е абсолютен – пише Нагар-
джуна. В Западната мисъл Платон, а след това 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).  

Метафизиката, отнела толкова много умствени сили на Запада и 
на Изтока, е евтин начин да се освободим от тайната на света. Не е 
трудно да се вкара света в категории. Цената на това фиксиране обаче 
е скъпа. Ние получаваме умствен наркотик, който не ни позволява 
осъзнаване на живота на света. Ставаме слепи за крайността си. Заб-
равяме, че метафизиката не прави света абсолютен, нито нас – безс-
мъртни. Ние вече не можем да разбираме алтернативни изкази и да 
държим сметка за тяхната условност. Не можем да изберем мълчани-
ето пред света. Нито можем да се спрем на една категориална система 
пред друга и да се освободим от непрестанното дърдорене, което за-
щитава и отрича еднакво неверни метафизики.  

Светът обаче не е илюзия или съкровено изживяване. Той е реа-
лен и споделим. Сънища, представи и въображаеми неща носят фор-
мата на света и са живи.  

В будистката абхидхарма светът е множество локални и времен-
ни психофизични единици, които мигновено възникват и изчезват 
(Васубандху). Дхармите образуват форми и потоци, които се възпри-
емат като реален свят. Но нищо в света няма независимо съществува-
не (пратитя самутпада – Нагарджуна). В западната философия Платон 
разбира сетивния свят като сянка на света на идеите. Бъркли анализи-
ра опита и стига до извода, че светът е възприятие. В критическата 
философия на Кант светът е явление. Шопенхауер смята това за най-
значителното откритие във философията и в съгласие с това и с бу-
дистката традиция нарича сетивния свят представа. Хусерл разра-
ботва този възглед като трансцендентална феноменология, в която 
светът е поток от феномени. Но аз не намирам защо тези феномени 
трябва да лежат в трансценденталното Аз и да се подреждат според 
абсолютни категории в онтологични региони.  

 
4. Хаос 
Хаосът е неопределеност, неяснота и разпадане, видяни през 

очите на живота. Животът-ред остава локален на фона на нежи-
вото-хаос. Светът ‘възниква от’ хаоса. Той плава в океана на неоп-
ределеността така, както земната кора плава в океана на лавата. 
Хаосът, разпознат от живота, е изразен силно във Втория закон на 
термодинамиката. Ентропията в света расте до безкрайност.  
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Хаосът е сянката на реда като нежива сянка на живота. Той е 
неопределеност като фон на определеността. Той е тук заедно с живо-
та и света: неизвестност, неопределеност, неизразимост. Светът се 
ражда и се разпада заедно с живата форма, която го поддържа със 
своя жизнен процес на ре-синтез, компенсиращ хаотизирането. Оп-
ределеността строи света, неопределеността го разрушава. Хаосът е 
аспект на живота и света като несигурност и пропадане, като разми-
ване на очертанията. Светът пред науката не е фиксиран, а просто е 
траен спрямо човешкия живот.  

Хаосът сe проецира като ‘прасъстояние’ или ‘свършек’. Това е 
‘преди’ възникването или създаването на Космоса и ще дойде с него-
вото разпадане. 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 или вече) няма. Той за 
живота е подобен на ‘първичния океан’, на начеващото сътворяване, 
когато Божието слово още не е изказано. Λογοζ създава реда, и този 
ред е естествено да бъде словесен, изразим в думи, разумен. Хаосът е 
‘шумът’, съпровождащ словото.  

Хаосът расте тотално и спонтанно. Той ‘тече’, като течение 
към по-голям хаос. Нещата спонтанно се изплъзват от определеност и 
потъват в неопределеност. Погледнато откъм живота, нещата не вър-
вят отсамосебе си и животът работи за оправянето им. Погледнато 
откъм съзнанието, светът е отначало неопределен и изисква опреде-
ляне и подреждане. Живото тяло се изтощава и трябва да поема енер-
гия. То остарява и накрая умира. Подложено е на болести. Подложено 
е на риск от убийствени удари от неживата среда и останалите форми 
на живот. Съзнанието се поддържа с усилията на волята (внимание). 
То спонтанно отслабва и пропада в без-съзнателност. По-голямата 
част от нашия психичен живот е безсъзнателна. Съзнанието се опри-
личава на айсберг, плуващ в океан. Съзнанието се изключва по време 
на сън. А в определени моменти съзнанието просто се губи. Това пра-
ви разбираема постоянната работа на живото тяло за възстановяване – 
експанзия на живота, както и работата на съзнанието по възстановя-
ване и изясняване на света.  

Така се извежда и разбира смисъла на Втория принцип на тер-
модинамиката. Течението към по-голям хаос в света се твърди опре-
делено в този фундаментален физичен закон, който очертава посоката 
на събитията. Ентропията се определя като ‘най-вероятното състоя-
ние на нещата’ и като ‘неопределеност’. Чашата се чупи, когато падне 
от масата. Но тя не може да се възстанови, както това може да покаже 
кинолентата на падането, върната обратно. Нарастването на ентропи-
ята е, което определя ‘стрелата на времето’. Това е формулировка, 
необходима за фон на формулировките на останалите физични закони 
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и особено биологичните положения. Подреденото и в това число жи-
вото, оставено без работа по подреждане, се разпада в хаос.  

Редът, определеността на живота, расте локално в усилията 
на живота. Живите системи са отворени и поемат подредена енер-
гия, като я задържат и подреждат своите спонтанно разпадащи се 
структури. В края на краищата всяка жива система се разпада. Разпа-
дането на структурите е безусловна тенденция в нашата Вселена.  

Животът се подрежда като механизъм на компенсиране на раз-
падането. Живите системи са ‘машини’ за производство на ред – соб-
ственото си възпроизводство. Те са отворени и благодарение на това 
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 запаз-
ване на подредеността и на разширяването Ѐ е самия жив процес. До-
колкото светът, който възприемаме, е зависим от възприятието, той е 
свят подреждащ се в условията на растящ хаос.  

Неопределеността в света. Когато се раждаме и 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 не-
определен момент. Когато се събудим внезапно, светът все още е не-
попълнен и ние често се чудим къде се намираме. В главата ни е хаос 
от смътни спомени за сънуваното и разпокъсани усещания за възпри-
еманото. 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 неу-
държимо, 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.  

(От)къде се появява хаосът? Хаосът се появява на фона на жи-
вота. Можем да го мислим като безусловен, първичен, и само на не-
гов фон животът в нашата форма е живот. 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.  
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Но по-точно е да кажем, че животът разкрива хаоса като хаос. 
Без живота хаосът не би бил хаос. Защото само по отношение на мес-
тното подреждане на живата форма се явява като фона спонтанното Ѐ 
разпадане. Може да се заключи, че животът и неживият поток са съ-
отнесени поначало и се намират в срещуположно взаимно движение. 
Ако се изходи от живота като нещо изначално, тогава неживите неща 
се движат обратно на живота, към хаос, а животът тече спонтанно 
срещу това движение. Ако се изходи от хаоса, ентропията, като нещо 
безусловно и всеобхватно, тогава животът е локален напор на органи-
зиране срещу спонтанното разпадане.  

Получава се, че ние се движим срещу външен поток – потока на 
разпадането, и в края на краищата, като 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.  

Хаосът е извън човешката форма. Тя оцелява и експанзира въп-
реки него и срещу него. Но цялата Ѐ определеност и динамика са за-
висими от антиентропийната специфична подреждаща активност – 
възпроизводството и разширението. Възпроизводство и експанзия е 
едно и също движение на синтез. Когато синтезът компенсира разпа-
дането, налице е възпроизвеждане. Когато го надмогва, налице е екс-
панзия. Когато не може да го компенсира, налице е дистрофия. 

Живата форма е ограничена пространствено и времево. Само в 
някакви граници, локално, е възможно намаляване на ентропията, 
структуриране, живот. Живите форми са локални. Това е така, защото 
животът познава различни пътища. Животът може да се осъществи с 
различни форми, стига всяка от тях да удържа живото състояние чрез 
своя жизнен процес срещу спонтанното разпадане в не-живот. Те са 
живи тела в пространството и живи процеси във времето, ограничени 
от раждането и смъртта. Всяка жива форма е уникално образувание, 
което осъществява живия процес като ре-синтез на себе си на фона на 
спонтанното разпадане. Живата форма е определена и различна от 
другата жива форма.  

Какъв е светът преди науката и преди всяка културна форма? 
Какво би представлявал светът преди 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 оти-
ваме още по-назад – преди самото възприятие.  

Кога е налице възприятие? Смята се, че възприятието е цялост-
но. Възприятие има, когато живата форма разпознава нещата по пътя 
на живота в света. Мечка възприема ябълка като храна, човек като 
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враг, зелена долина като място за почивка. Светът има за нея очерта-
ния чрез това, че тя води живота на мечка. Смисълът на свят и смисъ-
лът на възприемане на свят е такъв: Моят живот тук на това място (в 
тези планини и реки и сред тези други живи същества) е такъв-и-
такъв. Светът – това е ‘мястото, в което’ животът живее. Нашият 
свят е ‘мястото, в което’ ние можем да живеем. Светът е определен 
като арена на живота и той се въззема от хаоса.  

 
5. Тяло и възприятие на света 
Живото тяло оформя света. Разликите между световете мо-

гат да се видят в един свят като разлики между телата на живите 
същества. Тяло с очи оформя един зрим свят. Тяло с ултразвукови 
уши оформя един ултра-звуков свят. Тяло с фасетъчни очи оформя 
зримост, различна от тази на бозайниците. Това, което живата 
форма живее като свят, е хоризонт от възможности за ре-синтез 
на тази форма (на нейното тяло). Тялото е пра-образ на света, не-
гова пра-форма. Ре-синтезът на тялото в потока на живота е и ре-
синтез на формата на света.  

 
Единственият извор на познание в опитната наука е възприя-

тието. Перцепцията е ядро на научния опит. Опитните науки като 
физиката и биологията изследват света, наличен във възприятието. 
Независимо дали се приема свят вън от възприятието, то остава из-
точник и сфера на изпитване на теориите. Науката работи с наблюде-
ния, описания и обяснения (предсказания) чрез теории на феномени в 
перцепцията (възприемаеми неща и процеси в пространството и вре-
мето). Тези наблюдения, описания и обяснения са работа и изпитване 
на науката. Няма други критерии за рационалност и истина в опитна-
та наука. „Цел на всяка наука, било то естествознанието или психоло-
гията, е съгласуването между нашите усещания и свеждането им към 
логическа система“ (Einstein, 1921, р. 5). Но не просто уникалното 
усещане на индивида, а усиленото чрез споделяне и всеобщо призна-
ване възприятие. „Нашите понятия и системи понятия са оправдани 
само доколкото служат за изразяване на комплекси от нашите усеща-
ния; вън от това те са неправомерни“ (Einstein, 1921, p. 2). 

Цветът е смисъл на ‘дължината на светлинната вълна’. Науч-
ният светоглед на западния човек вижда в организацията на зрително-
то възприятие следната верига: ‘електромагнитна вълна с определена 
дължина’ – лъч светлина – леща на окото, роговица, пръчица (кол-
бичка), зрителен нерв, зрителен център – цвят. Тук ние без никакво 
понятие за връзка ‘добавяме’ цвета. Но цветът не е част от редицата. 
Цветът е изцяло друг план. Той замества цялата редица – ние не 
‘виждаме’ лъча червена светлина, нито лещата на окото си, нито ро-
говицата, нито зрителния нерв, нито зрителния анализатор в мозъка, а 
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само червената форма. 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.  

‘Дължината на вълната’ може да се предложи като трансценден-
тно 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. Обяс-
нението тук е, че цветът е смисъл на абстрактното понятие дъл-
жина на светлинната вълна.  

Бертран Ръсел провежда важен анализ на сетивния опит на въз-
приемането на маса (Russel, 1912 (1967), pp. 8 – 10). Тази визия не е 
абсолютна. Самото понятие ‘маса’ е артефакт. Но е ясно, че специал-
ното възприемане, комплексно от различни сетива, и особено усилено 
от измерването (което неусетно ни вкарва в науката като форма), дава 
най-силната форма. Нейната сила се състои в това, че се потвърждава 
от всяка проверка от различни възприематели в различно време и 
място. Този вид представяне е опит в научен смисъл и то носи обек-
тивността на опитната наука.  

Възприятието е жив процес и дава света като жива форма. То 
винаги е възприятие на определено живо тяло (човек, лъв, врана, 
мравка).  

Цялата аналитична философия се спъва в простото следване на 
възприятията поради тяхната разнопорядковост с наблюдателните 
твърдения. Логиката не може да работи с възприятия. (Айнщайн 
обаче подчертава именно ‘логическото свързване на усещанията’). 
Тук е подходящ само един отговор и той е даден в семантичното по-
нятие за истина на Алфлед Тарски. Истина не е съответствие между 
изречения, а съответствие на изреченията на света. „Снегът е бял“ е 
вярно ако и само ако снегът е бял. Цялото това изречение принадле-
жи към метаезика, а „Снегът е бял“ – към обектния език. Тук обект-
ният език не се отнася към език. Онова, което е извън езика и към 
който той се отнася, е светът.  

Нямаме налице друг свят освен света във възприятието. Мис-
ленето, въображението и паметта работят с материал от перцепцията. 
Не можем да си представим, нито да мислим нещо невъзприемаемо в 
света, извън пространство и време. Абстрактните същности в науката, 
математиката и философията имат формата на възприемаеми фено-
мени.  

Това, което остава от света без нас, е извън смислено предста-
вяне. Нито едно възприето нещо – нито Земята и звездите, нито сти-
ховете и теориите, нито нашите сгради и машини, нямат известно за 
нас самостойно, безусловно, абсолютно битие, което да надхвърля 
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тленния ни живот. Нямат самостойно битие в някакъв съвършен пла-
тонов свят и думите, и числата. Това е така, защото ние, тленните, ги 
правим.  

В науката се прави едно от подрежданията на човешкия свят. В 
нея не започваме произволно, а се съобразяваме с очертание, дадено в 
споделеното възприятие, което имат здравите хора. За да подредим 
многообразието от промени на нещата и процесите в пространството 
и времето, ние въвеждаме величини като път, времетраене и средна 
скорост, защото възприемаме движещи се предмети. Няма друго 
основание. 

Понятията за артефакти са неясни. Когато учените се опитват 
да определят понятия за научно-технически възможности, те напускат 
позицията на наблюдателя, за която са недостъпни същности като 
‘личност’ или ‘интелект’. Такива са ситуациите на телепортация и 
изкуствен интелект. В хода на експанзията на науката се стига до 
въпроси като: Ще бъдат ли налице усещанията на човека в набора на 
информация за състоянията на атомите му (Дерек Парфит)? Такъв е 
проблемът за индивидуалността. Друг въпрос гласи: Може ли маши-
ната да мисли? Такъв е проблемът за изкуствения интелект. Според 
‘теста на Тюринг’ ако устройството отговоря на въпроси като човека, 
то ще е разумно (Пенроуз, 1989 (1998), сс. 20 – 25). Това е грешка на 
днешната научна нагласа, което се надявам да проличи в това изс-
ледване. Грешката е в прехвърлянето на границата в дистанцирането 
на понятията от възприятията и субстанциализиране на ‘същности’ 
като личност и интелект.  

Човек усилва подредбата на хаотичния и незнаен свят според 
силата си, за да оцелее и експанзира. Възприятието, наблюдението, 
описанието и обяснението са фази на това усилване. Първоначално 
приетите величини предзадават едно очертание, което става все по-
определено и от него все по-трудно е да се освободим. Колкото пове-
че е напреднала нашата физика, толкова по-невъзможно изглежда да 
започнем наново друга физика. Но ние трябва да помним, че цялата 
ни наука и преди всичко физиката, е плод на разгръщане, експанзия 
на първоначално приети базови величини и отношения. В процеса на 
това разгръщане синтезите стават все по-сложни и взаимно зависими. 
Следващите ходове на подредбата стават все по-трудни, защото избо-
рът е все по-труден. Всяка следваща теория трябва да се съгласува с 
все по-голяма система от налични теории. Това придава на Нововре-
менната наука вид на активност, която ‘задълбава все по-навътре в 
тайните на Природата’. Но това развитие я прави все по-незаменима, 
твърда и безалтернативна.  

Нещата все пак не са ‘заковани’ и визията за тях зависи от се-
тивната (телесна), менталната и културна обработка. Едно извънзем-
но, ‘гледайки’ човек, най-вероятно би ‘видяло’ нещо съвсем невъоб-
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разимо за нас. Хората стигат до разногласия, когато гледат нещо не-
виждано и неразпознато в културната общност и неизбежно става 
въпрос за това какво ‘всъщност’ виждат.  

Невъзможно е в езика да прокараме граница между неописания 
възприет и описания възприет свят, защото чрез езика сме вече в 
описание. Но това не ни пречи да говорим за неописаното възприятие 
и да визираме възможните светове. Светът от събития на лъва и моят 
се различават. Мога да проумея донякъде света на лъва, защото виж-
дам неговото тяло – то има също като моето крака, очи, уши, нос. Лъ-
вът също като човека ходи, бяга, храни се и се пази от врагове. Той се 
пази от дълбоката река и прецапва плитката. Сигурно теченето на ре-
ката е течене на река и за лъва, и за мен. За мравката обаче това тече-
не на реката е нещо много по-различно. Съдя за това по тялото и по-
ведението на мравката, както го виждам през човешката си оптика. 
Съвсем различно е течението на реката за рибата или рака, които жи-
веят в нея. Ако си въобразим течно плаващо в реката същество, за 
него реката би била нещо невъобразимо различно.  

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 те-
зи събития се вплитат действията: човек ловува или работи, когато 
слънцето е на небето, и се прибира да почива, когато то залезе. ‘Де-
нят’ 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 възприе-
маме като различни подвижните неща, 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.  

Възприятието не е отразяване, приемане, изобразяване или да-
ване. То е жизнен процес на своя ре-синтез на фона на своята дист-
рукция. Без възприятие и светът губи формата си, а животът е невъз-
можен.  

Възприятието не е акт на засвидетелстване на света, който е ня-
къде вън. То разкрива реалността на света в човешкия живот. Що се 
отнася до нещата извън този свят и живот, никой не ги знае без пре-
минаване на човешката граница. Нещата не стоят така, че нещо опре-
делено и реално извън възприятието, макар и различно от възприето-
то, причинява явленията (Кант). ‘Нещото в себе си’ не е реално в на-
шия свят. Реално е независимото от нашата воля светуване на света 
какъвто е така, както ние сме такива, каквито сме родени. Нашето 
идване на този свят и идването на този свят при нас са едно и също.  

Възприятието е удържане на света в хаоса, в който той се стреми 
в спонтанна ентропийна тенденция да се разпадне. Възприятието 
държи света над пропастта на пропадането в хаос. Вън от света има 
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хаос, неопределеност и неизвестност. По същия начин живото (чо-
вешко) тяло е изправено и се държи с усилие срещу падането си на 
земята като труп.  

Удържането на света и живота става със силите на живота, а ко-
гато е нужно, и със силата на съзнателното внимание (насочения ум). 
Животът и светът е като връх на айсберг. По-голямата част е под рав-
нището на осветеността, съзнанието, възприятието. Това е несъзнато, 
недоопределено, или пък просто невидимо за просто око, докато е 
живо (биологичните процеси).  

‘Възприятие’ значи е неточна дума, защото няма нещо, което да 
се приема. Начинът на явяване на света чрез живота, ‘превръщането’ 
на ‘дължините на вълната’ в цветове, е неизвестен.  

Какъв свят имат другите същества? Когато говорим за непости-
жимост на възприятието на другата жива форма и за безсмислието на 
въпроса, анатомията ще възрази, че има почти идентични органи на 
зрение: очи, очни нерви и мозъчни зрителни анализатори в много жи-
ви видове. Тогава няма основание да се смята, че кучето вижда раз-
лично от човека.  

По същия начин ако кучето има наука анатомия и изследва чо-
вешкото око и кучешкото око, би дошло до извод, че и двете форми 
са сходни. Разстоянието между анатомията като наука при кучетата и 
хората би останало неопределено. Защото всеки път дори при смис-
лен разговор едните ще имат предвид само своята анатомия и ще пре-
веждат на неин език казаното от колегите от другия вид.  

‘Феноменология на възприятието’. Развиваният тук възглед не-
съмнено е близък до феноменологията на Хусерл и направеното в 
този дух от Мерло Понти и съвременни феноменолози като Патрик 
Хилан. Аз избягвам херменевтиката, към която се насочва феномено-
логичния анализ, в духа на едно органично третиране на феноменоло-
гията. То е по-близко до идеята за феномените като първични и живи 
на самия Хусерл, но без фундаменталния проект за трансцендентал-
ност и онтология. Тук няма да анализирам есеистичния текст на Фе-
номенология на възприятието на Мерло Понти, твърде много услож-
нен и объркан от ‘bon mot’ (Pontie, 1922). Патрик Хилан развива про-
ект за философия на науката въз основа на философия на възприятие-
то (Heelan, 1983, pp. 131 – 200) и този проект е приемлив. „Перцепци-
ята на нивото на естествената нагласа е вид пряко познаване на реал-
ни обекти или на техните сетивни качества, опосредени от специфич-
ни структури във физическата среда“ (ibid., p. 131). Хилан разграни-
чава перцепцията (perception) от имането на възприятие (percept). 
„Притежаването на възприятие според този възглед е притежаване на 
явеността на (не необходимо реален) обект и като такова не е доста-
тъчно, за да бъде познание относно действителни или възможни със-
тояния на света. То, разбира се, не е дори знание за явления, доколко-
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то притежаването му не е достатъчно, за да е смята за знание“ (ibid. , 
p. 132). Хилан прави забележително уточняване: „Възприятието е 
състояние на света, а не само представителство на такова състояние. 
За разлика от Аристотел, обаче, аз настоявам, че така постигнатата 
реалност не е някакво състояние на нещата, независимо от човешката 
активност, култура и история… Възприетите обекти представят сами 
себе си на възприемащия в акта на перцепция като непосредствено 
дадени, принадлежащи към набора от основни, очевидни и първични 
обекти на познание, чиито наличие и форма е в някакъв смисъл нало-
жено от света, в който ние самите се намираме. Доколкото този свят е 
публична сфера, възприеманите обекти принадлежат към обществе-
ната, а не към дадена частна област“ (ibid. , p. 132). 

Тук по-скоро се придържам към онова, което Хилан нарича ‘per-
cept’ – ‘заскобената перцепция’ или онази, на която е отказано съж-
дение, подложена на epoché. То е феноменологичното в смисъла на 
Хусерловата редукция. Когато възприятието се взема като извор на 
научната истина, а не само на естествената нагласа, то трябва да се 
изчисти максимално от интерпретация, характерна за привичната ес-
тествена нагласа в обществения живот. Тогава не културно пълната 
перцепция, а именно елементарното възприятие, е епистемично ва-
лидно. Това е точно обратно на преценката на Хилан, че „при него 
съждение изобщо не се прави и затова то е неепистемично“.  

Нещо повече. В прякото възприемане без никаква интерпретация 
няма разграничаване на субект и обект, на възприеман свят и възпри-
емател. Именно така възприятието е в света, а не на дистанция от не-
го. В епистемично валидното възприятие, годно за епистемична обра-
ботка, са забравени максимално локалните културни разпознавания и 
описания. За да се третира научно, едно възприятие трябва да е общо 
за индийския, европейския и американския учен. Тук се забравя биог-
рафията, ситуацията, историята, доколкото е възможно, без, разбира 
се, да можем да разпознаем категорично трансцендентално изчистен 
феномен в смисъла на Хусерл.  

Този стремеж към трансценденталното в проекта за редукция на 
Хусерл придава силата на феноменологията и не бива да се премахва 
на основанието, че е утопичен. Той е ограничен по сила и не може да 
се разпознае никакъв идеален феномен, но съвсем реално и постижи-
мо е изчистването от doxa в името на едно максимално интерсубек-
тивно валидно научно познание. Останалото е потопяване в херме-
невтичния океан, където няма брегове и опорни точки.  

Културно натоварената перцепция, която работи в социалния 
живот, постига локално съгласие, но е крехка за критика и се отстра-
нява от опитната наука. Така например в лабораторията не могат да се 
запишат като данни шаманското възприятие на вятъра като жива съз-
нателна сила или мистичното му възприятие като присъствие на дух. 
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Записват се възприятията на посоката и силата на вятъра като движе-
ние на въздух, усилени при нужда от измерването чрез прибори.  

   
6. Ум и про-умяване на света 
Умът (не разсъдъкът или разумът) е фокусиране на живо възп-

риятие на телесното същество. В това фокусиране то сякаш оста-
ва свидетел на живота на тялото и света, без да тече заедно с него, 
а в същото време е зависим от живота на тялото и неговият лъч 
светва и угасва в зависимост от телесните състояния. Умът може 
да спира своя ход (мисленето) и да осъзнава времевото течение. Из-
чистен, умът не преживява болки и радости и остава на дистанция 
от потока на света, за да го съзерцава.  

 
Умът тук не е инстанция. Той е фокусиране, което прави въз-

можно и усилва възприятието. Проумяването прави света прозрачен, 
без да прави ясна формата на света и живота. Проумяването не е ези-
ков феномен. Не е форма на култура. То е жизнено усилие. В процеса 
на проумяване се разпознава формата на света.  

В моето изследване използвам ‘ум’ така, както използвам ‘усе-
щане’ и ‘възприятие’. Няма друга по-точна дума, след като ‘разсъдък’ 
и ‘разум’ вече имат значения на степени на разумното. Тук няма сте-
пени. Най-близката синтетична английска дума е ‘mind’. Но това не 
значи категоризиране на ‘ума’ като същност наред с тялото или света. 
Умът е също толкова технически термин, колкото и възприятието. 
Всичко, което се казва тук за ума, може да се каже и без използването 
на това понятие. Може да се използва внимание',  

Умът е острието, което изрязва очертанията на света. Не ‘разсъ-
дък’, активност по съпоставяне и подреждане на мисли. Не ‘разум’, 
органично разбиране на цялостни предмети. Просто ум, лишен от об-
вързаност с мисленето и обектите на мисленето. Това е просто съзна-
нието преди предметите. Такава категория няма в Хусерловата фено-
менология. За него това е противоречиво, защото всяко съзнание е 
съзнание за предмет.  

Е, аз тук следвам опита, в който мога да освобождавам ума си от 
предмети. Този опит е засвидетелстван и развиван като огромна кул-
тура в многобройните форми на медитация.  

Умът прави нещата от света определени по-силно от голото въз-
приятие. Умът е лъчът на вниманието, който се спира на предмети-
те и ги осветява, за да ги определи възможно най-отчетливо.  

Умът е свидетел на живота. Това негово определение не е оче-
видно и може би е невярно. Но умът не изпитва болки и радости. 
Умът не изпитва болката на моя пръст, а съветва да я лекувам. Самата 
болка не може да рефлектира към своето проумяване и действие за 
премахване. Болката е чисто преживяване на място и в момент, което 
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ме вади от равновесие и разкъсва перцепцията на света. Но аз се съ-
бирам, събирам света си, напрягам се и правя нужното, за да престане 
болката. Това прави умът като воля.  

Той не тече заедно с нашето тяло по реката на живота, защото 
иначе не би осъзнавал това течение, времето. Ето ние осъзнаваме, че 
нещата текат във времето, че ние самите с нашето тяло се движим 
към бъдещето. Ето ние осъзнаваме че остаряваме, че времето ни из-
тича и животът ни чезне.  

Умът не е (трансцендентален) Аз. В простото волево насочване 
на вниманието няма аз, няма нищо освен фокусиране. Когато умът 
оглежда биографията от раждането към смъртта, той очертава един 
аз. Това вече прилича на Аз-а на европейската традиция. Но умът не е 
инстанция и няма нито характер, нито биография.  

Умът е ‘извън’ пространството и времето и в този смисъл ‘из-
вън’ света. В този свят ние не забелязваме в центъра някакъв дух.  

И все пак ясно е, че моят ум върви някак заедно с моето тяло. 
Той е най-силно свързан с моя мозък, който се намира в черепа ми – 
част от живото ми тяло. Как да проумеем локализацията? Нека да 
приемем като временен отговор, че тя има смисъл само за мозъка. Но 
трябва да отхвърлим представата, че самият ум някак се намира в 
центъра на пространството. Това в действителност е мястото на тяло-
то. То е в центъра, защото неговото положение задава координатната 
система и подреждането на нещата в пространството. Само когато се 
преместя с тялото си, мога да променя ъгъла на виждане и да видя 
нови неща около мен.  

Да про-умееш значи да вникнеш с ума си. Проумяването на нещо 
в перцептивното море го прави прозрачно, без да прави ясна формата 
на света и живота. То не е езиков феномен. Не е форма на култура.  

Когато двама гледаме планината и моят партньор ми показва чо-
век високо горе на поляна, а аз не мога да го видя от едно дърво, зад 
което той стои, тогава събеседникът ми казва: „Ела тук и ще го ви-
диш!“ Аз отивам и гледам от неговото място и виждам човека на по-
ляната отляво на дървото.  

Това в чие възприятие се извършва? Ако е само в моето, то как 
да обясня, че другият вижда същото от същата точка? Излиза, че има 
пространство и свят, който споделяме, така че всеки го има цялото в 
негово си копие, което се движи заедно с неговото тяло в моето прос-
транство. Всички движения на зримия свят са координирани между 
възприятията на хората така, сякаш светът, който възприемаме, е 
вън от нас.  

Живите същества споделят света, доколкото споделят живота. 
Папагалът чува и повтаря човешки думи и ние ги разпознаваме. Това 
значи, че той ги чува по начин, който не разрушава формата им възп-
риемана от хората. В двете посоки – от човека към птицата и обратно 
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– думите не са се изменили неузнаваемо. Възможно е (това няма да 
узнаем!) за самата птица тези звуци да звучат съвсем иначе. Но важно 
е, че за нас след обработката си от птицата думите се връщат същите.  

Светът се подрежда и с нашето проумяване. Сърцето работи, 
очите гледат, светът се събужда всяка сутрин и без да сме го проуме-
ли. Но все пак животът не е гарантиран и неговата подвъпросност се 
ограничава в актовете на проумяване. Умът стига донякъде. Целият 
свят може да се разстрои, да се сгромоляса. Всяка минута той изтича, 
отслабва заедно с потока на нашия живот. А когато умираме, той се 
стопява и може би се трансформира в различен, невъобразим друг 
свят.  

Това изисква проумяване и целта на всяка мъдрост е да го проу-
мее. Макар че истинското проумяване едва ли е възможно с оглед на 
това, че ние си оставаме в границите на изпитаното с тялото, а пост-
роенията на ума са винаги несигурни.  

Странното се отстранява от пътя ни, за да се освободим от без-
полезни и безнадеждни усилия или просто за да продължим напред. 
Миражът пред очите на жадния пътник през пустинята се изпарява 
пред ума още със съзнанието за това явление, свойствено на отразя-
ването на образи от атмосферни слоеве. Разпознаването на нощния 
силует на дънер, взет за дебнещ звяр, премахва страха. Целият спек-
тър на необичайни явления на границата на обяснимото или отвъд нея 
се разполага извън ясната ни представа, естествената ни нагласа или в 
нейната периферия така, че ние приемаме и ‘необяснените явления’ с 
перспективата за обяснение.  

Когато свикнем със странността на целия свят (а това става в 
ранното детство благодарение на живия опит и културата), от нашата 
ограничена естествена нагласа и ограничено описание на света се из-
плъзват все още огромна маса феномени. Те остават в периферията на 
съзнанието и живота, докато не се натъкнем на тях и дойде изумлени-
ето.  

Споделянето на странното с другите и тяхното съгласие за на-
личното странно облекчава тежестта на неизвестния свят. Благодаре-
ние на мощни културни форми като науката, религията, изкуството 
или философията странното може да се окаже обикновено и напреже-
нието сякаш се премахва. Но тези форми са препълнени с обяснения и 
обясненията се разминават. Думите се натрупват безразборно и се 
замъгляват блясъка на света и обезсилват потока на живота. 

Светът остава изумителен. Няма яснота по въпроса защо сме тук 
и защо сме такива. Надежда ни дават усилията на ума, който проник-
ва и показва защо едни неща са така в зависимост от други неща в 
този свят. И чак тогава идва силното изказване, точните думи, мощ-
ните концепции. Светът се проумява, а след това да се обяснява или 
разбира.  
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Обяснението и разбирането са натоварени в западната филосо-
фия със значенията на методи и концепции. Да се предложи ново по-
редно обяснение или разбиране на света означава отново да се предс-
тави онтология, натурфилософия или херменевтика.  

Нашият ум е свидетел на живота и само затова ние го разпоз-
наваме в неговото течение. Така например съзнанието не го боли, ко-
гато тялото изпитва болка. А болката е актуален усет на границата 
между нас и света, на ‘триенето’между живота и не-живота.  

Проумяването е акт на проникване на ума в потока на света не-
зависимо от науките, културите и философията. Независимо от онто-
логията, натурфилософията и херменевтиката. Думата ‘про-ум-яване’ 
тук не е натоварена поради ненатовареността на ‘ум’. Такава катего-
рия няма в класическата и съвременна западна философия (Анаксаго-
ровият νουζ е изоставен в разгръщането на Западната философия). 
Далекоизточният чист ум (читта, у син) e първообраз на това поня-
тие. Той прозира феноменалността на света и с блясъка си заличава 
безсмислицата. Проумяването на нещата в този план изглежда като 
освобождаване от същностите, погрешно приписвани на емпиричните 
феномени. В науката понятията постоянно се опразват, свеждайки се 
към други понятия, които на свой ред се свеждат в други и се изобли-
чават като теоретични фикции. Това се е случило не само с импетуса 
на Аристотелианската физика, с философския камък, топлорода, ефи-
ра, гравитационната сила, гена на Мендел.  

Но защо светът трябва да се проумее? Проумяването следва 
възприемането и го усилва. Проумяването повишава силата на живо-
та. Да проумеем времето или това, което се нарича време, потока на 
живота, значи да проумеем и формата на света. Например защо вре-
мето тече в една посока. Възприятието дава течението, а проумяване-
то вниква по-дълбоко и разбира течението като срещутечение на жи-
вот и не-живот, което се засвидетелства от неподвижен ум.  

Проумяването е възможно само в хоризонта на възприемаемо-
то. То носи формата на света и не може да излезе извън нея. Не може 
да се проумее невъзприемаемото. Предполагаемите ненаблюдаеми 
същности се ‘изобразяват’ като възприемаеми, пред-ставят се. Умът 
действа само в обхвата на сетивата (Кант: категориите на разсъдъка 
се отнасят само до сферата на възможен опит). Даже да допуснем из-
вънсветови произход на ума, в света той мисли във формата на това 
тяло. Така по инерция атомите се представят като планетарни систе-
ми и електронни облаци. В тези несъстоятелни представи и мисловни 
обекти се вижда принудата въпреки несъстоятелност да се представят 
и мислят пространство-времеви неща. На микрониво и на меганиво 
расте неопределеността. Самото съществуване е несигурно, виртуал-
но, като сън (sunyata).  
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Проумяването не става по-силно, ако го наречем рефлексия, ил 
трансцендентална аперцепция. Умът не става по-ясен, ако се нарече 
чист разум, самосъзнание или трансцендентален субект. 

Умът сякаш търси опразване от определения. Какъв е смисълът 
на освобождаването от въпросите? Умът се стреми към минимум раз-
нообразие, трайност, устойчивост, покой, празнота. Умът е живот, 
сякаш лишен от форма (така Аристотел определя νουζ. „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 всич-
ко. 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 дейс-
твително 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). Именно затова умът може да оформя неограничено в пространст-
во и време. Умът ‘крепи’ живота в неговото вълнение. Но това никак 
не значи, че човешкият ум може да про-умява и живее вън от тялото.  

Единицата е логосна граница на стремежа към нула. Към края 
на Логико-философски трактат се визира и тази нула, в която се 
анихилира изказа и логиката: „6. 522. Разбира се, има нещо неизрази-
мо. То се показва;  това е мистическото“ (Witgenstein, 1921 (1988)). 
Философските идеи, понятията, законите и аксиомите като трансцен-
дентност, ‘в себе си’, ‘за себе си’, ‘субстанция’, са облечени в телес-
ност (пространство-времевост) знаци, с които изказваме описания. 

Да проумея, значи да се освободя от многообразни определения, 
да ги сведа до 1 и после до 0. Между тази единица и тази нула стои 
пропастта между Запада и Изтока.  

 
7. Неизвестност на света 
Светът е неизвестен, защото не е ясно защо нещата са така, а 

не иначе. Не е ясно защо има живо и неживо, раждане и смърт. Не е 
ясно защо има форми и цветове, пространство и време. Не се знае 
нищо за ‘възможността на световете’. Не е известно дали има не-
що отвъд този свят. Каквото и да обясняваме в света, ние използ-
ваме неговата форма, която остава необяснена. Само устойчи-
востта на света спрямо крайния човешки живот ни кара да привик-
ваме с него и да забравяме чудото му.  

 
„5. 634 Всичко, което виждаме, би могло да бъде и другояче. 

Няма a priori ред на нещата“ (Witgenstein, 1921 (1988)). 
Откритост на света. Светът не е скрит и няма къде да се скрие. 

Той не е ‘някъде там’ и още по-малко е ‘скрит зад явленията’. Светът 
тече заедно с нас. В това течение има прикрити слоеве, но те се разк-
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риват пред окото и ума. Проумяването обаче не помага да се разбере 
защо например дадена дължина на вълната отговаря на червен цвят, 
защо солта има именно солен вкус, как мисълта и волята задвижват 
мускулите на ръцете и краката, как невъобразимо сложните молекул-
ни структури и реакции в нашето тяло се подреждат така, че да се 
подържа едно изумително перфектно живо тяло. Някои от тези тайнс-
твени моменти на живия свят са двусмислени и могат да се окажат 
обикновени временни неизвестности. Но други остават неясни и ста-
ват дори по-неясни след научното си обяснение. Трудно е да се проу-
мее кое е отвъд възможностите за проумяване. Философската нагласа 
на изумление схваща тази странност и даже е самият извор на фило-
софията.  

Феноменолозите наричат в малко по-друг смисъл приемането на 
света естествена нагласа, докса (Хусерл). Чудото е онова, което се 
изплъзва от естествената нагласа. Но самата естествена нагласа не 
значи, че сме проумели света. Защото точно колкото изумително е, че 
телата падат ‘надолу’, толкова изумително е и това, че (биха могли) 
да ‘падат нагоре’. Няма никаква яснота относно това защо ‘гравита-
цията’ е привличане на телата, а не отблъскване.  

Светът е странен. Тази странност проблясва винаги, когато 
усетим или проумеем че е безнадеждно неясно защо сме в този свят, 
защо той е именно такъв, защо е цветен, пространство-времеви, защо 
времето и животът изтичат, а ние не знаем откъде сме дошли и къде 
ще отидем.  

Яснотата, прозрачността и очевидността като това, че аз утре ще 
се събудя в същата стая, където съм заспал и слънцето отново ще до-
несе деня, са моменти от чудото на света. Чудно е и това, че светът си 
остава стабилен в течението на живота поне дотолкова, че да можем 
да се ориентираме в нашата нормална среда. И тогава всичко, което 
пробива цялостта на тази съгласувана представа, изглежда чудно. Ка-
то например ако някой започне да ходи по водата или да лети. Чудни 
са в по-малка степен красотите и ужасите на света, когато го открием 
в рядко красиви багри при изгрев или пък ако се озовем в торнадо.  

Няма абсолюти. Неадекватно е да говорим за абсолют в свят, 
където нещата са моментни и местни. Те и текат, и са трайни, и са 
неопределени, и са определени. Няма нито една определеност, която 
някак си да е самозададена, саморазбираща се, непоклатима. И това е 
съвсем естествено, като се сетим, че сме крайни същества в един нея-
сен свят. Можем да заместим абсолюта с най-определената форма, с 
‘формата на света’, съзнавайки, че това е отново приближение и че 
това е чисто човешка форма, при това ‘човешко’ не е съвсем опреде-
лено.  

Няма нищо ‘всеобщо’. Няма как да намерим една и съща опреде-
леност във всичко, щом самата определеност липсва. „6. 1231 Това, че 
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нещо е общо, означава само, че то важи по един случаен начин за 
всички неща“ (Witgenstein, 1921 (1988)). Няма нито една определе-
ност, която да не се губи някъде по веригата на нещата. Всеобщото е 
артефакт, след като сме дефинирали една област от неща, които са в 
случая приети за ‘всичко’. Тогава дефинираме или извличаме дефи-
ниция на общото между всички тях.  

Няма нищо ‘необходимо’. Витгенщайн: „6. 37 Не съществува 
принуда, според която нещо трябва да се случи, тъй като се е случило 
нещо друго. Има само логическа необходимост“ (ibid.). Две събития 
никога не са свързани с необходимост поради простото съображение, 
че няма толкова добре определени неща, че те да се повтарят, за да 
можем да кажем, че те винаги вървят заедно или едно след друго.  

Необходимостта остава да обитава единствено създадените от 
нас знакови системи. Аналитичната необходимост се основава на де-
финицията. Необходимостта във физиката просто няма място.  

Няма причинност. „6. 3611. . . Там, където се казва напр. , че ни-
то едно от две дадени събития (които се изключват взаимно) не може 
да настъпи, тъй като няма никаква причина за това, едното да настъпи 
преди другото, там всъщност става въпрос за това, че едното 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“ (ibid.). 

В Граници на науката е проведен анализ на причинността, който 
възпроизвеждам отчасти: „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 причин-
ността я отстранява като категория за връзка между отделни събития.  

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 са-
мите тези причини? 

Ако е вярно, а се постарах да покажа това, че ‘събитията’ са от-
делени от възприятието и потокът на нещата е непрекъснат, то ‘при-
чинността’ не може да е ‘необходима връзка’, а е вид последовател-
ност, и то винаги несигурна.  

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 
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наредим като последователни. Защото светът не е една верига от съ-
бития, а поток.  

Истината е, че има дадени локални последователности от съби-
тия. Например денят сменя нощта необхватно много пъти. Това ‘мно-
го’ е, разбира се, ограничено. Броят на завъртанията на Земята около 
оста си е ограничен от съществуването на самата Земя. Дните и но-
щите на Земята ще свършат, когато Слънцето угасне или когато Земя-
та се взриви. Същото се отнася и за орбитите на планетите около 
Слънцето – пример за необходими форми и събития. Това значи, че 
степента на трайност на една регулярна последователност зависи са-
мо от трайността на човека – тя е мащаба за трайност.  

Не може да става дума за необходимо свързани събития. Наис-
тина ‘в перспектива’ може да се допуска един постоянен ред в При-
родата, но той е необхватен като набор от определени последователни 
събития. Каквито и условия да изброим, причината всеки път ще до-
веде до различно следствие, защото ние никога не ще сме изчерпили 
всички до една причини и условния, заедно с най-незначителните. Ако 
фиксираме определени причини и условия, ще получим винаги раз-
лично следствие, стига да имаме достатъчно фино наблюдение.  

Това значи, че причинността е изкуствена подредба, която 
следва естествената подредба на разгръщане на един и същ неограни-
чен процес във времето.  

Причината се корени в обособяването на вериги, т. е. разчленени 
събития, които водят към ре-синтез на живота.  

Мисловен експеримент на ‘опразване’ на причинността. 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 необ-
ходимо от огъня с мокри дърва следва дим? Не, не значи. Ако запа-
лим огън с мокри дърва при температура 90 градуса, няма да има дим.  

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 причинява-
нето на дима от мокрите дърва, че няма да нагряваме дървата до 90 
градуса? Можем ли да твърдим някога, че сме постигнали изчерпа-
телно изброяване какво трябва и не трябва да е налице, за да задимят 
дървата? Разбира се, че не. Винаги можем да измислим начин да пре-
дотвратим дима, който не е бил предвиден в ‘забранените’ условия. 
Практически и теоретически елементите на събитието ‘горене на дър-
ва’ 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 при-
съедини еволюцията, защото без да има еволюция, нямаше да има 
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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 орга-
нични вещества в дървесните клетки. Така можем постепенно да обх-
ванем целия свят. Хоризонтът на участващи в горенето на дърва ‘ус-
ловия’ – неща и събития – няма край – той се разширява неспирно 
към обхващане на ‘всичко’. Но тогава ‘горенето на дърва’ няма да се 
отличава по нищо от другите събития, освен по това, че ние сме го 
избрали. То ще се разтвори в света. 

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 ди-
мът, а получаването на пепел. Но пепелта е част от горенето и също е 
обосновано да не я отделяме като ново събитие. Тогава новото съби-
тие ще бъде вятърът, който отнася пепелта. Но този вятър няма 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 разпръс-
не от само себе си, а вятърът изобщо нямаше да съществува. Кое тук 
тогава е ‘причиняващото’ и кое е условието измежду вятъра и земно-
то притегляне? Няма ‘обективен начин’ да преценим, за да се наредят 
във формата на живот. 

Причинността е описание, удобно за начертаването на траек-
тории за събития, имащи отношение към нашия живот. Например 
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.  

Причинните вериги се конструират телеологично. Телеологията 
е източник на причинността в човешкия опит. Този ‘обрат’ е естест-
вен в хода на изясняването, което се прави тук. Причинността се изп-
лъзва от това да бъде необходимо следване при определени условия 
(Герджиков, 1995, сс. 89 – 93). 

Животът може да се живее и без артикулиране в ‘проблеми’. Ко-
гато ти се яде, ядеш. Когато ти се спи, спиш. Потокът на живота е не-
зависим от словесната си обвивка и си тече през препятствия и сво-
бодно. Усетът за напрежение е, който отговаря на проблема. при нап-
режение полагаме по-голямо усилие и действаме целесъобразно. Или 
просто страдаме, докато пречката се освободи или опасността преми-
не.  

Трябва винаги да държим сметка за неопределеността в света, 
която е неотменна сянка на всичко, което определяме. Нашите изказ-
вания неволно определят и с това губят потока на нещата.  
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Това се отнася с още по-голяма сила за такива неща като ‘кате-
гориите на културата’. Категории на културата като например лого-
сът работят добре в координатите на самата култура, но когато с тях 
се стремим да изразим общочовешки неща, изказани по-добре в други 
култури, те не вървят. Как с логоса като културна категория ще изра-
зим трепета на докосването или страха от смъртта? 

Но ние имаме умствен взор и можем да вникнем в нещата какви-
то са, и без да се заключваме в някакви категории или матрици на 
разбирането. 



II. Време и пространство 47

 
 
 
 
 
II. ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО 
Времето и пространството не могат да се изведат, но могат да се 

проумеят като форма на светуван свят.  
 
8. Оформяне на времето 
Перцептивното време е реалното време и това е времето, кое-

то изследва опитната наука. То не е абсолютно и има свой център: 
тялото, което живее сега. ‘Времето’ е абстракция за необратимия 
поток на света като жизнен процес. Животът тече от минало през 
сегашно към бъдеще на фона и спрямо неживото, който затова те-
че от бъдеще през сегашно към минало. Това срещутечение е също-
то, което е експанзията срещу ентропията, реда срещу хаоса.  

 
Каква форма има света-живот? Преди всичко времева-

пространствена.  
Животът-свят ‘тече’ от минало през настояще към бъдеще. 

Ние сме родени в миналото, живеем сега и ще умрем в бъдещето. 
Очакваме бъдещето и си спомняме миналото. Тази асиметрия нари-
чаме ‘еднопосочност и необратимост на времето’. В календара, отра-
зяващ тази еднопосочност и необратимост, датите са подредени и се 
сменят последователно, като по-големите следват по-малките. Фено-
менологичното 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.  

Неживият фон ‘тече’ от бъдеще през настояще към минало. 
Нещата идват срещу нас от бъдещето (очакваме ги от бъдещето), ми-
нават през нас (преживяваме настоящето) и отиват зад нас (спомняме 
си и забравяме миналото). Така една и съща последователност се 
представя по два начина.  

Нагоре срещу спонтанното течение на реката на хаоса напредва 
живата телесна форма, тръгнала от момента на раждането си и обре-
чена да спре и да бъде повлечена от реката. Тя възприема света като 
съграждане срещу разрушаване, удържане срещу поток, експанзия 
срещу ентропия. Това е остров на реда. Съзнателната перцепция е в 
центъра на този остров. Тя обхваща един хоризонт, в който се разли-
чават посоките напред и назад, бъдеще и минало. Очакваното още не 
е и се пристъпва към неговото оформяне, преживяването преминава 
сега и се предава на обезформяне като спомен, който вече не е и в 
който очертанията избледняват.  
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Как се обяснява така изказаното времево течение? Нито Кант, 

нито Хусерл повдигат този въпрос за времевото ‘срещутечение’ на 
телесно поместения Аз и света. Но тези изяснявания вече превъзмог-
ват 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 ‘опи-
тът’ и ‘разумът’ са различни ‘инстанции’. Ако пространството и вре-
мето са представи, неидващи ‘от’ опита, то те са априорни. Но така се 
изпуска трета възможност: пространството и времето да са форми на 
опита, които не идват извън него като негови условия, а са негова 
форма, негова органика или телос.  

Хусерл се концентрира върху прецизното описание на структу-
рата на осъзнаването на времето, в което:  

– разграничава усещано време от възприемано време като ‘су-
бективно’ от ‘обективно’ – предмети съответно на психологията и 
феноменологията. (Husserl, 1905 (1994), с. 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, с. 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: мина-
ло – настояще – бъдеще като„от само себе си разбиращи се закони: че 
устойчивият времеви ред е безкраен ред на две измерения, че две раз-
лични времена никога не могат да бъдат едновременни, че тяхното 
отношение е несиметрично (ungleichseitiges), че съществува транзи-
тивност, че на всяко време принадлежи по-ранно и по-късно и т. н“ 
(пак там, с. 12). 

Проумяване на времето. Животът се движи срещу неживия фон 
или неживият фон се движи ‘срещу’ живота чрез това, че животът е 
‘ред’, а неживият фон – ‘хаос’. Това взаимно отрицание се представя 
динамично като срещудвижение на живот и неживо.  

живо тяло 
 

минало             настояще         бъдеще 
 

нежив фон 
Това срещутечение е релативно. То може да се опише по три на-

чина:  
а. Животът тече напред, а неживият фон – назад;  
б. Неживият фон е неподвижен, а животът тече напред;  
в. Животът е неподвижен, неживият фон тече назад.  
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Най-добро е първото описание, защото качествата на живота са 
описуеми най-добре като динамични.  

Това движение се установява при фокусиране на перцепцията 
(неподвижен спрямо него ум). Този ум е въплътен в живо тяло, но е 
дистанциран като чисто съзнание от потока на живота (виж пред-
ходния параграф).  

Живото тяло се движи ‘от минало през настояще към бъдеще’.  
Неживият фон заедно със спонтанните процеси на разпад в 

живото тяло се движи ‘от бъдеще през настояще към минало'.  
Това условно изказано по този начин движение е двойнствено 

като експанзията и ентропията. Ентропията е определима като така-
ва само спрямо експанзията. Експанзията е определима като такава 
само на фона на ентропията. Наистина няма никакви чисто обективни 
критерии за повишаване на ентропията, освен най-високата вероят-
ност. Но вероятността отново е релативна и мери нашето знание. 
Единственото ясно определение на ентропията е разпадането на жи-
вите структури, както на нег-ентропията – синтеза на живите струк-
тури. По-подробно за този процес се говори в първите два параграфа 
(за хаоса и живата форма).  

Идентифицирането на посоката на неживия фон спрямо живота 
от бъдеще през настояще към минало е необичайна за анализа на 
времето във всички западни традиции. Но никой няма да отрече, че 
нещата първо се очакват, после преживяват и накрая помнят и забра-
вят.  

В този пункт важен е анализът на времето на Мактагарт и специ-
ално сериите А и В, т. е. серията минало – настояще – бъдеще и сери-
ята по-рано – по-късно. Такъв анализ се прави в следващия параграф.  

Времето не тече. Ако времето ‘тече’, то вече се мисли като по-
ложен чрез време обект. Тогава трябва да се обяснява време чрез ме-
та-време, което е безсмислица. Тече светът. Това течение е необра-
тимо подобно на ориентацията на зрителното поле. Зрителното поле е 
ориентирано от местоположението на живото тяло към периферията, 
напред, към хоризонта: от тук на-там. Времевото поле е ориентира-
но от хроно-определеността настояще напред, към хоризонта, към 
бъдеще, като назад обхваща отрицателна величина – минало: от сега 
към-тогава. Тази ориентация напред е органичен факт: ние експанзи-
раме ‘напред’, срещу света, който по този начин изтича назад. Екс-
панзията на живота срещу хаоса (физ. ентропия) е ‘причина’ за необ-
ратимостта на пространството и времето. Животът тече срещу хаоса. 
Това е възпроизводство и експанзия срещу безусловната ентропия. В 
това срещутечение се създава усещането и възприятието за време. 
Можем да си дадем сметка, че ако липсваше ентропията и обратната 
на нея експанзия на живота, времето нямаше да ‘тече’.  
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Така имаме обяснение на асиметрията или еднопосочността на 

‘времето’. По подобен начин ще получим обяснение на асиметрията 
на пространството. Паралелът на органичното обяснение с биологич-
ното може да се избегне. Но биологичното обяснение на живота като 
обратен на ентропията процес почива върху фундаментални закони 
на съвременната наука и характеризира най-съществената характе-
ристика на живота от гледна точка на физичното понятие за необра-
тимост – Втория принцип на термодинамиката. Не е излишно за фе-
номенология, която не приема трансценденталната позиция като изк-
лючителна и нямаща връзка с ‘трансцендентното знание’ (Хусерл), да 
се съпоставя с науката.  

Ако ентропията е неопределеност, тя напред и назад е по-
висока, отколкото тук и сега. Това може би обяснява защо ентропи-
ята расте с времето и защо в живото тяло тя намалява временно и ло-
кално. Плувайки срещу течението на ‘реката’, срещаме все повече и 
повече неопределеност, но внасяме все повече определеност. След 
нас нещата отново се хаотизират. Паметта и очакването са неопреде-
лени в сравнение с възприятието. Това обяснява защо например пра-
вим наука. Реката върви към все повече неопределеност, оставяйки на 
нас част от определеността си.  

Както пространството, времето се възприема от позиция на 
телесния възприемател, която означаваме със ‘сега’. ‘Сега’ констру-
ира времево перцептивно поле, което ‘назад’, обратно на експанзията, 
в спомена, е ‘миналото’. Значението на ‘минало’ е, че то не се появя-
ва, че се помни. То не съществува някъде ‘обективно’. Това е сила на 
органичния анализ: той обяснява не само еднопосочността и необра-
тимостта на времето, но и факта, че миналото и бъдещето някак неяс-
но ‘не съществуват’. Тази главоблъсканица, която накрая анихилира 
времето, унищожавайки като несъществуващи миналото и бъдещето 
и свеждайки до непротяжна точка настоящето, намира своето реше-
ние. Просто няма никакъв смисъл изказване за ‘обективното същест-
вуване’ на минало, настояще и бъдеще. Настоящето има съществува-
не като телесен жизнен процес, като времеви център на координатна 
система. Бъдещето и миналото съществуват като перспектива и рет-
роспектива на жизнения процес: умът ‘осветлява’ все по-слабо от 
центъра – сега, в две посоки – миналото и бъдещето, назад и напред, 
чрез спомена и очакването. Така, 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 орга-
низира телеологично така, че да оцеляваме (Според Мартин Хайдегер 
времевостта на битието е черта на човешкото битие, което е ‘битие 
към смъртта’) (Битие и време).  

Така се обяснява Хусерловия ‘хоризонт’, в който се допълват 
актуалното възприемане на времето – интенцията – с представите 
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за миналото и за бъдещето – ретенцията и потенцията. И трите 
модуса са разбираеми чрез еднопосочността на жизнения процес на 
крайно тяло. Ние ‘осветяваме’ най-силно областта ‘сега’, в която про-
тича актуалното ни действие или просто ориентация. Нашата енергия 
е ограничена. За ‘осветяването’ на бъдещето и миналото тя се разпре-
деля с намаляване към периферията на ‘хоризонта’. Без дадеността на 
целия хоризонт времето няма никакъв смисъл. То няма и да същест-
вува, ако не очакваме и не помним, а само ‘преживяваме’. А помним 
и очакваме, за да подреждаме нашите жизнени актове така, че да за-
пазваме тленната си телесна форма.  

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 ся-
каш следват някаква ‘обективна скала’ Такова е Бергсоновото ‘трае-
не’ (durèe). Не може да се върнем от едно следващо ‘сега’ към едно 
минало ‘сега’. Човек не може да стане по-млад, а постоянно остарява.  

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 те-
чащ (а такъв е телесния) свят човек става времево граничен. Без тече-
нието 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.  

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 ум, ако остава, остава безвременен. За него 
реката изчезва.  

Феноменологично времето е зависимо изцяло от телесния пер-
цептор. Няма смисъл да се говори за време извън жизнения свят, 
структуриран около Аз-а. Следствие: всяко времево отношение на 
едновременност и последователност има смисъл само за един ‘Аз’ 
или за група възприематели в една физична област (в една отправна 
система).  

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

Скоростта на ‘траенето’ се определя количествено от интензив-
ността на потока на живота, от количеството експанзия за единица 
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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 (под-
режданто съобразно нея) на нови пространства.  

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 ус-
тоява само донякъде. Буда учи, че съставното от елементи се разпада. 
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 в 
безвремие и няма смисъл да се въплътява, защото всяко въплътяване е 
страдание, безнадеждна борба срещу хаоса на света. Такава е основ-
ната мисъл на късния будизъм.  

Ако изтълкуваме будистката представа в контекста на това изс-
ледване, то в живота си 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 ос-
тавяме 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 въп-
лътен 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, при-
родата, възприятието, основано върху телесни сетива.  

Така в структурата на времевостта се намират три пласта: 
умствено дистанцирана перцепция, живо тяло, течащо ‘напред’ и 
нежив разлагащ се свят, оттичащ се назад спрямо потока на жи-
вота на тялото ‘напред’.  

  
9. Времевият хоризонт 
‘Времето тече’ е привичен израз. Но времето не тече, защото 

няма спрямо какво мета-време (лоша безкрайна регресия или чиста 
неподвижност). Ние живеем в течащ ограничен назад и напред хо-
ризонт. Следването на бъдеще след минало и  последователността 
на по-рано и по-късно (Серии А и В по Мактагарт), се оформят от 
необратимото течение на живота.  

Следването на бъдеще след минало и  последователността на по-
рано и по-късно (Серии А и В по Мактагарт), се оформят от необра-
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тимото течение на живота. Разтягането на сега ‘назад’ и ‘напред’ е 
резултат на експанзията на възприятието независимо от потока. Умът 
пази следите на живота и го проецира напред като очакване. Не възп-
риемаме миналото и бъдещето, но помним миналото и очакваме бъ-
дещето като плавни преходи назад и напред към перцептивния хори-
зонт. Така обемът на времевия хоризонт се подържа срещу неумоли-
мата  неизвестност и неумолимата забрава.  

Идентифицирането на посоката на света спрямо живота от бъ-
деще през настояще към минало е необичайна за анализа на времето 
във всички западни традиции. Но никой няма да отрече, че нещата 
първо се очакват, после преживяват и накрая помнят и забравят.  

Можем да се позовем на Бергсоновото схващане за времето, за 
траенето (durée) като определение на съзнанието. В лекцията си Съз-
нанието и животът Анри Бергсон пише: „съзнанието означава пре-
ди 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 непрес-
танно би забравяло само себе си, би умирало и би се възраждало от-
ново 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 нап-
равлението 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 бъ-
де. 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 притегляне, което ни кара да 
напредваме по пътя на времето е причината, поради която непрестан-
но 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), сс. 118 – 119). 

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.  

Всяко ‘напред’ на времето сочи към неопределените още проце-
си на живота и смъртта. Всяко ‘назад’ на времето сочи към определе-
ните вече, но изтекли моменти на живота. Напред е смъртта, назад е 
раждането. Те не са обратими. Напред и назад се простира хоризон-
та на ума, на осветяването на света и там е сферата на определе-
ността. Определеността образува хоризонт, в границите на който 
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ние помним и очакваме. Извън осветения хоризонт нещата се разми-
ват в забрава на миналото и неяснота на бъдещето.  

Миналото е определено по принцип, доколкото информацията 
може да се пази, дори когато се забравя. Но носителите на информа-
ция са от света и те са меки, разрушими, тленни. Бъдещето е неопре-
делено.  

Времето е организирано първо, като форма съгласно зададена-
та човешка форма. Второ, времето, както и пространството, об-
разуват йерархия от арт-подребди, интерпретации. Те са културни 
факти.  

Всяка култура описва едно и също време. Ярко потвърждение на 
това твърдение е поразително точното съвпадане на продължител-
ността на годината, месеца и  денонощието според календарите на 
напълно откъснати култури като маите, египтяните и прабългарите и 
със съвременните астрономически величини. Но оттук нататък описа-
нията на времето носят печата на културната локалност. Ин-
дийците описват времето като неописуемо дълга верига кръговрати 
(самсара), които се редуват раждане – смърт и раждане. Западният 
човек визира в раждането и смъртта абсолютни граници на живота на 
фона на едно безжизнено безкрайно време. Шопенхауер изследва тези 
различия при еднаквостта на времевата форма на културите. Напри-
мер 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. Индия не си знае историята и не я пише. ‘Калпите‘ са 
много дълги периоди от време вън от представата. 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’ (нововременната) 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 матема-
тическата физика на Галилей (Шпенглер, 1918 (1994)).  

Всичко в света е подвластно на времето. Нещата са временни. 
Нищо от нещата няма устойчиво битие, за което да не можем да ка-
жем, че се появява от друго или изчезва в друго, че изплува от или се 
потапя в неопределеност. Нещата са диалектични, преходни, проце-
суални. Именно на това основание (пратитя самутпада – зависим 
произход – Васубандху, хинаяна) светът от неща е ефимерен (махая-
на, 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, но намира само това.  
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Тялото се ресинтезира в света-на-тялото, възприеман от тялото. 
Тази ре-синтеза на определено (човешкото) тяло изисква и получава 
подходящ набор от неща и събития, на които светът се разчленява и 
от които той се събира. Светът на мравката е съставен от други неща 
и събития, които са важни за тялото на мравката.  

Възприятието създава многообразие от ‘събития’ във времето. 
‘Събитието’ се отграничава в непрекъснатия поток като времеви от-
рязък чрез времеви граници, изплувайки от този поток във формата 
на възприятието. То е ‘сега’, ‘утре’, ‘вчера’. То е ‘кратко’ или ‘трай-
но’. Ние обособяваме в живия поток на света и описваме събитията 
като времеви. Те изникват, траят и изчезват, извикани от актове на 
възприятие и схващане от ума.  

Как се получава ‘събитие’? Събитията не се измислят, доколко-
то са моменти от непосредствения поток на живота. Умът само ги 
засвидетелствува. Но описанията на събития са плод на именуване и 
са артефакти. Групите от промени, които са по-устойчиви от фона си, 
се идентифицират като процеси и им се дават имена, когато те се пов-
тарят, 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 множест-
ва еднакви събития или неща. Тогава възникват нарицателните имена 
за съществителни.  

Събитията съществуват реално като моменти от организацията 
на жизнения свят. Те се налагат на равнището на една природна зада-
деност, но нашето внимание ги структурира в зависимост от жизнена-
та задача. ‘Събитията’ като части от описанието на света са ‘условни’ 
– ние ги отграничаваме съгласно нашата жива форма. Едно събитие 
ли е дъждът? Не, ако го разчленя на движение на тъмни облаци, зава-
ляване, гръмотевици, намокряне и дъга. Можем дори да разделим те-
зи ‘събития’ на техните неразчленени времеви периоди и отново да 
имаме ‘събития’. Но нормалното в нашия живот събитие е дъждът и 
няма смисъл в живота да го делим на събития. Какво е събитие в ме-
ханиката? 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 траек-
тория?  

Къде започва и къде свършва едно събитие? Там, където сме 
принудени от разчленената по пътя и във формата на живота перцеп-
ция. Но за артефактите там, където решим рационално да фиксираме 
разликата между по-плавни и по-резки промени. Там, където е важно 
за жизнената задача. Разбира се, това не става произволно, а по начин, 
съответстващ на съхраняването на целостта на жизнения свят, на тя-
лото и експанзията. Ако ние бяхме неограничени в пространството и 
времето, нямаше да мислим света като неща и събития, а като едно 



С. Герджиков. Научното обяснение на света 56 
цяло. Ако ние бяхме течни същества и живеехме в течна среда, ‘не-
щата’ и ‘събитията’ щяха да са съвсем други, ако изобщо съществу-
ваха.  

Във времето нищо не се повтаря. Няма два пъти една и съща 
Халеева комета, въпреки че на всеки седемдесет години тя се завръща 
близо до Слънчевата система. Няма два пъти едно и също слънчево 
или лунно затъмнение. Няма две еднакви години, две еднакви зими, 
две еднакви дъждовни бури. На този фон е почти излишно да напом-
няме, че няма два пъти убийство на Цезар.  

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 те-
зи събития се вплитат действията: човек ловува или работи, когато 
слънцето е на небето, и се прибира да почива, когато то залезе. ‘Де-
нят’ 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 възприе-
маме като различни онези 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.  

 
10. Спекулативното разсъждаване за времето. Джон Макта-

гарт 
Спекулативното разсъждение за времето е обречено от гру-

бостта на категориите спрямо света. Анализът на Джон Макта-
гарт е емблематичен. Той ‘доказва’ нереалността на времето, по-
казвайки как течението се изплъзва от логиката. Не можем да кри-
тикуваме, доказваме и опровергаваме възприятия с език, мислене и 
логика. Една погрешна перцепция се разпознава с друга, по-ясна пер-
цепция. Става въпрос за граници на логиката и езика. Затова възник-
ват парадоксите от рода на Зеноновите апории. Промяната, която 
наричаме време, опразва логиката и езика.  

 
Тук ще приведа пример за едно класическо спекулативно разг-

леждане на времето, при това на философ от 20 век: Джон Мактагарт, 
британски неохегелианец направен първо в Природата на съществу-
ването (John McTaggart, Ellis McTagart. The Naшure of Existense. Vol. 
II. ), а после и в Не-реалността на времето. Теорията на времето на 
Мактагарт е отправна точка за анализи и до ден днешен, в края на 20 
век. Това говори, че тя е респектабилна.  

Мактагарт излага дискурсивно доказателство за несъществува-
нето на времето. То се опира на доказването, че времето съдържа 
две серии – А и В, съответно минало – настояще – бъдеще и по-рано 
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– по-късно. Първо се доказва, че без времето серия В не съществува. 
Ключов пункт е, че време не съществува без серия А. Но серия А не 
съществува, защото е вътрешно противоречива: „Приписването на 
характеристиките минало, настояще и бъдеще на членовете на някак-
ва редица води до противоречие, освен ако не е уточнено, че те ги 
притежават по отношение на членове, определени като минали, нас-
тоящи и бъдещи. Това означава, както видяхме, че те ги притежават 
по отношение на членове, определени като минали, настоящи и бъ-
дещи. За да се избегне подобно противоречие, те на свой ред трябва 
да бъдат определени като минали, настоящи и бъдещи. И тъй като 
това продължава безкрайно, първата група членове никога не избягва 
противоречието изобщо.  

Реалността на А серията, следователно, води към противоречие, 
и трябва да се отхвърли. И тъй като видяхме, че промяната и времето 
изисква А серия, реалността на промяната и времето трябва да бъде 
отхвърлена“ (McTagart, 1927 (1968), §§ 332 – 333). 

Тежкият съд на логиката и езика отсъжда несъществуване на 
миналото, сегашното и бъдещето, и на времето като такова.  

Конкретна критика на анализа на времето.  
1. Определянето на сериите А и В като две независими редици е 

явно произволно и това би било нормално, ако имаше чисто техни-
чески характер. Но авторът настоява на принципния и необходимия 
характер на това обособяване.  

2. Серия А е анализ в линейна проекция, характерна за Западното 
описание на времето, на една динамична перцепция, която явно се 
движи, обособявайки и отделяйки минало (направлението, откъдето 
идваме), настояще (моментът, в който сме) и бъдеще (направлението, 
където отиваме).  

3. Такава линия на перципиране няма, а има спомен, преживява-
не и очакване в едно цяло в перцептивния хоризонт (ретенция, интен-
ция и протенция – Хусерл). Това е описание на възприятие, което 
може да се опише не само като линия, а и като движение.  

4. Двете редици (А и В) са две описания. Те не са чисто различе-
ни. Например сегашното в един момент (в А) е преди бъдещето (в А) 
и след миналото (в А). Но това са моментите на серия В. Така че се 
припокриват серии А и В.  

5. Редицата В пък е сводима до А: всеки член може да се опише 
като минал спрямо следващия, сегашен за себе си и бъдещ спрямо 
предишния.  

6. Двете редици са представими като една с постоянна посока на 
движение и само движението прави бъдещето сегашно, а после мина-
ло.  

7. Последователността на моментите във времето (преди-след) 
наистина изглежда безотносителна към промяната на бъдещето в ми-
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нало. Но това е илюзия. Не можем да си мислим събитията като наре-
дени неподвижно във времето от минало към бъдеще, както предста-
вя тази линия Мактагарт (ibid. §§ 310 – 312). Всяко минало е в извес-
тен смисъл непокътнато, но е напълно изчезнало. Остава само споме-
нът, който не е непокътнат и недосегаем. Остава описанието на мина-
лото. Всяко бъдеще пък е неопределено. Изобщо не може да се предс-
тавя бъдещето като поредица от определени събития. Това е много 
груб детерминизъм, напълно опроверган от здравия разум, науката и 
свободните решения. Тук на прав път е Бергсон с неговата движеща 
се линия на живота, която заема все нови пространства, както и цити-
рания от Мактагарт ‘д-р Броуд’. „Нищо не се случва с настоящето при 
превръщането му в минало, освен че свежи пластове съществуване са 
прибавени към цялостната история на света“ (ibid., § 334). 

8. Както Бергсон, така и Броуд представят времето като живо и 
отричат определеността на бъдещето, като признават реалността на 
времето. Както Хегел, така и Матагарт представят времето като не-
живо, признават определеността на бъдещето и отричат реалността на 
времето. Тази ясна разлика е важна.  

9. Абсолютно време няма, защото ако животът спре, движението 
напред на перцепцията също спира, а с това и превръщането на бъде-
щето в минало, както и самото бъдеще и минало. А животът спира, 
както и започва. Доколкото времето се представя като абсолютно, то 
е неживо, а с това е и илюзорно, както показват и анализи, подобни на 
този на Мактагарт.  

10. В този смисъл Мактагарт е прав. „Поради това, че различава-
нията на минало, настояще и бъдеще ми се струват същностни за 
времето, смятам времето за нереално“ (ibid., § 306). По доста странен 
начин дискурсивното разсъждение води до нереалността на времето.  

11. Самото вземане на думата време като израз на една същност, 
при това самостоятелна и фундаментална за света, води до всички 
парадокси. Не се допуска, че това, което наричаме време, може да не 
е същност, а качество, при това зависимо. Ако това се предпостави, се 
сменя цялата верига на разсъждение. Времето не се взема самостоя-
телно и първично. Не се пита дали то съществува или не.  

12. Не е коректно да се смята за противоречие притежаването на 
характеристиките минало, настояще и бъдеще в различни времена. 
Това признава и Мактагарт, но той смята това за противоречиво, ко-
гато се навлезе в редицата на разлагането на моментите. Но това е 
проекция на самата редица на моментите във времето.  

13. Относителността на трите времеви направления е дадена и 
разбираема само в движение. Само в движението към бъдеще бъде-
щето става сегашно, а то – минало.  

14. Движението не може да се изрази логически, освен като пос-
ледователност от определения в различни времена. Но ако става въп-
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рос за движението на самото време, това веднага въвлича в безкраен 
прогрес.  

15. Движението изобщо е вън от логиката и мисленето и това яс-
но е показано още с апориите на Зенон, където една стрела, която сега 
е тук, а после – там, а след това – на трето място, не се движи в нито 
един от тези моменти и места.  

16. Диалектиката се опитва да е прави с проблема: „Едно тяло е в 
движение, когато в един и същ момент се намира тук и там“ (Хегел). 
Това е открито противоречие, от което следва всичко, по закона на 
Дънс Скот. Но по-важното е, че моментът, в който нещо е намира тук 
и там е просто по-дълъг от състоянията тук и там и отново се разлага.  

17. Дилемите на движението са познати на философията. Те са 
едни и същи с проблемите на времето.  

18. В това да се пита дали времето е налице в света, дали светът 
е времеви, има нещо налудничаво. Тази екстравагантност е плод на 
голямо изместване на вниманието от света към езика. Това значи да 
се откажем от перцепцията и опита, че се раждаме на този свят, живе-
ем и умираме.  

19. В това, да се тръгва от възприятия и да се доказва, че те не 
съществуват ‘по силата на логиката’, се фокусира цялата абсурдност 
на метафизиката. От това, че зеленото е нелогично, трябва ли да 
следва, че то е съществува? Сега се сещам за Малкълмовия диалог:  

Философът: „Времето е нереално.“ 
Мур: „Ако вие имате предвид, че никакво събитие никога не 

следва друго събитие, то вие безусловно грешите: нали след закуската 
аз се разходих, после взех вана, а после пих чай“ (Malkolm, 1942, p. 
346).  

20. Така доказателството на ‘Нереалността на времето’  не ни 
освобождава от товара на временността: ние сме тук само временно, 
ние се раждаме и умираме, а междувременно се събуждаме и заспи-
ваме, пием кафе и ходим на работа. Същото правят, разбира се, и фи-
лософите, които доказват нереалността на времето.  

 21. Само динамиката може да изобрази времето. Защото само 
тогава бъдещето идва към нас, а миналото отминава. Това е като 
движещ се влак. Той минава през поле, през река, влиза в тунел, пос-
ле излиза и се движи в планина.  

22. Сега, ако си представим един неподвижен и оформен свят 
вън от нас, като пейзажът край железопътната линия, тогава всяко 
живо същество, което минава през един път, ще види едни и същи 
неща. Ако пък едно същество живее през цялото време, то ще преми-
не през целия свят.  

23. Тази представа е съвсем невярна. Защото няма нищо налице 
в полза на определеността и наличието на нещата в бъдещето. Когато 
ние ги засвидетелстваме, те са в настоящето.  
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24. Тази представа е невярна също затова, че хората оставят сле-

да в света и от нашите решения зависят линиите на събитията.  
Несъстоятелност на логическите дискурси за света.  
1. Нищо, измислено без възприятие не може да е вярно в света, 

освен случайно. От друга страна, всичко, измислено за света, има 
формата на перцептивното пространство-време.  

2. В гореанализирания дискурс за времето, наистина много тру-
ден заради темата, се натъкваме на постоянни обърквания. Логиката 
се пропуква. Не са определени предпоставките. В хода на изложение-
то се появяват нови предпоставки. Това появяване не е определено.  

3. Постоянните опити да се освободим от предпоставяне на вре-
мето с цел то да се изведе и с това да се обясни, опровергае или дока-
же, са осуетявани от въвеждането му в някакъв момент.  

4. Така Мактагарт предпоставя миналото, настоящето и бъдеще-
то, както и последователностите. След това, на друга фаза на разсъж-
дението, той предпоставя, че времето е движение, промяна, като апе-
лира към очевидното съгласие. А накрая се опровергава предпостав-
ката. Но това става с решаващата междинна предпоставка, че има 
промяна и тя е единствено в смяната на бъдещето с настояще и мина-
ло. При това предпоставката е далеч от това да е вярна. Промяната е 
присъща във всяко събитие.  

5. Всичко това е разбираемо и всяко чисто логическо разсъжде-
ние, което не се доверява на възприятията и не се построява около 
тях, се заплита, защото постоянно въвежда перцептивности като 
предпоставки, а в същото време цели да ги опровергава.  

6. Съвсем погрешно е да се отрича нещо поради това, че мисле-
нето му с помощта на езика е достигнало до противоречие в опита за 
анализ.  

7. Безизходицата в подобни анализи се дължи на това, че светът 
се поставя пред съда на езика и езикът в неговата логическа форма 
решава какво съществува. Взема се една дума, разпознава се като 
всеобща категория и се търси нейното логическо обяснение, доказа-
телство или опровержение. При това светът се забравя, но постоянно 
се въвежда несъзнателно или между другото.  

8. Същият характер имат и безкрайните полемики около ума, тя-
лото и света. Не се търсят плановете на възприеманото, а се нагазва в 
дебрите на произволни мисловни вериги, от които се стига до неиз-
вестни и непредвидими места, или се нагласяват така, че да се докаже 
нещо предварително допускано.  

9. Мактагарт се позовава на общото съгласие относно много не-
ща като това, че времето е промяна, но отрича общото съгласие, че 
времето е реално. Това е необоснован произвол.  
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10. Не можем да критикуваме, доказваме и опровергаваме възп-
риятия с логика, с език, с мисли. Една погрешна перцепция се разпоз-
нава с друга, по-ясна перцепция.  

11. Обяснение. Става въпрос за граници на логиката и езика. 
Промяната опразва логиката и езика. Светът не се изобразява в логи-
ката и езика.  

 
11. Физичното осмисляне на времето 
Вторият принцип на термодинамиката е изказ на формата на 

този поток и затова е изказ на времето. Специалната теория на 
относителността на Алберт Айнщайн придвижва западната пред-
става от ‘абсолютно време’, което изглежда близо до всекидневна-
та представа, но я лишава от център, до принципно различната 
центрирана в тялото и ориентирана представа: времето се устано-
вява и мери само в координатна система с център, както и прост-
ранството. Това е поместване в ‘биологичната стрела’ – раждане – 
смърт.  

 
В Специалната теория на относителността Алберт Айнщайн раз-

крива формата на времето като локално – центрирано в наблюдателя 
(инерциалната система). Време въобще няма, има локално време, 
което е измеримо с часовник и важи за събитията близост до часов-
ника. Ключово за разбиране на това време е постоянството на ско-
ростта на светлината.  

„’Време’ на събитие – това е едновременно на събитието показа-
ние на часовник в покой, който се намира на мястото на събитието и 
който върви синхронно с друг определен часовник в покой, при това с 
един и същ часовник при всички определения на времето…ще нари-
чаме това време, принадлежащо на система  в покой, ‘време на сис-
тема в покой’“ (Einstein, 1905 (1965), с. 10).  

       Y 
         z  
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Ако понятието време е ‘независима променлива на битието’ по 

израза на Айнщайн, то е неизмеримо и губи физичен смисъл. Защото 
времето на едно събитие на разстояние не е измеримо никак освен 
посредством сигнала, който тече във времето с максимална скорост V 
(скоростта на светлината). Тогава, измерено тук и коригирано, това е 
времето спрямо нашата точка.  
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Часовникът обаче е часовник само за наблюдател до него. 

Айнщайн вкарва наблюдателя eксплицитно заедно с часовника в цен-
търа на координатната система. Само наблюдателят придава смисъл 
на измерването на местното време. Физичен смисъл, което за Айн-
щайн значи реалност, има само времето, което е отнесено към наблю-
дателя. Никак не е очевидно, че две събития, които са едновременни в 
една координатна система, ще са едновременни и в друга.  

Наблюдателят конструира часовника и – по-важно – той го гле-
да. В света извън тялото на наблюдателя е налице инерциална (не-
подвижна или движеща се равномерно и праволинейно) координатна 
система. Но нейното локално време няма никакъв смисъл само по 
себе си. Такова време просто се изключва. Айнщайн най-често изпол-
зва термина ‘наблюдател’, за да опише физичната реалност от гледна 
точка на една ‘координатна система’. Това понятие е само физична 
абстракция, на която само наблюдателят със своето възприятие при-
дава смисъл.  

 Наблюдателят измерва и само така съществува скъсяването на 
времето при ускоряване. „Въпросът за това, реално ли е лоренцовото 
скъсяване или не, няма смисъл. Скъсяването не е реално, доколкото 
не съществува за наблюдателя, движещ се заедно с тялото; обаче то е 
реално, тъй като може да бъде принципно доказано с физични средст-
ва за наблюдателя, не движещ се заедно с тялото. Това именно откри-
ва по твърде изящен начин Еренфест“ (Einstein, 1911 (1965), с. 187). 
„За движещ се организъм продължителността на времето на пътешес-
твието ще бъде само мигновено, ако движението става със скорост 
близка до скоростта на светлината“ (пак там, с. 184).  

Коментар на Хайзенберг: „Нека на кораба има часовник, конст-
руиран точно така, както съответните часовници на Земята... Тогава 
на основата на постъпващи от космическия кораб съобщения наблю-
дателят на Земята е в състояние да контролира правилността на ко-
рабния часовник. Той ще дойде до заключението, че часовникът вър-
ви 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 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 нари-
чат 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 обстоятелство-
то, 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, 1987, с. 213).  
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„Ако скоростта се  приближава до скоростта на светлината, то 
тялото се сплесква и става плоско. От гледна точка на наблюдателя, 
движещ се заедно с тялото, то, както и преди, съхранява формата на 
кълбо, но всички предмети, недвижещи се заедно с този наблюдател, 
му се представят съкратени в посока движението“ (Einstein, 1911 
(1965), с. 184).  

Дължината на предмет, движещ се с висока скорост, също е за-
висима от наблюдателя: „Пита се, каква е дължината на този лост? 
Този въпрос може да има само един смисъл: какви операции трябва 
да извършим, за да узнаем дължината на лоста“ (Einstein, 1911 (1965), 
с. 182).  

Законите на физиката като тези на относителността не определят 
посоката на времето в света. Това прави Вторият принцип на термо-
динамиката: Ентропията на затворена система расте до безк-
райност. Това е известно като термодинамична стрела на времето. 
Съществуват още психологическа стрела на времето, посоката на 
времето, определена от това, че помним миналото, а не бъдещето, и 
космологическа стрела на времето, определена от това, че Вселената 
се разширява. Такава е формулировката на Стивън Хокинг. Ето него-
вото разсъждение.  

„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 мо-
жем лесно да изведем Големия взрив и всички събития преди него 
извън теорията, защото не оказват влияние върху това, което наблю-
даваме. Пространство-времето би трябвало да има граница  –  начало 
в Големия взрив.  

Изглежда, че науката успя да разкрие група закони, които в гра-
ницата 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 изг-
лежда, че той е оставил Вселената да се развива според тях и вече не 
се намесва. Но как е подбрал началното състояние или конфигураци-
ята на Вселената? Какви са били ‘граничните условия’ в началото на 
времето? […] 

Научните закони не правят разлика между посоките напред и на-
зад във времето. Съществуват обаче поне три стрели на времето, кои-
то разграничават минало от бъдеще. Това са термодинамичната стре-
ла – посоката на времето, в която хаосът нараства; психологичната 
стрела – посоката на времето, в която помним миналото, а не бъдеще-
то; и космологичната стрела – 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 Вселе-
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ната предсказва съществуването на добре дефинирана термодина-
мична 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 съ-
щества могат да съществуват само във фаза разширение. Фазата сви-
ване 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 гравитаци-
ята винаги е привличаща, налага Вселената да е или разширяваща се, 
или свиваща се. Според Общата теория на относителността в минало-
то 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 повто-
рен колапс, пак ще има сингулярности в локализирани области, които 
ще колапсират и образуват черни дупки. Тези сингулярности ще бъ-
дат 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, 1973 (1993), с. 123, 150, 168).  

Стивън Хокинг в стройните си разсъждения за началото и края 
на Вселената навежда на две много важни положения за това изс-
ледване:  

1. Отказът на физиката да се занимава с възникването и изчезва-
нето 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 мо-
же да има теория за раждането и смъртта. Не може да има теория за 
граничното.  

2. Именно в сингулярността на Големия взрив Вселената е била 
определена като ‘гладка’, ‘подредена’, започваща от ниско ентропий-
но равнище към постепенно разпадане и хаос. Следователно произхо-
дът на реда и с това произходът на живота във Вселената и на Земята 
са отвъдни събития, които не могат да се обясняват. Самите фунда-
ментални 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 из-
вън света.  

Проверка в културите. Ако има форма на света във времето като 
жива форма на човешките същества, тя трябва да се намери в незави-
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сими култури, които отстоят една от друга на време и разстояние от-
въд възможен пренос на култура, т. е. отвъд възможно преселване.  

За времето това несъмнено е календарът.  
Хората от различни цивилизации имат един и същ календар. 

Вавилонците от Тигър и Ефрат преди три хиляди години, и маите от 
другата страна на Земята преди хиляди години в Централна Америка, 
египтяните от долината на Нил в Африка преди три хиляди години и 
прабългарите от Алтайските планини преди хиляда години разделят 
годината на 365 дни, колкото е обиколката на Земята около Слънцето 
или на Слънцето около Земята. Една и съща конвенция в толкова 
много далечни култури е невъзможно съвпадение. Това деление е из-
вършено от самия свят, то е дадено, а не е създадено. Във възприема-
ния от нас, човешките същества, свят, Слънцето изгрява всеки ден от 
изток и залязва на запад и това става с периодичност от едно деноно-
щие. 365 такива цикли образуват единица за друг ритъм – годината. 
Сезоните, дните за сеитба и жътва, денят на равноденствието, всичко 
това се повтаря с монотонност много по-трайна от живота на цивили-
зациите. Не може да има друго обяснение на споделянето на календа-
ра с точност до минути и секунди и потвърждението му от най-
развити технически приспособления за измерване, които се развиват 
в научната ера на Западната цивилизация.  

Хората от всички цивилизации са знаели човешката крайност 
във времето и тя им е създавала основната грижа. Всички култури са 
развили стремеж към безсмъртие и вяра в някакъв тип безсмъртие. 
Погребенията, в които присъства идеята за запазване на тялото и ду-
шата, говорят за това. Хората са жертвали единствения си живот, за 
да признаят могъществото на силите, които правят света какъвто е, и 
да обезпечат живота си чрез слънцето, дъжда и плодовитостта на зе-
мята.  

„Древните жреци от Месопотамия грешат само с четири десети 
от секундата, когато изчисляват времето на въртенето на Луната око-
ло Земята“ (Кондратов, 1980, с. 73).  

„Влиянието на тази древна култура върху всички други цивили-
зации в Централна Америка е несъмнено: тук именно са изобретени 
йероглифното писмо и забележителния календар, който ползват маи-
те, толтеките и ацтеките“ (Исторя на света в 20 тома., Т. 5., с. 154).  

Календарът на маите съчетава няколко взаимосвързани цикъла 
от време. Най-важните са слънчевата година от 365 дни и церемони-
алната им година, съдържаща само 260 дни. Тези два цикъла съставят 
т. нар. Кръгъл календар. Има и лунен цикъл, цикъл на Венера, Госпо-
дарите на Нощния цикъл и 819-дневен цикъл. (До нас не са достигна-
ли сведения за значението на последните два цикъла). Циклите вървят 
едновременно подобно на свързани зъбчати колела. Тъй като колела-
та са с различен диаметър, изравняването на Кръглия календар се 
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повтаря веднъж на всеки 52 години…. Маите обаче мислят за хилядо-
летия, а не за години. По съвременния Грегориански календар, а в 
изчисленията си напред във времето хвърлят поглед към вечността“ 
(пак там, т. 1., с. 159). Времето във физиката е относително спрямо 
теориите, описващи различни видове динамика. При всички случаи то 
е осмислено перцептивно, от позициите на наблюдател. Астрономи-
ческото време, което хората от различни цивилизации установяват, е 
едно и също. Това показва, че времето не е въпрос на културна ин-
терпретация или местно или историческо описание. Това е описание 
от позициите на земен наблюдател. Във всичките му физически смис-
ли след Нютоновата механика времето е мярка на движение, а не аб-
солютна константа.  

 
12. Оформяне на пространството 
Физиката изследва перцептивното пространство. То не е абсо-

лютно и има свой център: тялото, което живее тук. ‘Пространст-
во’ е абстракция за формата на света като живо състояние. Све-
тът е ‘външен’ в два смисъла: външност спрямо тялото и асимет-
рия на възприятието: съществата възприемат нещата. Простран-
ството е необратимо, но не като времето. То е ан-изотропно, край-
но и е ‘изкривено’ , т. е. оформено, от живото тяло на перцептора. 
Хоризонтът има форма и това е перспективата. Във формата на 
перспектива в ограниченото перцептивно пространство се помест-
ват неограничено количество тела.  

 
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 тя-
ло, и ако нашето тяло не бе локализирано благодарение на устойчи-
востта на своята форма, а бяхме на много места и никъде определено, 
нямаше да развием понятие за аморфно неутрално равномерно прост-
ранство (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 като човешко тяло, в случай, че животът 
пребивава без телесна форма, пространството като форма на възприя-
тие не съществува.  

В Специалната теория на относителността се изяснява, че е 
смислено само локалното пространство. Геометричното пространство 
(Евклидово и неевклидово) е артефакт, предназначен да подреди по-
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силно съвкупния опит, а не непосредственото (зрително или слухово) 
възприятие.  

Тялото е център и конституира пространството. Светът се 
усеща и възприема от гледна точка, съвпадаща и очевидно свързана 
генетично с тялото и като положен в живото пространство, структу-
рирано по наша мяра. Положението на сетивата е решаващо за усе-
щането. Погледът от центъра е единствено възможен. Самият реален 
център е център спрямо полето на хоризонта.  

Формата на пространството е зададена от формата на живото тя-
ло. Мащабът на пространството (малко – голямо) е мащабът на тяло-
то-перцептор. (Микросвят и мегасвят са представи за свръхмалко и 
свръхголямо в сравнение с човешкото тяло. Метърът, основна едини-
ца мярка за разстояние, на степен 25, е мегадистанция, а на степен -25 
е микро). Формата на пространството е като структура от тела, съпос-
тавени 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’, значе-
щи 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 човеш-
кия жизнен свят е една и съща.  

Осовата линия на зрителното поле е насочена безусловно ‘от-
вътре навън’, от окото към хоризонта. По тази линия напред ние въз-
приемаме (разбираме, че съществува) трето измерение наред с изме-
ренията наляво – надясно и нагоре-надолу (дадени в кадъра на зри-
телното поле).  

Джордж Бъркли в Опит за нова теория на зрението показва, че 
разстоянието напред (до даден предмет) не се установява, както фи-
зици и геометри смятат, от ъгъла, образуван от двете оптически оси 
на двете очи, които се фокусират върху предмета, нито от разминава-
нето 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) (Berk-
ley, 1709 (1978), сс. 55 – 56).  

Бъркли смята, че разстоянията не са възприемаеми. Няма идея за 
разстояние. Тази идея се получава от други – за промяна на взаимо-
положението на двете очи чрез намаляване или увеличаване разстоя-
нието между зениците, за яснота. Колкото предметът е по-близо, тол-
кова по-неясен е той и обратно (ibid., с. 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 опи-
та“ (ibid., с. 58).  
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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.  

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 форми-
ране 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 изуча-
вайки законите, по които тези усещания следват едно след друго“, 
заключава Поанкаре (1902 (1983), с. 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 пред себе си 
опита, веднага определя приблизително разстоянията от нас до позна-
ти тела (къщи, дървета, хора) или между тези тела.  

Пространството е такова, че човек като живо същество да 
експанзира. Пространството е екстензивният аспект на подреденост-
та, фундаментален за живота. Пространствената структура задава раз-
ликата между ‘моето тяло’ и ‘външната среда’. Тя прави възможна 
идентификацията на предмети в пространството и вчастност на раз-
ликата между полезния и вредния предмет. Тя прави възможна самата 
експанзия, като я проецира в една дълбочина, в която са разположени 
препятствията и възможните изходи.  

Възприятието ми дава картината на една позната сграда като Ис-
торическият музей в София. Същата сграда е дадена във възприятието 
на един чуждестранен турист ‘по-размита’ – като непозната и неопре-
делена по функция. Едно куче я възприема по неопределим за нас 
начин. Ако то не е свикнало да минава оттам, изобщо не я възприема. 
За него тя е просто една маса, една съвкупност от усещания. Възприя-
тието, обучено и усилено в културата, ни представя един описан свят, 
но все още потопен и изплуващ от мъглата на неведомото. ‘Плани-
ната’ изниква в небето, когато мъглата се вдигне. Какво е ‘планина’? 
Едно комплексно възприятие за земен релеф, издигнат масивно над 
една равнина. Т. е. планината е различна от равнината. Земните реле-
фи, както и всичко останало на този свят, са ‘неща’ само дотолкова, 
доколкото нашето възприятие ги обособява като единства, съотнесе-
ни помежду си.  

Човек усилва подредбата на хаотичния и незнаен свят според 
силата си, за да оцелее и експанзира. Възприятието, наблюдението, 
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описанието и обяснението са фази на това усилване. Първоначално 
приетите величини предзадават едно очертание, което става все по-
определено и от него все по-трудно е да се освободим. Колкото пове-
че е напреднала нашата физика, толкова по-невъзможно изглежда да 
започнем наново друга физика. Но ние трябва да помним, че цялата 
ни наука и преди всичко физиката, е плод на разгръщане, експанзия 
на първоначално приети базови величини и отношения. В процеса на 
това разгръщане синтезите стават все по-сложни и взаимно зависими. 
Следващите ходове на подредбата стават все по-трудни, защото избо-
рът е все по-труден. Всяка следваща теория трябва да се съгласува с 
все по-голяма система от налични теории. Това придава на Нововре-
менната наука вид на активност, която ‘задълбава все по-навътре в 
тайните на Природата’. Но това развитие я прави все по-незаменима, 
твърда и безалтернативна.  

Пространствените форми ще повтарят отново и отново чо-
вешката форма. Това значи, че във всеки вариант на подредба ние 
ще откриваме отново и отново нашия свят, пригоден към нашите ак-
тове на запазване и експанзия на човешката форма.  

 ‘Външен свят’. ‘Пространството’ е форма на света като ‘вън-
шен’, т. е. като подреден около възприемащото тяло и ‘около’ проу-
мяващия ум. Друго понятие за външен свят, основано върху транс-
цендентни сигнали, не присъства във възприятието и мисленето.  

Без да изследвам отново Хусерловата интенционалност (виж па-
раграфа за интенционалността), ще кажа, че ‘насочеността навън’ 
може да се разбере чрез ‘експанзивността’ на живота, от който е не-
отделимо съзнанието и специално възприятието на пространството. 
‘Външността на възприемания свят’ или ‘интенционалността на съз-
нанието’ се дължи на:  

а) факта, че подредбата на възприятието е центрирана около те-
лесния възприемател;  

б) дори обработена и усилена в опита, тя се налага на възприе-
мателя и той не я избира. Тази подредба е ‘принудителна’, а не ‘доб-
роволна’, дадена, а не създадена;  

в) светът е външен, защото асиметрията на възприятието отвът-
ре-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.  

Във външния свят може да присъства друг възприемащ. Тогава 
ние възприемаме една последователност от обекти, изграждащи ‘ли-
нията на усещането’: светлина от обектите – окото на възприемателя, 
при анатомичен анализ възприемаме апарата на окото – зеница (ле-
ща), която събира лъчите, ретина, на която се ‘проецира’ образа, пръ-
чици и колбички, които възприемат образа, очни нерви, които отвеж-
дат сигнала – вече имащ съвсем друга, непространствена форма, мо-
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зъчна кора (зрителен център), където се анализира усещането и нак-
рая си представяме какво възприемателят вижда. Визията е чисто 
идеален, невидим план.  

Външното представяне на възприемащ пред погледа не е про-
дължение 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.  

Качествата на петте сетива, петте качества на сетивност-
та, задават и свеждат цялото многообразие от неща. Възприятието 
и осмислянето се структурира от непосредствени усещания – зрител-
ни, слухови, тактилни (за положението на тялото в пространството, 
вкусови, обонятелни. Тези усещания се сливат почти неразличимо с 
‘интерпретациите’ им като разстояния, форми и размери. Към тези 
интерпретации също така неразличимо (органично) се прибавят пред-
ставите за невидяното и понякога за невидимото ‘продължение’ отвъд 
хоризонта. Човек ‘вижда’ по този начин дори молекулите, атомите и 
елементарните частици.  

Възприятието се образува в опита на живото тяло със силата 
на ума. Благодарение на опита на възприятието ние знаем, че в дале-
чината, въпреки зримия образ, успоредните релси не се събират. Бла-
годарение 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’ нама-
ляването и изчезването на нещата в далечина като ‘перспектива’.  

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 умът. Положението на живото тяло е уникално и 
неговото съотнасяне с границата на полето – хоризонта – е констант-
но. ‘Векторът’ на осовата линия от окото към линията на хоризонта 
е винаги насочен в тази посока. Не е възможно да видите окото, с ко-
ето 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. Грешката на Аве-
нариус е, че включва Аза в центъра вместо телесния възприемател.  

Пространството е необратимо подобно но времето. Тук нато-
вареният с темпорално значение термин ‘необратимост’ придобива 
съвсем определено пространствено значение. Тук и Там остават аси-
метрични 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.  

Пространственото възприятие ‘осветлява’ поле, което се 
движи заедно с нашето тяло. Съответно на нашето тяло плава зри-
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телното възприятие. Например един и същ предмет (масата) се възп-
риема от различен ъгъл като различен по форма и осветеност непра-
вилен четириъгълник. Но ние знаем, че с това масата не променя сво-
ята форма. 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.  

Перспектива. Тук се появява шанс за проверка на развиваната 
концепция. Твърдя, че всички хора и най-вероятно всички виждащи 
същества виждат в перспектива. Теоретици на изкуството разглеждат 
перспективата като символна форма (Panovsky) в Ренесансовото из-
куство. Наистина да се рисува с перспектива не е всеобщо и по-често 
се рисува без такава. Дали египтяните са възприемали пространството 
вън от перспективата, или просто са рисували без фокусиране върху 
нея? Дали един китаец не вижда като мен релсите да се събират към 
хоризонта? Ако перспективата е културна форма, а не форма на свят, 
фотографиите нямаше да са с перспектива. Нали в тях културата не 
се намесва. Те просто проектират светлината, фокусирана от лещите 
на фотоапарата. Конструкцията не може да увеличи един предмет в 
кадъра за сметка на друг.  

Разликата в размера на тяло, което познаваме от опит, видим от-
близо, и този, видим отдалече, показва колко далече е тялото. Това 
става благодарение на перспективата. Тялото се отдалечава от нас, 
намалява и накрая се стапя в точка. Ние продължаваме мислено него-
вото движение отвъд видимата област и така можем да съединим 
мислените възприятия от нашето положение с тези от далечни поло-
жения. Става възможно построяването на визуална картина на произ-
волно голямо протяжно поле (например на една планета). Така визи-
раме един много далечен предмет, който не се вижда, и го постули-
раме в мега-мащаб. Така визираме един много малък предмет, който 
не се вижда, и го постулираме в микромщаб. Микро и мега са отвъд 
обхвата на зрението като естествено отдалечаване или намаляване 
размера на зрими обекти. Тази екстраполация не е обоснована от ни-
що, защото нищо в опита не ни говори, че светът е безкраен отвъд 
възприятието. Ние изобщо нямаме опит за безкрайното, за разлика от 
голата представа в математиката. По същия начин математиката ни 
дава момент във времето далеч преди Големия взрив, когато по опре-
деление е възникнало самото време. А това е абсурдно.  

Феноменът перспектива е централен в проумяването на прост-
ранството. Хората от всички култури виждат в перспектива, макар че 
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не рисуват точно перспективата. Перспективата е фундаментално 
свойство на зрителното поле. Тя му придава дълбочина и знание за 
продължение отвъд възприемания кадър, отвъд хоризонта. Трябва да 
се  разбере ограничеността на пространството като ограничително 
условие за перспективата. В условията на ограничен хоризонт обемът 
на определеността на визуалния свят е ограничен.  

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

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 далеч-
ните. Те са по-големи и с това по-ясни.  

Нещата все пак не са ‘заковани’ и визията им зависи от сетив-
ната (телесна), менталната и културна обработка. Едно извънзем-
но, ‘гледайки’ човек, най-вероятно би ‘видяло’ нещо съвсем невъоб-
разимо за нас. Хората стигат до разногласия, когато гледат нещо не-
виждано и неразпознато в културната общност и неизбежно става 
въпрос за това какво ‘всъщност’ виждат. Този аспект е особено из-
тъкван в ‘херменевтичната феноменология’ на перцептивното прост-
ранство (вж. Heelan, 1983, pp. 52 – 54).  

Групите от форми, които са по-устойчиви от фона си, се иден-
тифицират като неща 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 иденти-
фицират, получават имена, и скоро се уеднаквяват в множества 
еднакви събития или неща. Тогава възникват нарицателните имена за 
съществителни.  

Хората възприемат естествените предмети и артефактите 
като естествени предмети по един и същ начин. За всички тях да-
лечното е далечно, близкото е близко, лявото е ляво, предното е 
предно, горното е горе. 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 могат да действат целе-
съобразно и отговорно на равнище на естественото заедно без превод.  

Човек, който застане на мястото на друг, вижда същите тела 
в същата перспектива, които другият вижда. Дърветата и планини-
те съществуват не защото ние ги обособяваме или измисляме. Но тази 
дадена ни подредба изисква анализ, недопускащ трансцендиране от-
въд опита. С помощта на подобни осмисляния на реални ситуации, 
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неоспорими за никого, можем да се приближим до разбиране на сми-
съла на ‘тялото’, ‘събитието’, ‘живата форма’ и ‘човешката форма’.  

 
13. Хиперболично визуално пространство. Патрик Хилан 
Визуалното пространство се ‘отклонява от физическото’. 

Патрик Хилан след Рудолф Лунебърг развива хиперболичен модел на 
визуалното пространство в контекста на херменевтична феномено-
логия (Heelan, 1983). Хилан въвежда херменевтична съставка на 
пространството. В дълбочина дистанцията и размерите намаляват 
като в класическата перспектива, но не по права линия, а по криви. 
Асиметричен модел, по принцип приемлив за формата на визуалното 
пространство. Но ако е налице херменевтична съставка в самата 
форма на пространството, тогава хората от различни култури щя-
ха да възприемат, да действат и да се движат в различни прост-
ранства на едни и същи физични места.  

 
Патрик Хилан развива хиперболичен модел на визуалното прос-

транство в контекста на херменевтична феноменология (Heelan, 
1983). Хилан се позовава на метричната теория на визуалното прост-
ранство на Рудолф Лунебърг, според която визуалното пространство 
има постоянна, негативна Гаусова кривина, която го прави хипербо-
лично. В това пространство формите са подвижни и се запазват, като 
променят перцептивната си форма по регулярен начин. Хилан въвеж-
да херменевтична съставка на пространството. Така„параметрите на 
визуалното пространство зависят: а) от обща физична структура на 
конфигурацията на светлинната информация и б) от разпознаването 
или пред-познаване във визуалната област на когнитивните простран-
ствени ключове… Значението на б) е, че във всяка перцептуална си-
туация, ние оперираме от предразбирането, което осмисля нашия 
опит, знанието, че обектите се манифестират само при избор на под-
ходящ хоризонт на питане и че хоризонтът е подходящ само защото 
той придава смисъл на профилите на обектите, който манифестира 
тяхното присъствие в опита. Това търсене на разбиране е наречено 
‘херменевтичен кръг’“ (Heelan, 1983, p. 52).  

Хилан строи подробен хиперболичен модел, който впечатлява и 
е правдоподобен. В дълбочина дистанцията и размерите намаляват 
като в класическата перспектива, но не по права линия, а по криви. 
Намаляването на видимия размер не е правопропорционално, а се 
увеличава по степен към хоризонта (ibid., p. 61 – 66). Пространството 
е разделено на зони. Най-близката зона около перцептора е своеобра-
зен ‘Нютонов оазис’, в който размерите и формите не се деформират 
съществено.  

Този модел е изцяло в съгласие с анализа на формата на визуал-
ното пространство от предходния параграф:  
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1. Визуалното пространство е ограничено.  
2. То има сферична форма с център тялото на перцептора и вън-

шна граница– хоризонт.  
3. Визуалното пространство е асиметрично, ан-изотропно.  
4. Перспектива: далечните размери и разстояния се скъсяват.  

 

 
Схема на перцепцията на вписани един в друг кубове (Heelan, p. 61) 

 
Хилан въвежда (след Лунебърг) постоянна изпъкналост на вън-

шната повърхност на ‘зрителния конус’ образуван от линиите на пер-
спективата и това обяснява много визуални деформации: небесната 
сфера, вдлъбнатата сферичност на земята, гледана отгоре, правил-
ността на формите наблизо и изкривяването им в далечината, изкри-
вяването на равнината пред гледащия леко надолу в началото и наго-
ре в далечината, специфичното издуване на фронталните форми в 
далечина към хоризонта.  
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Схема на ‘земната чиния’, възприемана отгоре (Heelan, p. 68) 

Схема на ‘небесния купол’, възприеман отдолу по Хилан (Heelan, p. 69) 
 
Цялата работа по конструирането на модела е релефна, убеди-

телна, прецизна и кохерентна. Тя е приемлива от гледна точка на ана-
лиза в тази книга.  

Аз имам резерви единствено по отношение наличието на един 
систематичен херменевтичен кръг и въобще херменевтична форма на 
перцепцията. Не ще и дума, че възприятието на нещо в пространство-
то е обработено с ума, културното описание и локалния контекст. Но 
това не значи систематично оформяне. Херменевтиката е във висша 
степен нежелана в анализа на перцепцията. Тя вкарва цяла мрежа от 
понятия, чужди на анализа на пред-знаковите феномени на света. То-
ва е така, защото възприятието поначало няма характера на тълкува-
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не. То е живот със света, който е независим от описанието. Една фор-
ма или цветова констелация не е резултат от тълкуване. Хора от раз-
лични култури възприемат едни и същи пространствени форми и 
именно затова могат да общуват относно пространството и да дейст-
ват заедно в него. Ако херменевтичната съставка беше съизмерима с 
‘физическата’, то между хората щеше да има непреодолими перцеп-
туални различия и те щяха да живеят в различни пространство-
времеви светове. Хората от различни култури нямаше да могат да се 
възприемат взаимно като перципиращи едно пространство и несъм-
нено техните думи за пространството нямаше да са съвместими.  

Ако бял човек и ескимос, възприемащи пространството херме-
невтично, отидат на лов за бяла мечка, двамата щяха да се движат в 
различни направления, към различна цел и с различни действия. Но 
по-интересното е, че и двамата би трябвало да убият своята си ‘бяла 
мечка’. Тогава възниква въпроса колко бели мечки те са убили, имало 
ли е въобще бяла мечка и кое е животното, което наистина са убили. 
Това е невъзможна и абсурдна ситуация. Но поначало този лов не би 
се състоял поради неразбиране и несъвместимост на възприятията.  

Ако въведем херменевтична съставка в самата форма на прост-
ранството, тогава хората щяха да действат и да се движат в простран-
ството по един невъзможен за подреждане и съвместност начин. Ни-
какъв анализ не би довел до нищо смислено относно перцептивните 
различия и те щяха да останат непознати, а само усещани като хаос. 
Защото всеки анализ би изхождал от перцептивния културен остров 
на анализатора, от неговото местно възприятие и описание. Тогава 
несъмнено рационална наука не би била възможна, защото би липс-
вало съгласие относно нещата в пространството, които науката наб-
людава.  

 
Възприемане на размери  на разстояния:  

в Евклидово пространство и в перцепция (Heelan, p. 80) 
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Не е съвсем ясно какво е пред-разбиране относно пространстве-
ни форми и как се получава херменевтичния кръг при гледане. Ханс-
Георг Гадамер като един от лидерите на съвременната херменевтика, 
не отнася тези понятия към природни обекти и специално пространс-
твени форми, а само към текстове.  

Хората виждат далечните предмети като по-малки по определена 
крива., която, оказва се, е хипербола. Ако пространството е херменев-
тично, то не би имало една и съща, в случая, хиперболична форма, 
каквато е описана в модела на Хилан. Ако пък тълкуването не засяга 
формата на пространството, тогава какво пространствено остава в 
тълкуването?  

Тя е еднаква за различните перцептори (ваза или две лица). 
Еднакви са отделните елементи – линии и форми. И все пак правите 
могат да изглеждат като криви или чашата веднъж да е чаша, а в 
следващия момент – две лица. Без съмнение всички хора се подвеж-
дат по един и същ начин от тези илюзии. Те грешат или сменят поз-
натия обект по един и същ начин, независимо от културния контекст. 
Налице е зависимост от локален перцептивен контекст. Често илюзи-
ята е плод на натиск от елементи на картината. Например успоредни-
те изглеждат неуспоредни, когато са зачеркнати от множество къси 
диагонални линии в противоположно направление (илюзия на Зьол-
нер).  

 
Илюзия на Понцо.  

Еднаквите прави се виждат като различни (Hеelan, p. 88)  
 
Хилан е прав, че във визията има интерпретация. Например илю-

зията на Понцо за разлика в размера на отсечки, перпендикулярни на 
ос между две наклонени прави, сближаващи се нагоре, подобно на 
железопътна линия, се дължи на тълкуването на схемата като образ на 
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перспектива. Но това е схема, а не обект в природата, и тълкуването 
може да се отстрани и с него илюзията отпада.  

Хилан разграничава ‘физическо’ от ‘визуално’ пространство. 
Това може да значи, че физическите параметри са измеримите, а ви-
зуалните – видимите. Но измерването е също като виждането телесен 
– сетивен и действен – контакт с външния на тялото свят. Във физи-
ческото пространство присъства арт-подредба, знаков израз, артефакт 
– измерителен уред, мярка, наблюдателен език, протокол. Измерване-
то е контактно, а виждането може да е дистантно. Измерването е по-
високо определено спрямо виждането.  

 
14. Геометричен и физичен смисъл на пространството 
Специалната и обща относителност са изказ на пространст-

вото. То е определимо от тялото и е ‘изкривено’. Това е ‘кривина’ 
спрямо геометриите, но определя автентичното пространство, ко-
ето се образува около живото тяло като хоризонт. Специалната и 
обща относителност са изказ на една автентична перцептивна 
форма и затова са изказ на пространството. Геометрията изобра-
зява перцептивното пространство като идеализиран артефакт.  

 
0Микро, макро и мега планове. Съществуват три плана във възп-

риятието, усилено от науката, които планове ясно показват гранич-
ността на човешкото пространство: макро, микро, мега. Макросветът 
е светът на възприемаемото с невъоръжено око или с усилване от 
уреди без трансформация. Като ‘микросвят’ се описва пространството 
отвъд тази възприемаемост, което е перцептивно представено чрез 
трансформация от макроприбори в полето на възприятието на наблю-
дателя. ‘Мега’ означава прекомерно голямото, което е отвъд граница-
та на възприемаемост с невъоръжено или въоръжено око без транс-
формация.  

Експанзията отвъд границите на видимото пространство (мак-
росвета) и преобразуването от уреди за наблюдение създава квази-
перцептивни артефакти. На мястото на възприятието на ‘микро’ и 
‘мега’ размерите се появява представата. Представата е проекция на 
трансцендентни обекти в полето на възприятието. Например плане-
тарният модел на атома, развиван в началото на атомната физика, 
представя атома като система от централно ядро и въртящи се около 
него подобно на планети електрони. Уравненията на вълновата меха-
ника (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 плът-
ност. Тези ‘плътности’ отново се представят и рисуват като ‘облаци’ с 
различна плътност. Но, разбира се, ние знаем, че такива облаци не е 
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възможно да има в атома, защото това са само разпределения на веро-
ятности, които са безплътни.  

Защо ни са тогава тези представи? Защото нямаме друг избор. 
Защото нашето възприятие, плод на нашата човешка форма, е огра-
ничено. То има своя форма, излизането от която е вече трансцендира-
не и става с цената на загуба на тази форма.  

Пространството е зависимо от тялото. Ако ние се потопим 
мислено в микросвета и мислено ‘възприемем със сетивата си’ моле-
кулните системи, атомите и елементарните частици, очертанията на 
света се размиват. Но ние отново си представяме малки частици и 
вълни, които се движат едни спрямо други както в макросвета. Няма-
ме начин да си представим някак микрообекта като вероятностен и 
като едновременно притежаващ качествата на вълна и частица. Това е 
акт на експанзия. 

Това значи, че сетивно даденото ни пространство е строго зави-
симо от нашето тяло. Именно то е мащабът за ‘микро’ и ‘макро’.  

Геометрично и перцептивно пространство. Според Анри Поан-
каре геометрията зависи от опита с външния свят и специално от 
твърдите тела. Според Поанкаре „ако не би имало твърди тела в при-
родата, не би имало и геометрия“ (Poincaré, 1902 (1983), с. 48).  

Само за твърди тела с устойчива форма важи, че могат да се 
преместват, запазвайки се. 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 мог-
ли да получат от съответно подбран външен свят такива впечатления, 
че би им се наложило да построят геометрия, различна от Евклидова-
та, и да поместят явленията на този външен свят в неевклидово или 
даже в четиримерно пространство“ (ibid., с. 37 – 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 цен-
търа на кадъра, няма да изглежда тъждествена с точка, близка до един 
от краищата...  

Обаче зрението ни позволява да оценяваме разстоянието и, сле-
дователно, да възприемаме третото измерение. Но всеки знае, че това 
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възприятие на третото измерение се свежда до усещането на усилие, 
съпровождащо акомодацията, която трябва да се извърши, и към усе-
щането, съпровождащо събирането на двете очни оси, което е необ-
ходимо за отчетливото възприемане на предмета“ (пак там, сс. 42 – 
43).  

И така, визуалното пространство според Поанкаре е: непрекъс-
нато, крайно, има два измерения, не е еднородно и явно не е изотроп-
но. Поанкаре не обяснява това различие, но то е важен пункт за проу-
мяването. Перцептивното (визуално, слухово, и тактилно, и т. н. ) 
пространство е реалното, живото пространство. Геометрическото 
пространство е нежив артефакт, знак създаден от ума. То е зависимо 
от реалното пространство и специално от нашето тяло. Защото опитът 
в перцептивното поле, обработен от интелекта, ни дава именно гео-
метричното пространство: ние разбираме, че има три измерения, ма-
кар че образът върху ретината е двуизмерен, ние научаваме, че точки-
те в пространството са еднородни, че пространството, въпреки огра-
ничеността на зрителното поле, няма край.  

Обяснение с живата форма. Ако нямаше постоянство на телес-
ната ни форма, ние не можехме да се учим да възприемаме трайни 
образи на телата, а с това и самите тела. Според Анри Поанкаре нали-
чието на твърди тела около нас е решаващо: „Когато тялото се пре-
мества, променяйки формата си, ние вече не можем със съответни 
движения да приведем нашите сетивни органи в същото относително 
положение към това тяло“ (Пуанкаре, 1902 (1983), с. 47).  

Физиката стига до съществена корекция на Нютоновото абсо-
лютно пространство в Специалната теория на относителността на 
Айнщайн. Тук става ясно, че идеализациите за ‘абсолютно пространс-
тво’ и за независимост на пространствените характеристики от 
‘гледната точка’ не са верни. Понятията ‘разстояние’, ‘размер’, ‘ра-
венство’ имат смисъл само в координатите на една отправна система. 
Размерът се ‘скъсява’ при скорости близки до светлината спрямо вън 
от движещия се обект. (По същия начин ‘интервал време’, ‘последо-
вателност’ и ‘едноврменност’ имат смисъл само за една отправна сис-
тема). Философският спор дали това скъсяване или ускоряване на 
времето е мнимо или истинско, е плод на заблуда.  

„Преди да правим каквито и да било изводи от тези два принци-
па (принципът на инерцията и постоянството на скоростта на светил-
ната – С. Г. ), трябва да преразгледаме физичния смисъл на понятията 
‘време’ и ‘пространство’. От горното следва, че координатите в инер-
циална система физически се определят по пътя на измерване и пост-
рояване, изпълними с помощта на твърди тела“ (Einstein, 1922, p. 26). 
„В този смисъл не може да се говори за пространство, а само за прос-
транство, отнасящо се към тялото А“ (ibid., р. 3). Така във всекидне-
вието земната кора служи като практическа отправна система за от-
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читане на пространството. „Но за нашите цели трябва да свържем ос-
новните понятия на геометрията с природните обекти; без такава 
връзка геометрията няма за физиката никаква цена…геометричните 
размери на тялото не могат да се смятат независими от състоянието 
на движение на системата на отчет, относно която тези размери се 
определят“ (ibid., р. 7).  

Ако скоростта се  приближава до скоростта на светлината, то за 
неподвижния наблюдател тялото се сплесква и става плоско. От 
гледна точка на наблюдателя, движещ се заедно с тялото, то, както и 
преди, съхранява формата на кълбо, но всички предмети, недвижещи 
се заедно с този наблюдател, му се представят съкратени в посока 
движението (Einstein, 1911, pp. 1 – 14).  

Откриването на относителността е проумяване на локалността на 
света, подреден около човешко тяло. Пространствената форма е така-
ва само за наблюдател, а не някак сама по себе си. В „Език и реалност 
в съвременната физика“ Вернер Хайзенберг отбелязва: „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“ 
(Heisenberg, (1987), с. 215).  

Обяснението на съпротивата на представата срещу Специалната 
теория на относителността може да бъде такова. Нютоновата физика 
е приета като слята с нормалното възприятие, където няма размина-
ване 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 човешки опит. Освен това Нютоновото 
пространство се отдалечава от възприятието на отделния човек и е 
по-близко до колективното възприятие – в в него няма ‘център’. В 
относителността се вижда, че пространство и време без център са не-
състоятелни.  

По повод общата относителност Айнщайн подчертава: „Даже 
понятията и съотношенията на евклидовата геометрия са абстракции 
на нашия ум, съвършено не съвпадащ с образите, които се възприемат 
чрез зрението и осезанието“ (Einstein, 1922, p. 30). Тук пространство-
то става аналогично на електромагнитното поле. Инертната и грави-
тационната маса са eквивалентни. Конфигурацията на твърдите тела е 
различна от тази в евклидовата геометрия. Гравитационното поле 
придава на материята ‘енергия и импулс’.  

Микро– и мега– са артефакти. Няма микро, макро и мега, а има 
един-единствен човешки свят, който се разширява в ширина и дълбо-
чина, без да променя своята форма. Никой никога няма да види ато-
мите, нито Вселената. Но ние постоянно ще виждаме нови форми, 
които представят неща далеч от нас или в периферията на нашето 
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възприятие, за които нямаме сила на тялото да ги възприемем, да ги 
извикаме в света.  

В различни култури се чертаят едни и същи звездни карти. Хо-
рата, независимо кога и къде са живели, откриват същата земя, също-
то слънце, същата луна и същите звезди в небето. Те рисуват едни и 
същи или допълващи се в зависимост от своето разположение в Юж-
ното или Северното полукълбо звездни фигури. Те чертаят едни и 
същи земни карти на едни и същи места на Земята. Пътят на коприна-
та на протежение от 5 000 километра от Китай през Персия, Гърция 
до Рим е един и същ път, начертан от китайците, римляните, персите 
и гърците.  

За града на инките Тихуанахо: „При изучаване на странните зна-
ци в комплекса се изяснява, че те са исполинска карта на звездното 
небе, за създаването ? са нужни огромни астрономически познания, 
които едва ли би могло да се придобият без специални прибори“ 
(Кондратов, 1980, с. 157).  
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III. ИЗКАЗИ НА СВЕТА  
Изказите на света не го носят и не го изобразяват. Те го споделят 

със себеподобни, които живеят в същия свят. Самият свят не подлежи 
на изобразяване, освен ако под образ разбираме знак. Фотографската 
снимка и киното не отразяват, а представят аналози в светлинна фор-
ма. Да се отрази света би значело да се получи негово копие. Образи-
те са част от света и черпят от неговата енергия.  

 
15. Изказ на света в естествен език 
Естественият език е форма на съгласуван изказ, на колективно 

описание на света. Той не носи формата на света и неговият син-
таксис няма особена стойност. Светът на индивиди от една и съща 
жива форма е споделян. Изказите носят формата на локалния ко-
лективен живот и не изобразяват света. Споделянето на света 
става с разбиране на изказ в сетивно възприемаем език, с взаимно 
описване и общностен живот в съгласие с едно описание на света.  

 
Изказите на света са живи актове в групи от индивиди. Те ре-

шават проблема колективен живот. Изказите не са предназначени да 
отразяват или изобразяват света, а да насочват живота в общността. 
Нищо в езика не напомня света, освен случайно. Знаците на животни-
те и естествените знаци на хората съобщават на себеподобните за 
опасност или храна. Това става спонтанно чрез емоционални експре-
сии и програмирано чрез знакови системи. Но нито емоцията, нито 
закодираните съобщения носят формите, цветовете и миризмите на 
света.  

Животът става по-сигурен в общността. Жизненият процес е 
изтръгване от смърт и не е гарантиран. Моментите от социалната ор-
ганизация са решения на проблема живот. Културата, историята и 
цивилизацията са натрупване на светоописание с оглед оцеляване и 
експанзия на общност. То започва в езиковата форма, в локалния език 
и граматика и продължава в митовете, религиите, историческите раз-
кази, опитното знание, практиките, изкуствата и науките.  

Ако двама души от различни далечни племена, говорещи разли-
чен език, са съгласни относно възприятието, това възприятие стои 
преди описанието и културната матрица на разбирането.  

Перцепцията е органичен синтез, но не е езиково зависима ин-
терпретация. В антропологията и когнитивната психология понятие-
то ‘интерпретационна система’ се използва за означаване на проце-
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са на интерпретиране на ‘суровите данни’ от света. Не трябва обаче 
да се смесва перцепцията като анализ на усещанията и тяхното съби-
ране в тела и процеси от перцептора с езикова интерпретация. Син-
тезът на възприятието е зависим от едно надарено с ум усещащо тяло 
и е общ за всеки индивид от една форма. Затова няма сурови данни от 
независим свят, които подлежат на културно описание, а конфигу-
риран според вида на възприемателя свят. В сетивните възприятия 
няма опитно установима и ясно определена, а значи смислена, разли-
ка между данни иописания. Но описанието спонтанно се включва и то 
вече носи интерпретация. Няма нужда от интерпретация на индиви-
дуално ниво. Има нужда от възприятие и разпознаване във формите 
на тялото (храна, опасност, враг, вкусно, приятно-болезнено).  

Интерпретацията се прави чрез (когнитивна) матрица на човеш-
ка общност, чрез споделено описание, заченато още в структурата на 
самия местен език.  

Естественият език е спонтанно колективно споделящо се опи-
сание на света като живот. В него хората от едно племе или етнос 
изказват заедно света, който живеят, за да го живеят като общност. 
Естественият език се изпитва всеки миг и е резултат от хилядолетни 
подобрения. Той има най-добрата гаранция – гаранцията на живота, 
на опита, на историческото развитие по пътя на пробите и грешките. 
Естественият език е за предпочитане, когато има да се избира между 
него и всяко изкуствено описание. Изкуственото описание може да се 
предпочете само с оглед експанзията, решаването на проблем. Но 
смисълът на всяко изкуствено описание се корени в естествения изказ 
и представяното от него живеене, вчастност перцепция на света.  

Езикът не изобразява непосредствено света. Няма всеобща ва-
лидност изречение като: Сега по небето се движи облак.  Възможно е 
да се каже и се казва в различни езици и че се движи облак, и че небе-
то и облакът се променят, и че моят ум се променя. Това се казва с 
или без времева форма в граматиката. Това се казва с или без споме-
наване на ‘аз’. Това се казва и без съществителното да е подлог или 
без глаголът да е сказуемо. Тези твърдения могат лесно да се потвър-
дят, ако сравним английски с китайски или с индиански.  

Като цяло или в коренната си форма езикът все пак изразява све-
та. Работата е там, че езикът не казва защо човекът-и-неговият свят са 
именно такива. Езикът не казва коренно качество на света. Дори оп-
ределението ‘феноменален’ е условно. То е само противопоставка 
като категория на категорията субстанция или абсолют.   

Светът е неопределен спрямо езика. Изказът на движението на 
облаците в небето може да има различна фонетична, морфологическа 
и синтактическа форма. Шаманските култури имат специфична све-
това картина и специфични граматически структури на изказ на пър-
вата подредба, на описание на света. Така американските местни ези-
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ци не се поддават по своята структура на традиционната граматична 
схема.  

Естественият език като извор на грешки. Според ранния Вит-
генщайн, Шлик и Карнап естественият език крие клопки. Той скрива 
истинския логически синтаксис и с това смислеността на изказите. 
Така той подвежда да се говорят наглед смислени неща, но със сбър-
кан синтаксис. С такива безсмислици е пълна философията. Известно 
е, че програмата за изчистване на знанието чрез правилния синтаксис 
не се увенча  успех. Работата е там, че няма верен синтаксис, защото 
езикът не изобразява света, а само го изразява. В различните култури 
са развити множество видове синтаксис. Едно и също нещо може да 
се изкаже добре с различни граматически форми. Оттук утопична е 
програмата да се постигне изчистване и поправяне на изказите на 
света и премахване на безсмислиците от науката и философията.  

Естественият език като извор на смисъл. Късният Витгенщайн, 
Мур, Остин, Малкълм, Чизолм, са на по-прав път, като се доверяват 
на естествения език и го използват за критика на метафизиката и тест 
за смисленост. Няма причина да се предпочитат други форми на 
смисленост пред онези, които вече работят в общуването между хора-
та и носят огромни възможности. Много недоразумения във филосо-
фията веднага се разсейват, щом тя застане пред съда на обикновения 
език. Впечатляващи са примерите на Малкълм в духа на Мур.  

„1. Философът: „Материални предмети не съществуват.“ 
Мур: „Вие несъмнено грешите, защото ето една ръка, а ето и 

друга; затова съществуват поне два материални предмета“.  
2. Философът: „Времето е нереално“.  
Мур: „Ако вие имате предвид, че никакво събитие никога не 

следва друго събитие, то вие безусловно грешите: нали след закуската 
аз се разходих, а после взех вана, а после пих чай“.  

3. Философът: „Никой никога не възприема материален пред-
мет“.  

Мур: „Ако под ‘възприемам’ разбирате ‘чувам’, ‘виждам’, ‘осе-
завам’ и т. н, то няма нищо по-лъжливо; защото аз сега и виждам,  и 
осезавам това парче тебешир“ (Malkolm, 1942, p. 346). 

Изворът на смисъл не е езикът, а е светът. Естественият език 
не е панацея срещу безсмислието. Защото безсмислие има и в него. 
Естественият език работи добре срещу изкуствените описания, когато 
сочи света: „Ето тази ръка“. Но това далеч не е прецизно и далеч не 
винаги е така ефективно. Така, ако философът в примера с тебешира 
каже, че материален предмет не значи сетивно възприемаем предмет, 
а субстанция, която съществува без възприемател, то не е ясен отго-
вора на Мур. Би трябвало да си помогнем със света. Ако философът 
намира смисъл в субстанцията, той трябва да я посочи в света или да 
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посочи нейната липса. Трябва да излезе извън концептуалните схеми 
на философите и даже извън естествения език.  

Анализът на езика не води до решаване на коренни проблеми. 
Цял век работа върху езика в западната философия отново ни изправя 
пред демонтаж на философията. Метафизиката не е заблуда на ези-
ка, а загуба на света. Твърдения, които не стоят пред света, не мо-
гат да се осмислят. Това касае както метафизиката на субстанциите 
и категориите (докантова метафизика), така и метафизиката на чо-
вешкото битие и екзистенциалиите (метафизика на 20 век). Ред е да се 
направи проясняване на света не като метафизика или трансценден-
тална феноменология.  

В различните езици варира категориално граматичната 
структура на израза на едно и също възприятие. Тези граматически 
категории в техния синтез (синтаксис) правят една втора подредба, 
едно описание на света, характерно за широки и много трайни култу-
ри. Разказването на света в мита, както мисленето с термини, наблю-
даването с микроскоп и описването с теория, са актове с артефакти и 
езици, а не непосредствен живот.    

Културите описват света с константни думи като живот, човек, 
божество, Бог, сила, земя, небе, природа-култура, цивилизация и т. н. 
Тези думи са базови и образуват когнитивна матрица, мрежа от кате-
гории, изчерпващи обема и очертаващи хоризонта на възможните 
описания и разкази (интерпретации на текстове).   

Категориалните опозиции не изразяват нещо присъщо на света 
непосредствено. Не го изразяват и обикновените думи. Никъде в све-
та няма признавани от всички хора божества, стихии, елементи, ин-
карнации, аватари, вселени, атоми и митични герои. Нещо повече: 
няма съгласие между народи и култури относно категории като необ-
ходимост – случайност, причина – следствие, възможност – действи-
телност.  

Описанията и интерпретациите се надстрояват над перцепци-
ята в ред от подредби. Започва се с най-силната и най-широко споде-
лена форма и се върви към все по-уникални и сложни културни фор-
ми. Всяка по-висока форма има по-голяма сила в обединяването на 
общността и културния Ѐ живот. Първата подредба изисква някаква 
величина на енергията, съответстваща на здравото функциониране на 
тялото.  

Първа подредба. Възприемане без думи в будно състояние. Пър-
вата подредба е така силна, че надвишава волята и културата. Тя е 
отвъд свободата точно както нашето човешко тяло е вън от свободата. 
Определеност е на неща и събития в пространството и времето и води 
към езика като логическа определеност.  

Втора подредба. Естествен език. Той образува коренното описа-
ние и носи категориалното структуриране на светоописанието. Тази 
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структура е зададена в коренен синтаксис като подлог – сказуемо – 
допълнение и коренна морфология като глагола и съществителното в 
западните индоевропейски езици. Подлог – сказуемо – допълнение 
носи субект – обектната структура на светоописанието: „Аз – паля 
огън.“ Възприятията се изказват в някаква форма на структуриране на 
света на азове, обекти и действия. Този синтаксис не е коренен за 
други групи езици. Това не изключва съществуването на дълбинна 
граматика, каквато допуска Чомски (Chomsky, 1968) но тя по-скоро 
носи суб-езикови ментални форми. Предполагаемата човешка езикова 
форма, формата на човешкия език, не проецира нито една констан-
тна за всички езици граматична структура. Тя може да се открие 
само на фонетично ниво, където още няма език.  

Описанията спонтанно се включват в перцепцията и осмислят 
нещата. Тук аз и туземецът стоим на разстояние, когато той разбира 
убитото животно като тотем, а аз – като храна. Така за социалисти-
ческия гражданин едно държавно предприятие не е подвъпросно и 
ниската цена на потреблението не се обяснява икономически, пазар-
но. Държавата плаща неизвестно как. Тя бди за нашето оцеляване и 
умерено благополучие, след като ние работим за нея. Осигуряването 
заличава икономическия проблем, обяснение и рационалност.  

 
16. Описване на света 
Светът е артикулиран в колективното описание. То създава 

категориалните схеми, граматиките на езиците, делението на све-
та на сфери, обектите, процесите, историите и смислите. Един и 
същ възприеман свят се разделя на племенни описания и културни 
форми. Така в науката се обособяват физическа, биологическа, пси-
хологическа и социална ‘битийни сфери’, ‘нива на организация’, а в 
религията се обособяват реалиите на святото и  светското, рая и 
ада, добродетелта и греха. Така се формира споделеното локално 
описание, общото мнение, doxa. Науката участва в doxa-та на съв-
ременния свят повече от всичко друго.  

 
Казват, че възприятието е културно. Това е смесване на възп-

риятие и описание. Аз виждам облаците в синьото небе точно както 
индиеца или ескимоса. Когато се съберем, ние се разбираме относно 
това какво виждаме даже без да познаваме културите си, на неутрален 
език или на един от езиците. Ако виждахме различно в зависимост от 
културата си, нямаше да се разберем (освен ако познаваме различията 
в културите). Когато през зимата е минус десет градуса, и на мен, и на 
етиопеца, и на поляка ни е студено и това не зависи от културата. 
Включването на ‘културата’ размива очертанията на света.  

Светът спонтанно се описва в локалната култура. Ето аз лежа 
на тревата и гледам облаците. Но какво е ‘аз’, ‘трева’ и ‘облак’? Това 
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са думи, които са свързани в описателно изречение. Изразът „Лежа на 
тревата и гледам облак“ може да е съвсем друг. Същата перцептивна 
ситуация може в друг контекст в друга култура да се предава по друг 
начин. Ще бъдат изтъкнати други неща и процеси в друг език на дру-
га граматика. Например: „Тялото се носи в небето заедно със зелената 
поляна“.  

Тази ситуация на алтернативно описване на света или дескрип-
тивна натовареност на перцепцията не променя формата на света. И 
аз, и другият човек от другата култура ще сме видяли и усетили едно 
и също нещо. Това може да се докаже, ако двамата лежим един до 
друг и споделяме помежду си или на трети човек нашите преживява-
ния. Това не е вид ‘онтологична относителност’ (Куайн), а културно 
разнообразие на описания. ‘Онтологичната’ страна на нещата, т. е. 
светът с неговата форма, не е културно релативна. Тя е просто коор-
динирана с нашия живот като човешки същества.  

‘Субект – обект’ е много твърдо, но все пак местно описание. 
„Аз възприемам това дърво вън от мен“ е локално описание.  Съзна-
ването-на-обект (интенцията) (аз съзнавам, че виждам пред себе си 
дърво) е съвсем не базова структура, както смята Хусерл. Това насоч-
ване на съзнанието навън към предмета е плод на думите съзнание, 
навън, и предмет (дърво). Но тази цялостна жива реалност може да се 
опише по друг начин. Например ‘тук дърво’. ‘Тук дърво’ не дели аз-а 
от света, не говори за насоченост на съзнанието някъде навън. Дърво-
то не е навън, то е само извън моето тяло. Съзнанието не е вътре. То е 
‘извън’ пространството. То може да се опише не само като насочване, 
а и като конфигуриране. Дървото е изразимо и като предмет, и като 
жив момент. Аз-ът може да не е инстанция, а просто живото възприе-
мане. Възприамащ, възприемане и възприемано са езикови структу-
ри, изразяващи различни планове на перцепция. Остава неделимата 
реалност на възприятието.  

Местното описание определя и се определя от местния език с 
неговата форма (граматиката). Известно е, че граматиките на раз-
лични и това отговаря на местните описания: шамански, религиозни, 
рационални. Езикът е такъв, каквото е описанието на света. То създа-
ва и избистря неговата категориална структура. Така например ша-
манските езици носят граматика, в която действието и животът при-
надлежат на всичко в природата. Те третират действията като прехо-
ди между състояния, подредби и светове в съгласие с описването на 
реалността като разделен на енергийни нива и светове.  

Категориалните схеми не са в света или в трансценденталния 
разум, а са есенция на светоописанието, локално валидно в една кул-
тура. Но като цяло или в коренната си форма езикът все пак изразява 
света. Работата е там, че езикът не казва защо човекът-и-неговият 
свят са именно такива. Езикът не казва коренно качество на света. 
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Дори определението ‘феноменален’ е условно. То е само противопос-
тавка като категория на категорията субстанция или абсолют.   

‘Логосът’ като описание. Научното описание се развива в сър-
цето на западната ментална форма – логоса. Такава е и граматиката на 
западните езици. Такива са и категориалните схеми на описание на 
света, при това тя е постулирана като реална структура на света. Сис-
темите на Аристотел, Кант и Хегел са смятани за абсолютни. Така 
западните езици имат сходна граматика и категориални схеми: субект 
– обект и съответно подлог и сказуемо, субект – предикат и съответно 
съществително – прилагателно, общо и единично и съответните на-
рицателни и собствени имена, модалните категории и техните грама-
тични еквиваленти: действително, условно и повелително наклоне-
ние, отношенията и техните граматически аналози – падежите. (Лого-
сът специално се изследва тук, както и в предишната ми монография 
– Граници на науката, 1995).  

Научното описание доминира днес чрез своите основни струк-
тури. Така хората от Запада и в някакъв смисъл днес по целия свят 
делят света на природа и култура, на възможности и действителности, 
на случайност и необходимост, на закони и явления, даже на физич-
но, биологично, психично и социално. Християнството въвежда спе-
цифична безкрайност (безкрайността на Бога и атрибутите му), която 
се транспонира в математиката и науките, в етиката и политиката. 
Почти всички образовани в традициите на науката хора вярват в ме-
дицината, разчитат на нея и описват своите телесни неразположения с 
нейните термини. Всички ползват техническите резултати от научно-
то развитие, вярвайки, че техниката се контролира научно. Няма на-
чин да се предаде цялата многообразна и всеобхватна структура на 
научното описание.  

Нашите родители първи ни описват света около нас. Само чрез 
техните думи ние научаваме и приемаме поради липса на друг избор, 
че светът се състои от неща – майка, татко, аз, тяло, легло, маса, стол, 
мляко, днес, утре, Мечо, играчка, луна, Слънце, сън, трева и т. н. и 
събития – хранене, спане, гледане, преместване. . . Ние рядко подози-
раме колко дълбоко и силно е това описание в структурирането на 
нашия жизнен свят.  

Като деца ние живеем отчасти и в света на приказките, където са 
нашите мечти и страхове. Ние обличаме нашите гранични перцепции 
и неизвестността с приказни събития и неща. В приказките хората 
летят, превръщат се в животни, животните говорят, а вещици и 
магьосници контролират силите на света. Новото преживяване се из-
казва в контекста на една култура и така влиза в нейното свето-
описание.  

Това приказно или магическо описание се заменя постепенно с 
научното описание, което ни включва в адекватно участие в рацио-
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налното общество (Пиаже). Ирационалните категории и символи се 
изтласкват настрани. Но нашите ирационални мисли и вярвания оста-
ват валидни като допълнение или противопоставка на научното опи-
сание, което съвсем не е безгранично.  

Описанието е резултат на общностен исторически живот. То 
е споделено между членовете на рода, племето, етноса, културата, 
цивилизацията. Описанието на света ражда мита, опитното знание, 
математиката, философията. То се корени в първа подредба от споде-
лено човешко възприятие и се изгражда на основата на първични 
идентификации, определения, разграничения. Такова разграничение 
за западната култура е дихотомията душа – тяло. Езикът се концент-
рира около такива разграничения и всяко описание е пронизано от 
тях. То може да стане граматическа структура като делението на све-
та на субект и обект. И двете деления не са всеобхватни. Не се срещат 
във всички култури. Аз-ът, душата, личността, се противопоставя на 
света като субект на обект или като душа на тяло.  

Описанията и обясненията са културни форми, изрази на света 
на езиците на локални култури и общности. Тези описания и обясне-
ния се разминават и в някакъв смисъл са непреводими едно в друго 
(Quine. Ontological Relativity). Но това (тази ‘онтологическа относи-
телност’ по термина на Куайн), не е ‘относителност на света’, а отно-
сителност на думите. Думите не носят свят, както посочването на 
предмета не го създава. Въпреки разминаванията в описанията, обяс-
ненията и тълкованията на света той си остава един и същ човешки 
свят. Всички култури изразяват изумителността на света, който някак 
се ражда, живее и изчезва заедно с нас. Всички култури изразяват 
безспорната смъртност на човека (дали като трансформация, или като 
унищожение) и страха от тази смъртност.  

Определянето, задълбочаването и разширяването, попълването с 
подробности на картината на света е и очертаване на формата на све-
та. Но това не значи, че ние си създаваме тази форма. Ние просто се 
натъкваме на нея, на своята човешка форма на света. Ровенето и взи-
рането във Вселената и в атома е ровене и взиране в нас.  

 ‘Окончателното описание’ е философска цел (или мираж). В 
това е дълбокият смисъл на ‘редукцията’, която предприема феноме-
нологията след хилядолетни опити за ‘изчистване’ на света по все-
възможни начини и техники. Концентрацията, медитацията, самадхи 
и йога, просветлението в будизма, сатори в Дзен-будизма, Платоно-
вото съзерцание на идеите (гнозис), Кантовото отстраняване на син-
тетичното априори относно невъзможния опит, емпиристкото отх-
върляне на субстанцията, ‘елиминирането на теоретичните същности’ 
в логическия позитивизъм са философски техники на изчистването от 
описания.  
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Все пак няма друг начин, освен с думите и другите знаци да из-
разим за една култура своя опит. Но това не е начин да предадем опи-
та. Той може само да бъде изпитан лично. Светът е винаги описан от 
племето на езика, на който то говори. Обработен е ментално в кон-
текста на местно човешко съгласие. Така светът има формата на ‘кул-
тура’.  

Това означават трагичните опитности на хора, отгледани от жи-
вотни, които не могат да се научат да говорят. Това означава не-
виждането на прогледнали след вродена слепота, които не са научили 
навреме и вероятно няма вече да научат зримия свят, за да виждат 
неща и събития, а не просто да изпитват петна в очите си.  

Всяко описание има граници. Основните думи и идентификации, 
които не изразяват споделени непосредствени перцепции, но са дъл-
боко вкоренени ментални форми, стават пречка за някои описания. 
Така делението на света на две реалности като душа и тяло прави 
невъзможно описанието на прехода между светлина и визия, рана и 
болка, трептене и звук. Става непонятно как командите на волята 
свиват мускула. Истинска загадка е невидимото психично, противо-
поставено на видимото физично. Трудните места в описанието са 
цената, която се плаща за оформянето на структурата на езика. Мест-
ният език със своята граматика носи местното описание и го развива, 
без да променя основната му форма. Поради тази фиксираност на 
формата и въпреки нейната гъвкавост, огромно множество изрази 
става невъзможно в един език и с това изказите на света са ограни-
чени радикално. Всички такива изкази, които са легитимирани като 
правилна употреба на естествения местен език, създават напрежения 
в граничните локални изкази, където само парадоксално се говори за 
формата на света, за първичните актове. Появяват се парадоксалните 
въпроси, които водят до многобройни и неотстраними трудности, 
растящи като лавина.  

Неопределеност на ‘реалиите’. Границите на описанието на 
света на ‘нива’ като ‘физично’, ‘биологично’ и ‘психично’  се виждат, 
когато например науката не може да определи дали ДНК е физична 
или биологична, дали емоциите са физиологични или психични и да-
ли животинските семейства и стада са биологични или социални. Те-
зи алтернативи са погрешно поставени и те издават онтологичната 
пристрастеност към това да се установява дали нещо е такова или 
друго според улегналите категории и разграничения в света. Тези 
граници се виждат и в разнообразието от деления на света в различ-
ните култури.  

От описване към обясняване. Понякога изпадаме в незнание 
какво ‘всъщност’ става или с други думи защо се случва това пред 
нас. Не знаем какво да направим. В процеса на живота яснотата, 
живото единство на събитията се разкъсва от хаоса, в който све-
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тът плава. Обяснителната ситуация е ситуация на напрегната неоп-
ределеност. Тя изразява проблематичността на живота. Животът ни-
кога не е гарантиран и не е определен следващия акт. Нещата и съби-
тията ‘изскачат’ от неопределеността без яснота за връзката си и не е 
известно какво трябва да се прави. Хаосът е като тектонична маса, 
която пробива повърхността на реда и носи неопределеност, неяснота 
и липса на действие. А това е напрежение, присъщо на съпротивата 
на живота срещу смъртта.  

Работа на живота е да възстанови реда. Това става чрез усилване 
на локалното описание или чрез синтез на обяснение. Обяснението 
води до рационално действие като момент от ре-синтезата на живота.  

 
17. Обясняване на света 
Обясняването има ментален смисъл на проумяване. То е текст 

със смисъл, който свързва разкъсани смисли. Обясняването е из-
ясняване, про-ясняване, изчистване от неяснота. Това означава оп-
ределяне, усилване на определеността, открояване. Обясняването е 
локално и моментно и се отнася за онзи, на когото не е ясно, и за 
ситуация, която не е ясна. Да обясниш на думи значи да отговориш 
на въпроса ‘защо’. Но из основи не е ясно защо светът е именно та-
къв. Не се обяснява защо има гравитация и защо има живот. Обяс-
нява се защо този камък например не пада и защо тази болест е 
смъртоносна. Обяснението е снемане на напрежение, попълване на 
картина и проектиране на действие. То прокарва пътя на разумните 
същества в света.  

 
Обясненото е усилено в смисъл, че с по-малко енергия постига-

ме повече в описанието и контрола. С няколко числа ние определяме 
неограничен брой идентични електрона. С няколко определения ние 
обхващаме широк клас от подобни индивиди и ги подвеждаме под 
понятие за вид.  

Какво подлежи на обяснение? Повечето факти са ясни в хода на 
спонтанния живот. За да стане нещо ‘експланандум’, обясняемо, в 
него трябва да се появи напрежение, неяснота или несъгласуваност, 
несвързаност на неща и събития за ума, непроумяване. Обяснението е 
концептуален артефакт, който носи смисъл на проумяване или на 
прагматично справяне със ситуацията. Обяснението може да не но-
си проумяване, ако носи справяне със ситуацията. Например кванто-
вата механика като теория успява да изведе измерените стойности. Но 
тя е лишена от проумяване.  

Обяснението възстановява загубената в странното светова 
форма. Обяснителен въпрос се крие далеч не във всеки факт, а в 
странният. Странното някак деформира формата на света, с която е 
просмукано нашето възприятие и проумяване. Тази деформация 
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следва да се отстрани и това дава обяснението Странно е защо хората 
така неудържимо влизат в хазартни игри. Плъховете натискат педала 
за удоволствието, докато умрат от глад. Хората играят на рулетка, 
докато изгубят всичко. Децата играят на компютърна игра, докато се 
изтощят. Няма друга дейност, независимо от мотива: глад, задълже-
ние, решение, избор и т. н., която да всмуква така неудържимо, като 
играта с печалба, с увеличаване на печалбата, с измерване на напре-
дъка.  

Човешкото поведение в хазарта е странно. Човек се въвлича в 
серия от ирационални действия с малък шанс за успех. От опит знаем, 
че това поведение в масов мащаб не води до оцеляване, не е рацио-
нално, не храни, не лекува, не дава сили, а носи загуби. Това е стран-
ното. То не се ‘връзва’ със силата на мотива, който ни държи край 
компютъра или край рулетката. Затова изисква обяснение. Най-често 
човек сам не може да си обясни силата, която го държи на етапа на 
голяма загуба. Рационалният мотив да се върне загубеното противо-
речи на опита, че връщането на загубеното е невероятно.  

Обяснителната ситуация е ситуация на неопределеност. Преди 
обяснението тази фрагментарност допуска различни варианти на за-
вършване. Нещата заедно не са определени. Не са определени нашите 
действия. Те могат да са едни или други. Защо дъгата е многоцветна и 
подредена именно от лилаво през синьо, зелено, бяло, жълто, оранже-
во, към червено? В обяснението алтернативите се свеждат до мини-
мум или до само една. Това е казано добре от Ван Фраасен в неговия 
модел на обяснение. (Van Fraassen, 1980)  

„Да обясним значи да намерим причина“. Това е привичното 
обяснение на обяснението. Причинността мислим, като прилагаме 
например към удара на една топка от друга термина ‘причиняване’ 
или ‘действие’. Но не е ли очевидно, че пасивната топка в същото 
време има свое физично състояние, което е в равна степен причина за 
удара между двете (ако статичната топка бе в някакво определено 
движение, ударът нямаше да се получи. но не е ли очевидно, че в рав-
на степен към това взаимодействие се прибавя и повърхността на би-
лярдната маса. Ако тя бе неравна, до този удар нямаше да се стигне. 
Но не е ли очевидно, че тук участва и гравитацията. Ако не бе Земята, 
топчето нямаше да тежи и да има инерция. Така то нямаше да измине 
тази траектория. С това елементите на ситуацията не свършват. Мо-
жем да се  насочим към мегакосмоса и микрокосмоса (например топ-
чето е твърдо и може да удря благодарение на силните, електромаг-
нитните и евентуално слабите взаимодействия на микрониво в него), 
без да стигнем дъно и така едно-единствено ‘причиняване’ може да се 
опише едва в безкрайната перспектива на условията и причините, ко-
ето значи, че дори елементарното причиняване е неописуемо.  
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Обяснението следва локалната и моментна линия на живота. 
Линията, която се налага като адекватно попълнение на празнотите в 
картината, е линията на жив (целеви, разумен) акт. Така например от 
възможните попълнения на фрагментите на неработещия автомобил 
ние избираме онова, което можем да заменим или възстановим. При 
неуспех търсим отново друго осъществимо свързване, за да прорабо-
ти автомобила. В тази ситуация ние не прибягваме към физични 
уравнения, а към представи от типа: ‘изгоряла бобина на датчика’. В 
езика на бихейвиоризма (Уилиам Джеймз) това е поведенчески акт 
или прагматично действие. Ние никога не се замисляме над въпроса 
‘защо’ за неща, които са свързани от нашия жизнен процес. Така нап-
ример ние не се питаме защо възприемаме сега жълто, а се питаме 
какъв предмет е онова там жълтото. Неяснотата е напрежение на 
преградата пред жизнения процес или хаоса срещу подредбата на 
ресинтеза. Обяснението снема това напрежение, опразва го. То син-
тезира верига на действия с формата на телос. Това е формата на жи-
вота. Това е формата на света. Само чрез формата на света нещата 
стават ясни и жизнени.  

Обяснението в културен контекст е реплика в едно културно 
описание. То е адаптиране на неизвестното към диспозиция, под-
редба, конфигурация на жизнения свят. Обясняващият продължава и 
развива местния колективен живот. Това е експанзия на една под-
редба. Обяснението е жив акт. Научното обяснение е валидно и въз-
можно само за научно образовани или научно образоващи се хора. 
Хората обаче не възприемат и не разбират онова, което не се съгласу-
ва в корена си с техните коренни нагласи, с конфигурацията на собст-
вения им жизнен свят. Обяснението се стреми да направи неясното 
ясно, което значи подвъпросното безвъпросно, неспонтанното–
спонтанно. Но то в някакъв смисъл постига обратното. Веригата 
трябва да е цяла за онзи, на когото се обяснява, за неговото защо 
(обяснителна относителност – Гарфинкъл). Обяснението е ресинтез 
на линията на живота, която пропада в хаоса на неопределеността 
и неяснотата.  

Обяснението експанзира. То следва експанзията на живата фор-
ма в нейното противопоставяне на спонтанния хаос. В културен кон-
текст обяснението попълва и разширява местното споделено описа-
ние.  

Концептуалните синтези са моменти от ре-синтеза на жива-
та форма. Те са недетерминирани, могат да варират. Те са неочаква-
ни и уникални. Но винаги са въпроси и отговори на въпроси – такива, 
че да се решават жизнените проблеми и да се запазва формата. Синте-
зите се задават от слабите места в мрежата от определения на света. 
Въпросите са начини за израз в езика и адекватна формулировка на 
тези слаби места. Въпросите насочват към отговори. Отговорите за-
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пълват празните места, усилват локалните определения и така изясня-
ват света.  

Обикновено в логиката се смята, че синтезите са индукции, а де-
дукциите правят анализите. Индукцията няма логическа природа. Тя е 
индуктиране на определения от други определения върху разпознати 
феномени. Ако разпозная нещо като ябълка, аз индуцирам върху това 
нещо познатия ми от ябълките вкус. Тук няма преход от единично 
към общо. Аз просто знам предмета и проецирам това знание върху 
идентични предмети. Нали винаги предполагаме на база опит и инду-
цираме форми на последователност в близкото си бъдеще, за да дейс-
тваме рационално.  

Логиката е по-добре приложима към арт-подредбите: в чистата 
математика, която не работи с факти; в чистата логика, в която сме 
максимално освободени от прилива на нови определения; в компю-
търната програма и алгоритмичната технология; навсякъде, където 
ние сме построили изкуствена система, достатъчно добре дефинирана 
и изолирана от ‘стихията’ на живия свят.  

Но във всички тези артефакти е вдъхнат жив смисъл като акт или 
състояние на хората, които ги използват, и само той ги прави ясни, 
жизнено важни и смислени. Например поточната линия за производс-
тво на коли работи по-добре с роботи, отколкото с хора, но тя произ-
вежда кола, която следва формата на човешкото тяло и служи да пре-
нася хора на желани места. Програмата за игра на шах е направена 
така, че да следва стратегия на печалба и да носи удовлетворение и 
печалба на своите създатели. Логическата система носи ясна картина 
на определен начин на рационално процедиране или ‘езикова игра’ 
(например логиката на въпросите). Математическото доказателство 
носи висше интелектуално удовлетворение като пробив на ума или е 
в основата на полети в космоса.  

Западният логосен и социален човек живее в научно описан 
свят, в който привилегия има научното обяснение. Той поначало но-
си товара на една тотална рационализация на общностния живот. 
Трябва да работи, да печели, да се появява в обществото, да говори 
каквото се очаква от него, да се храни, облича и изобщо потребява 
така, както му се предлага на пазара, и да следва нормите на рацио-
налност, които са приети в западната култура. За спонтанен живот 
почти не остава място. Тази впримченост прави живота много по-
сигурен, по-опосредстван, но и по-несвободен, отколкото спонтанно-
то му течение в едно примитивно общество. Ние живеем в затвора на 
западната цивилизация и това е цената на нашия обезпечен живот, 
прехрана, безопасност, сигурност, топлина и т. н.  

Обяснението пренася един естествен и спонтанен ред  в служ-
ба на изкуствен и неспонтанен, като го използва за ‘обяснение’. Но 
тогава обяснението не е проясняване, а е затрупване на спонтанния 
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опит, на първата подредба. То е нужно, за да се посрещне непривич-
ното, но го сменя с изкуствено и това изкуствено скоро покрива и 
сферата на привичното. Ясните неща като например: ‘Пия, когато съм 
жаден’, съвсем не са ясни за ума, а са просто безвъпросни, не генери-
рат въпроси. Но иначе са съвсем тайнствени: Как тялото разбира, че 
трябва да пие вода при жажда? Обяснението става ‘об-тъмнение’. 
Нещо ясно (факт) се обяснява с нещо неясно (теория, закон).  

Обясненията носят илюзия за трансцендиране отвъд видимо-
то. Обикновено обяснението е попълване на видяното с невидяно в 
хода на концептуалната експанзия. Невидяното неусетно се подменя с 
въображаемо ‘невидимо’, с артефакт, който има само смътни очерта-
ния в пространство и време. Скритото се подменя с измисленото. Но 
няма никога гаранция, че измисленото отговаря на реалното, което 
бихме намерили при обстойно проучване. И е съвсем ясно, че неви-
димите същности няма да се видят и няма да са като видимите по 
простата причина че са невидими, т. е. са отвъд перцептивното прост-
ранство и имат неопределено отношение към видимото. Обяснението 
е естествено и изкуствено. То е разчленено проумяване и рационална 
интерпретация. За разлика от чистото проумяване, обяснението се 
строи на езика на описанието, приет в общността. Така то е интерпре-
тация. Но за разлика от всяка интерпретация обяснението е рацио-
нално. То се изпитва в рационално действие, индивидуално или ко-
лективно.  

Обяснението все пак се стреми да следва перцептивната форма. 
Проумяването е възможно само в хоризонта на възприемаемото. То 
носи формата на света и не може да излезе извън нея. Не може да се 
проумее невъзприемаемото. Предполагаемите ненаблюдаеми същ-
ности се ‘изобразяват’ като възприемаеми, пред-ставят се. Умът дейс-
тва само в обхвата на сетивата (Кант: категориите на разсъдъка се 
отнасят само до сферата на възможен опит). В микро и на мегаплан 
расте неопределеността, неточността в онтологичен и епистемологи-
чен смисъл. Самото съществуване е несигурно, виртуално, като сън 
(майя, шунята).  

Категориалната форма на обяснението. В основата на всяко 
обяснение, както е разбирано от модерната (и античната) философия 
и наука, стоят ‘категориите’. Но няма всеобщи понятия по силата на 
това, че няма абсолюти, всеобщности и необходимости.  Категориите 
могат да се приемат и наистина работят, но в друг смисъл. Те не са 
всеобщи понятия, а схеми на съотнасяне на определения, правила за 
подреждане на света в здравия разум и в науката.  

Обяснението не се добира до някаква Истина, защото няма нито 
едно напълно състоятелно според представите за онтологична и логи-
ческа цялост обяснение. И все пак то усилва визията и ни приближава 
до определеността на една форма на света.   
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18. Рационалност с форма на живот 
‘Рационалното процедиране’ има формата на експанзиращ жи-

вот. Тя е локален ресинтез на човешката форма във верига операции 
и само чрез това на цели и правила. Няма формата на практическа 
логика. Правилата са неопределени пълно. Следването им е рацио-
нално, докато не се изчерпят. Рационалното процедиране е синтез 
на решение на проблем. Рационалността е ограничена. Рационални-
те действия не могат да се предвидят точно.  

 
Да си пробивам път в проблематичността на света значи да про-

цедирам рационално.  
Логика на рационалното действие. Според Хенрик фон Врихт 

практическият силогизъм е модел за телеологично обяснение и на 
обяснението в историята и социалните науки. За разлика от причин-
ните, телеологичните обяснения се отнасят към бъдещето: „Това се 
случи, за да 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, 

1980, p. 96). 
 
От тази схема ясно се вижда липсата на логическа необходи-

мост. В предметно отношение освен а за р може да допринесе и ня-
какво а’, т. е. между целта р и средството а няма логическа или физи-
ческа необходимост (следване или причинност). Също така между 
избора на а като действие (или средство), насочено към целта р, и са-
мото 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.  

Живото действие решава проблем, синтезира смисъл, постига 
цел. Между цел и действие, смисъл и акт съществува логически раз-
рив. 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. Тя обхваща само част от жизне-
ния процес. Тази част е организирана върху обяснение и проект.   

Ограничението на рационалността означава, че пространството 
на рационалното действие е ограничено. Правенето на нещо сега и 
тук, временно и местно, е решаване на локален проблем в пространс-
тво-времето (Герджиков, 1991, с. 168). 
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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. Техноло-
гичните изисквания, произтичащи от физични знания и технологични 
цели, са норми в технологията. Нормите обаче често се нарушават, за 
да се решат проблемите, заради които нормите са създадени.  

Рационалното процедиране е фрагмент от живота и е опреде-
лено чрез цели, а не чрез правила и закони. Правилата и законите са 
средства като форми на следване на целта. Когато те правят постига-
нето на целта невъзможно, се пренебрегват или заобикалят. Така мо-
же да се използва резултата на Пол Файерабенд в анализа на науката, 
когато той стига до извода, че ‘всичко върви’ (anything goes) и няма 
твърди методи в опитната наука.  

В ред различни феномени на човешка активност се съдържа ра-
ционалност.  

Живот и програма. (Майкъл Крайтън. Джурасик парк. Живо-
тът разрушава програмите по своя път.  

На остров се развъждат клонирани динозаври, възпроизведени 
от клетки, открити в кръвта на съхранени в древна смола тела на ха-
пещи насекоми. Популацията е планирана. Компютрите броят живот-
ните до планираната популация, не повече. Предвидено е само жи-
вотните да намаляват, т. е. предвидена е опасността някои животни да 
избягат. Но не е предвидено броят им да нараства, защото всички са 
женски.  

Първи пропуск. Така при всяко броене компютрите показват 
примерно 212 хищника. 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 раз-
множението е блокирано изкуствено, естествената система, винаги 
недокрай известна, се изплъзва от мрежите на разумния контрол. От 
неконтролираното размножаване следва увеличаване популацията на 
хищниците.  

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

Трети пропуск. 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 гра-
ниците на парка.  

Ентропия. Ентропията разрушава спонтанно нормативната 
или целева структура. Два вида нарушения отклоняват рационалното 
процедиране от траекторията: спонтанната телеология на живота и 
спонтанната ентропия.  
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Така или иначе, както и при каузалността, ние не можем да по-
лучим и следваме чиста траектория на действията, за да постигнем 
целта. Между действията постоянно се вмъква елементът на неопре-
деленост на каузални вериги, на неопределеност на средства, на не-
определеност на условия. Чистите вериги се оказват артефакти.  

Човешки решения по норма и цел. Хората нарушават нормите, 
за да достигнат целта. Университетско общо събрание за приемане 
на нов правилник. Норма. Според стария правилник:  

А. Събранието е редовно, ако присъстват поне 2/3 от хабилити-
раните преподаватели без болните и намиращите се в чужбина.  

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

Събранието започва с нужния кворум – 617 регистрирани члено-
ве. Но в неговия ход започват да излизат хора. Неговият състав пада 
на около 350. А за приемането на всяко предложение са нужни поне 
половината гласове – т. е. 309. Ако едно предложение не събере 309 
от присъстващите 350, то не се приема въпреки че мнозинството от 
присъстващите гласуват за него. Приемането на точките от правилни-
ка и на предложенията към него започва да блокира. Практически 
нито едно гласуване въпреки огромното мнозинство ‘за’ не може да 
събере нужните за положително решение гласове. Тогава професор В. 
предлага да се гласува: „Да не се приема правилника“. Този ход е на-
речен от водещия ‘трик’. Логично, 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 въпро-
си и мнозинство от регистрираните–само за Правилника като цяло.  

Като изходи се предлагат: А. Да се промени процедурата–да се 
гласува Правилника като цяло, а не по точки. Това предложение не 
набира нужните 309 гласа ‘за’. Б. Да се промени нормата на стария 
Правилник: Мнозинството да се брои само от присъстващите в мо-
мента на гласуването, а не от регистрираните. Т. е. Събранието да 
промени първо стария правилник, за да се гласува нов. Но това пред-
ложение е отхвърлено като некоректно, защото само новият Правил-
ник 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.  

Комунизмът. Проектът за свят е несъстоятелен. Тоталното 
социално инженерство да се конструира разумно живота на човешко-
то общество се проваля, защото човекът не може да се обективира и 
животът на обществото е несъизмерим с рационалното проектиране. 
Провалът на плановата икономика и на единството на властта го до-
казва.  
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Описание на феномени на границата на перцепцията. Описани-
ето на гранични обекти е напрегнато.  

Описването на резултатите от различни експериментални поста-
новки в квантовата механика–преминаването на електрони през ре-
шетка с отвори–нарушава логиката или поне я заобикаля чрез допъл-
нителността: 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 интерфери-
рат като вълни.  

Парадоксите. Логическите парадокси са нерешими логически. 
„Всички критяни са лъжци“; „Това изречение не е вярно“ са твърде-
ния, които нарушават логиката вътрешно, по силата на нейното спаз-
ване. Те се отстраняват частично от Теорията на класовете (Ръсел), но 
по принцип всяка формална система е непълна (Гьодел).  

Слепота на стриктното следване на плана. Стриктното 
следване на плана не е най-рационалния път към целта. Изразходва 
се прекалено много енергия, ако трябва да се следва начертан план, а 
може да се ‘заобикаля’ плана, като се вършат най-икономичните спо-
ред непредвидимите обстоятелства действия.  

Планова икономика. Планирането на цяла икономика се оказва 
несъстоятелно, защото са непредвидими човешките действия. То се 
изражда в ирационалност в условията на променящи се условия, цени 
и т. н. Например планирана е доставки от един източник за пет годи-
ни. Цените на другите източници падат. Ние не се отказваме от на-
шия–по-скъп–за да спазим плана.  

Шахматна партия. Партията е непредвидима и никога докрай 
рационална.  

Доколкото шахът е контролиран от разума, т. е. следва твърди 
правила, може да се постигне победа или равен резултат. . Но е въз-
можно и да се стигне до пат. Тогава не е възможен нито един ход, 
който да спазва правилата. Или безкрайно повторение на цикъл ходо-
ве.  

Шахът е жива игра с идеи за нови ходове, които са неизводими 
по логичен път от ситуацията, от целта. Винаги е възможен алтерна-
тивен 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.  

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

на цел. Всяка цел се свежда до запазване на живата форма (експанзи-
ята на живота).  

Б. Нормативното рационално процедиране е напълно приложимо 
само за артефакти.  
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В. Всеки артефакт е вписан непосредствено, без твърда граница, 
в реалността.  

Г. Следователно нормативното процедиране никога не е гаран-
тирано пълно.  

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

Е. Следването на правилата е необходимо, докато те не се изчер-
пят.  

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. В други мисловни координати, вече 
почти класически, макар и външни на обяснението на науката, подоб-
на идея е изказана от Пол Файерабенд.  

„Тогава откриваме, че няма нито едно правило, колкото и прав-
доподобно да е то и колкото и здраво да е вкоренено в епистемологи-
ята, което да не е било нарушено по едно или друго време. Става яс-
но, че такива нарушения не са случайни събития, не са резултат от 
недостатъчността на знанието или на невнимание, което би могло да 
бъде избегнато. Напротив, виждаме, че те са необходими за прогреса“ 
(Feyerabend, 1975 (1996), с. 45). 

Разграничаването на настоящия анализ от твърдението на Файе-
рабенд е много важно, защото двете твърдения изглеждат тъждестве-
ни. Файерабенд се противопоставя на единния метод и отива в 
крайността да твърди несъстоятелност на всяко правило. Но това той 
прави в името на ‘прогреса на науката’, т. е. в съгласие със същия 
принцип на растеж на научното знание, който споделят и логическите 
позитивисти, и Попър.  Това разкъсване между спазването на рацио-
налната аргументация с оглед целта и отхвърлянето на ‘универсална-
та рационалност’ са в колизия.  

Аз открито защитавам емпиризма и рационализма, но твърдя, че 
рационалността е ограничена и то принципно като потопеност на 
артефакта в живота. Ограничеността на рационалното като правене 
и артефакт обяснява пропукването на всяка норма и условна цел, осо-
бено научен закон или ‘методологическо правило’. Още със самата си 
формулировка правилата вече са обречени на нарушаване в смисъл 
погазване от същия смисъл, в който те са формулирани, а не на ня-
каква външна сила. Измерването на реални неща с изкуствени мерки 
е неточно. Потвърждението на теории чрез данни е неточно. Опро-
вергаването на теории с факти е подвъпросно.  Все пак всички тези 
стъпки в науката се правят и определят като рационални и получават 
съгласие не поради социални и психически фактори, а чисто научно. 
Просто учените знаят, че всичко, което правят, няма статуса на абсо-
лют и нищо няма нужда от заковаване, което го би лишило от смисъл 
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и полза. Знае се, че точността има граници и това е поради простия 
факт, че физически не може да се мери и предвижда точно, защото се 
мери и предвижда света по идея с перфектни знаци, а реално със са-
мия свят, единствено в който знаците и вчастност мерките  действат.  

За да се осъзнае ясно ограничеността на рационалното, трябва да 
се разбере то в контекста на живота.  

Алгоритмите са неприложими напълно за живи ситуации. Но 
всяка ситуация е жива. Дори твърдо формалните системи не са пъл-
ни (теорема на Гьодел). Мрежата на алгоритъма се ‘къса’ от неп-
редвидими фактори. Спазването на алгоритъма разрушава телеологи-
ята на процедирането и води до неуспех. Проблемът не може да се 
реши. В ‘теория на хаоса’ става дума за непредвидими и уникални 
ситуации.  

Пробата и грешката изглежда универсален модел на рационал-
но процедиране и никакви норми не могат да изчерпят един реален 
проблем. Карл Попър разработва този модел като метод на опитната 
наука и социалното инженерство и го интерпретира в смисъла на ес-
тествения отбор (оцеляването на приспособените и елиминиране на 
неприспособените).  

Все пак нормите и алгоритмите решават редица проблеми. До-
къде са валидни нормите (логиката)? До където реалността е обра-
ботена като артефакт.  

Върху всеки артефакт, доколкото той е обхванат от норми (конс-
трукция, план, процедура), може да се приложи нормативна рацио-
налност, логика, право, алгоритъм, и те да решат проблема.  

Но всеки артефакт е непосредствено вписан, без изолация, в не-
обятната реалност.  

Следователно всяко рационално процедиране, независимо дали 
се разгръща в изкуствено структурирана област, или в естествени ус-
ловия, 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, спазване-
то на нормите не е гарантирано.  

Следствие 1. Разумът не е нещо отделно от живота. Той е 
форма на живот и по-точно форма на правене на артефакти с жив 
смисъл експанзия.Разумът е умът като фокусирана перцепция, на-
сочваща жизнения процес.  

Следствие 2. Логично не е еквивалентно на разумно.  
Съществуват два плана: ред –живот ред – артефакт. Решава-

нето на проблеми е ред – живот. Процедирането според правила е 
ред–артефакт.  

Рационалното вън от живота се разпада. Рационалното е чисто 
безумие, ако се изпразни от живот. Ако животът на Земята е празен, 
разумът също е празен. Неговите вериги се лишават от своята връзка, 
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от синтеза (спойката) в потока на живота. Това е осъзната празнота, 
просветеност. Нещата са пусти и на този фон телесните събития, усе-
щания и възприятия са пусти. Мислите също са пусти. Тогава всичко, 
което се разиграва в този свят, става безумие.  

Тук е мястото да призная,  че подобно схващане на рационал-
ността не е ново. Философстващите учени винаги са забелязвали, че 
една обща теория на рационалното изследване не е от полза за уни-
калните ситуации в науката. Това може да се намери в цял куп изказ-
вания на Айнщайн, Бор, Файнман, Хокинг. Този възглед е пренебрег-
нат от логическите позитивисти. Но той е подет отново в критиката 
на рационалната теория на науката от Поляни и Файерабенд.  

Пол Файерабенд развива възгледа, който споделям и демонстри-
рах току-що, че рационалността е уникална и няма обща форма във 
вид на универсални правила. Тя е форма на решението, валидно само 
за дадения проблем. В този мисъл няма правила, които да работят 
навсякъде. В този смисъл е методологически безполезна общата тео-
рия на науката. Този възглед е аргументиран в Против метода и в 
студията „Farwell to reason“, част от едноименната монография (Fey-
erabend, 1987, 280 – 319). Тук са налице обаче решаващи грешки. От 
факта, че общата теория на научната рационалност не е полезна във 
винаги уникалните решения се заключава, че такава теория е безс-
мислена. Но тя има значение за философията. О факта, че „Еверест не 
може да се качи  с класическа балетна стъпка“ (ibid., p. 281) не следва, 
че всяка теория за изкачванията или преодоляванията няма смисъл. 
Витгенщайновата идея за семейните сходства, която използвам и аз 
тук, все пак позволява да се работи с понятия за семейни сходства и 
езикови игри. Файерабенд е особено симпатичен, когато отхвърля 
етикети като ‘anything goes’ и ‘анархизъм’, залепени му от неговите 
критици (ibid.). „Аз не търся нови теории на науката, аз питам дали 
търсенето на такива теории е разумно начинание и заключавам, че не 
е: познанието, което трябва да разберем и да подкрепяме науките, не 
идва от теории, то идва от участие“ (ibid. pp. 283 – 284). Всичко това е 
така, и това най-малко означава „Farwell to reason“, изписано с главни 
букви на края на студията (ibid., p. 319). Защото именно по силата на 
разума се казва, че  общите стандарти не вършат работа. Иначе какъв 
смисъл има оценката на Файерабенд, че търсенето на общи теории на 
рационалността не е разумно (‘reasonable’)?  

 
19. Мислене и смисъл  
Мисленето е жив процес на ума в рамките на живата форма. 

Неговата дистанция от тялото го прави способно да създава фик-
ции. Смисълът е поместеност в жизнен процес. Разбирането е ко-
лективно (интерсубективно) разпознаване на човешката жизнена 
определеност (смисъл). Тълкуването не бива да се бърка с проумява-
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нето на света. Текстът не е свят и не живее. Светът не е текст и 
не говори. Но човешките творения са ‘натоварени’, о-живявани със 
значения и смисъл и затова подлежат на разбиране.  

 
Тук става въпрос не за ‘мислене на мисленето’, а за мислене на 

света. Човек мисли света в човешка форма, както го и възприема. 
Възприятие, представа, въображение и мислене имат една и съща 
форма. Мислимото има човешка форма. То е пространство-времево. 
Останалото е немислимо.  Ако мисленото е абстрактно понятие, то е 
осмислено непосредствено или посредством други понятия и предс-
тави в перцепцията. Ако е продукт на въображение, то отново е прос-
транство-времево и няма свръхсетивни качества.  

Мисловният процес има живата форма на (ре)синтез на свят. 
Спонтанните мисли инвентаризират последния опит и насочват 
следващия по пътя на живота. В играта на шах се редуват представи 
за редици ходове и отговори на противника, отхвърлят се губещите и 
се стига до печеливш. Мислите следват органичен ред и телеологична 
форма на синтез на решения. Веригите мисли се разпадат, ако не во-
дят към решения.  

Не можем да си представяме неща без пространство и процеси 
без време. Не можем да мислим пространствени неща без форма и 
цвят. Не можем да мислим същности като числа и форми без прост-
ранство. Числата се мислят в линеен ред, а геометричните форми – в 
пространство.  Дори метафизически определения като ‘в себе си’ и ‘за 
себе си’ се представят като локализация и динамика. Логическите 
отношения между определенията чрез субекта и предиката са най-
ясно мислими чрез кръговете на Ойлер и диаграмите на Вен. Съдър-
жанията са представими като обеми на класове. Теорията на множес-
твата на Кантор замества повече от успешно субект-предикатната 
схема.  

Мисленето е жив процес на ума, дистанциран от телесния жиз-
нен процес. То стига далеч на крилете на въображението. Без съмне-
ние можем да мислим неща, които ги няма в света, но винаги със све-
това форма. Мисленето ресинтезира формата на човешкия мислим 
свят в своето усилие срещу безсмисленото. Това е възможно чрез 
схващането на формата на света, което се проецира в научното обяс-
нение.  

Мисленето усилва възприетия ред, защото подрежда големи 
множества перцепции. То създава нови форми, комбинирани от на-
лични. Така то осъществява жизнения процес на по-високо енерге-
тично ниво. В същото време поради тази дистанция от тялото мисле-
нето може да създава безсмислици, разрушаващи живата форма.  

Мисленето оформя артефакти, които не се срещат в света. То 
твори форми в рамките на човешката форма. Такова мислене е най-
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мощният източник на човека експанзия в света. Успехът на творчес-
кото мислене е зависим от пазенето на формата на света.  

Мисленето греши, когато създава несъстоятелни фрагменти на 
формата на света. Не можем да измислим апарат за летене без нужна-
та подемна сила срещу земното привличане. Не можем със силата на 
мисълта да превъзмогнем природните сили и форми. Не можем да 
променим формата на света по силата на сътворените с мислене фор-
ми. Не можем да превърнем измислената фантазия в реалност. Не 
можем да материализираме мислените пари в портфейла си. Не мо-
жем с мисъл да движим неща в пространството.  

Всичко това може да се изкаже и така. Мисленето е жизнено, ко-
гато създава смисъл. А смисъл се постига с постигането на формата 
на живота в процеса на ресинтез на тази форма. Разбирането е раз-
познаване на смисъл. Да разбера значи да проумея изказ в човешкия 
му жизнен смисъл. А жизнен смисъл е самото преживяване, обърнато 
към форма като изказа.  

Смисълът като телос се намира навсякъде в живите форми. 
Например: „Смисълът на наличието на сърцето при гръбначните е 
осъществяване на кръвообращението“ е еквивалентно на: „Кръвооб-
ръщението се осъществява чрез сърце“. Ако всеки закон в науката, 
както твърдят логическите емпиристи (Айер) е универсален кондици-
онал, то тогава няма ‘смислови’ или ‘функционални’ закони. Следо-
вателно няма смислови или функционални теории в науката. Ако пък 
има нещо като ‘смислови закони’, то не всички закони са универсал-
ни кондиционали. ‘Смисловите закони’ биха се дефинирали чрез то-
ва, че определени обекти (телеологически системи А) безусловно съ-
държат смисли като подчинени на един безусловен смисъл–
продължението на живота. Но в какво позитивно се състои ‘логиката 
на живото’? В нередуцируемото: „За да А, трябва (нещо като) В“. То-
ва нещо В отговаря на следните условия: 1. То е възможно (позовава-
не на законите на физиката). 2. То може да се постави като момент в 
жива система или е поставено в такава.  

В някакъв смисъл смисли се разиграват още на ниво възприятие. 
Но само доколкото перцепцията е детерминирана от общност. Ако 
двама души от различни далечни племена, говорещи различен език, 
са съгласни относно възприятието, това възприятие стои преди опи-
санието и културната матрица на разбирането.  

Светът има интерпретативен статус в общия живот на хо-
рата. Той е винаги описан от племето на езика, на който то говори. 
Обработен е ментално в контекста на местно човешко съгласие. Така 
светът има формата на ‘култура’. Но херменевтиката и хуманитарите 
като цяло се заблуждават, че светът е интерпретация и култура.  

Разбирането на хора от различни култури преди взаимното им 
познаване не е интерпретация. Това разбиране няма нищо общо с 
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херменевтичното отнасяне на текст спрямо текст. На равнище жизнен 
процес на тялото няма още текстове като човешки създания. Но общ-
ността си служи с текстове, за да предаде и изрази смисъл и да го 
направи споделен и да го закрепи като културна форма, например 
начин на организиране и на лов в дадено племе.  

Смисълът има телеологична модалност. Смислени и разбирае-
ми са само живите актове, определими като моменти от жизнения 
процес. Това е телеологичната модалност на смисъла. Жизнен смисъл 
е определеност на феномените като моменти от живота – ре-синтез на 
нашия свят и нашата жива форма. Думата ‘храна’ носи първичния 
смисъл на ре-синтеза на живото тяло срещу неговото разпадане. 
Твърдението: „Трябва да отидем на лов да убием елен!“ изказва мо-
мент от живота на семейството. Проектът на лова като колективно 
действие е споделен смисъл на рационално подреден живот с оглед 
осъществяване на смисъла ‘доставяне на храна’.  

Културният феномен смисъл е момент от колективен живот, 
закрепен като културна жива форма, например жертвоприношение 
или лов. Той предпоставя език, споделена форма на изказ на света и 
матрица за неговото описване. Тогава хората от една общност могат 
да се разбират помежду си, като учат и децата си, за да ги приобщят. 
В общността светът не просто се възприема или проумява. Той се 
разказва и преразказва, интерпретира и пре-интерпретира.  

Мисленето създава по-високите подредби на описания в култу-
рата свят.  

Разбирането е инертно. Това е обяснимо като пестене на енер-
гия. То зависи от предразбиране (Гадамер). Интерпретацията се стре-
ми да положи феномените в готови схеми и с цената на деформация. 
Когато тълкуваме постъпка на човек, ние говорим за някакво негово 
качество като цяло, например казваме: ‘колко е глупав!’. И когато 
следващия път той постъпва иначе, ‘умно’, ние не отдаваме значение 
на тази интелигентност, защото тя не се съгласува с нашето 
(пред)разбиране.  

Всички интерпретации могат да се развиват към по-голяма си-
ла като стават по-интелигентни чрез вникване и критичен диалог. 
Проумяването изисква не да се окачестви нещо, да се категоризира, а 
да се изрази в неговото разнообразие от определения или  неговия 
поток. Трябва винаги да държим сметка за неопределеността в света, 
която е задължителна сянка на всичко, което определяме. Всяко наше 
изказване е неволно определяне и от него непременно се изплъзва 
‘истинското нещо’.   

Мисленето идентифицира определености и е склонно към спон-
танното им хипостазиране като същности. Идентификацията: „Иван е 
остроумен“ е характеристика на личност. Но ‘личността’ като някак-
во цялостно и непроменимо единство не съществува. Има поток на 
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живота и във всеки момент човек изненадва не само другите, но и 
себе си. Относително постоянни са неговите черти. Така всичко оста-
нало в света си има устойчивост, но тя не е така силна, че да оправда-
ва категоричното фиксиране на абсолютни, вечни, безусловни, субс-
танциални, всеобщи и необходими форми.  

Това се отнася с още по-голяма сила за такива временни и неси-
гурни неща като ‘категориите на културата’. Категории на културата 
като например логосът работят добре в координатите на самата кул-
тура, но когато с тях се стремим да изразим общочовешки неща, те не 
вървят. Например как с логоса като културна категория ще изразим 
трепета на докосването или страха от смъртта? Но във всеки миг ние 
имаме умствен взор и можем да вникнем в нещата каквито са, и без 
да се заключваме в някакви категории или матрици на разбирането.  

Локалност на разбирането. И аз, и другият човек от другата 
култура ще сме видяли и усетили едно и също нещо. Това може да се 
докаже, ако двамата лежим един до друг и споделяме помежду си или 
на трети човек нашите преживявания. Но ще разберем света различ-
но. Това не значи, че живеем в различни светове, защото въпреки раз-
личните разбирания можем да установим еднакви виждания. ‘Гава-
гай’ на Куайн не значи онтологична относителност, а културно раз-
нообразие на описания. Онтологичната страна на нещата не е рела-
тивна. Тя е просто координирана с нашия живот като човешки същес-
тва.  

Промислянето на света ни освобождава от концептуалните 
капани на местното описание и обяснение. Така ние проумяваме, че 
аз, предмет, съзнание, качество и същност не са  неща в света, а опи-
сания, културни категории. Все пак енергетично те са най-силно отк-
рояващи се. Ако хора от различни култури опишат една и съща ситу-
ация на виждане на дърво, във всички техни изкази ще го има дърво-
то, макар че съвсем не всички ще кажат, че съзнават, че възприемат, 
че им е дадено, че въобще са някакви ‘аз-ове’.  

Мисленото трансцендиране е невъзможно. Мислещият не може 
да застане отстрани на живота и да наблюдава неутрално какво става 
в света, без да живее този свят. Позицията на външен наблюдател на 
живота и света и в частност на чуждия ум е фикция и няма никакъв 
смисъл. Няма мислене на абсолюти, чисто мислене и мислене на са-
мото мислене (Хегел). По същия начин няма смисъл позицията на 
неутралния измерител на едно абсолютно време, независещо от дви-
жението на наблюдател в отправна система.  
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IV. ОТВЪД ‘ЕЗИКА’ И ‘ТЕКСТА’ 
Връщам се от ‘езика’ и ‘текста’ към света, за да проумея какво 

науката казва за света, а не да тълкувам нейните твърдения във вън-
шен контекст. Защото намерението ми е да видя как се раждат науч-
ните смисли лице в лице със света. 

 
20. Изкази на менталното 
Философията е изказвала ситуацията на проумяване по много 

начини. Никой от тях не е Истинският. Изказванията са проблема-
тични. Изказите са локални и ситуативни. Затова не бива да се до-
пускат категорични изрази относно света. Проумяването не ни дава 
и база за строго ограничаване на изказите.  

 
Изказуемост. Ситуацията на проумяване на формата на света не 

е изказуема в някаква езикова форма по-добре отколкото в друга. 
Изказването при това не значи обяснение. Тази ситуация е преди 
всичко извънезикова.  

Светът не говори. Няма изказ, който да служи като откровение 
на света. Каквото и да кажем, то е създадено от нас като знакова фор-
ма и живее в общността само чрез смисъла си, намерен пряко в свету-
ването на света. Дори думата свят не е казана от света. Тя, като всич-
ки други думи, е приета да служи за споделяне на света. Светът ‘го-
вори’ чрез това, че хората говорят. Те не могат да възприемат възпри-
ятията си и трябва да ги ‘пренасят’ като информация през пространс-
твото между телата си, за да ги споделят и да живеят заедно. Но сине-
вата на небето не се отразява, нито се носи от думите ‘синьо небе’. Тя 
само се съобщава между хора, които са виждали синьо небе и знаят 
какво е то. Знаците са заместители на нещата в света (Еко).  

Светът няма категориална структура. В света няма нито при-
чинност, нито телеология. Има ги само в описанията. Не е сериозно в 
края на 20 век да мислим, че сме хванали веднъж завинаги неговата 
форма в някаква система от категории. Неприемливо е да се смята, че 
е достижима безпогрешна концепция, в която откриваме забраните и 
разрешеното в света. Например забраняваме да се говори за формата 
на езика и логиката, защото тя е неизказуема, а само се показва (Вит-
генщайн). Дори това да е вярно, изказано като философска концеп-
ция, то вече е невярно и се опровергава на всяка крачка. Граматиката 
говори за формата на езика. Логиката говори за логическата форма. 
Самият Витгенщайн говори за тази форма.  
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В ‘рефлексията’ на проумяването на проумяването или на поз-
нание на познаването се съдържат подводни камъни и никоя концеп-
ция не може да види всички. Всяка концепция е поне толкова неси-
гурна, че да не я следваме като единствена, защото сигурно ще изпус-
нем важни неща от проумяването на света. Тази ситуация, като самия 
свят, е извънезикова, неизказуема адекватно и абсолютно, неизвестна 
и непредвидима. Тук няма забранени неща, включително например 
метафизиката, няма гаранции. Има подвъпросност, пробле-матичност 
на всеки изказ. Както и всеки изказ с различна сила разкрива различ-
ни аспекти на ситуацията. Интенцията например е авторитетен в 
съвременната философия изказ на менталното. Тя е анализирана в 
специален параграф тук.  

Светът се подрежда и при животните, и при човека. Той се 
очертава с възрастта, в детство, прекарано с родители – възрастни 
индивиди от същия вид и популация (културен регион). Това означа-
ват трагичните опитности на хора, отгледани от животни, които не 
могат да се научат да говорят. Това означава неспособността на жи-
вотни от зоопарк да се адаптират добре към естествена среда. Това 
означава не-виждането на прогледнали след вродена слепота, които 
не са научили навреме и вероятно няма вече да научат зримия свят, за 
да виждат неща и събития, а не просто да изпитват петна в очите си.  

Джордж Бъркли в Опит за нова теория на зрението открива от-
съствието на зрителния образ без връзка с другите сетива (тактилното 
сетиво при движението на тялото) (Berkley, 1709 (1978), с. 72). Това 
значи непълнота на зрението. Когато сляпородени проглеждат към 
света, те не се научават да виждат. Предметите им са без разстояния и 
без ясни форми. Те са просто цветни петна. Цветните петна значат 
мека структура, а отсъствието на разстояние – че пространството се 
формира чрез всички сетива и чрез обучението.  

Какво е ‘обучение’? Това е оформяне на света заедно с оформя-
нето на живата форма, чрез нейното съзряване като представител 
на вид. От крайно безформено, меко състояние като зародиш орга-
низмът се ражда с достатъчно оформено тяло, за да може да същест-
вува във външна среда вън от организма на майката, а след това се 
оформя постепенно и заедно с това се обучава, за да се очертае него-
вия свят, в който детето вече се ориентира. ‘Ориентацията’ и ‘обуче-
нието’ са едновременно ‘гносеологични’ и ‘онтологични’. Светът се 
оформя, възниква за индивида така, както се оформя животът. Фор-
мата на света не се свежда само до първата подредба. Като цяло тя е 
йерархична мрежа от интенции и интерпретации. Интерпретацията 
може да направи единствения свят хубаво и лошо място за живеене.  

‘Интелектуалното постигане на същностите’. От времената на 
Платон в западния ум е заседнала мисълта за схващане на чисти същ-
ности. Тази мисъл отначало е била диалектична и е служила по-скоро 
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за двигател на търсенето на редове мисли и изречения на дадена тема. 
В диалозите на Платон Сократ постоянно стимулира събеседниците 
си да изчистват дефиниции на понятия като справедливост, благо и 
красота. Редят се примери и дефиниции, които винаги се оказват не-
съвършени. „Трудни са красивите неща“, заключават платоновите 
събеседниците Сократ и Хипий след дълъг спор относно определяне-
то на красивото само по себе си (Големият Хипий, 304 с). Земният 
телесен ум не може да съзерцава идеята в нейната предвечна чистота.  

Мислимо ли е нещо извън нас само по себе си? Има ли такива 
същности в света, които могат да се схващат в своята истина и битие? 
В опитната наука това се оказва невъзможно. Не е възможно да имаме 
нещо в себе си като преживян феномен. Самата идея е съмнителна. 
Нютон не си прави илюзии относно гравитацията. Той изрично под-
чертава неизвестността на ‘гравитацията’ като същност и специално 
на схващането ѐ като вътрешно качество на материята (писма до Бен-
тли (Newton, 1692 (1958), p. [9]). Нютон не отива по-нататък от това 
да я определи просто като изчерпи физичния ѐ смисъл в математичес-
кото уравнение и в измерванията. Айнщайн детронира дори чистите 
математически понятия на Нютон за пространство и време. Времето 
има смисъл само локално – като измеримо спрямо отправна инерци-
ална система чрез часовника като едновременност на близки в прост-
ранството събития. Няма същности като ‘време’. „Единственото оп-
равдание на нашите понятия и системи от понятия че те служат за 
представяне а комплекси от нашите опити (experiences); отвъд това те 
нямат легитимност (Einstein, 1922, p. 2). В квантовата механика този 
процес е логично продължен и радикализиран. Тук е просто прин-
ципно забранено да се търси квантовия обект сам по себе си. В Боро-
вата интерпретация, философски най-авторитетна, ‘квантовият обект’ 
включва конкретните условия на наблюдението. Величините получа-
ват физически смисъл чрез измерителните възможности и актове. 
(Bohr, 1935). 

Не е мислимо и представимо нещо в себе си, освен като ре-
презентация в пространството и времето, т. е. заедно с нас. Това, кое-
то е извън перцепцията, е неопределено и непредставимо. То е извън 
пространството и времето.  

Имануел Кант отрича възможността за априорно познание на 
външни обекти сами по себе си. Той обаче оставя една възможност за 
интелектуалната интуиция – схващането на формите на разсъдъка, на 
категориите, осмислени в отнасянето си към сетивните неща и няма-
щи никакъв смисъл като трансцендентно познание на един безусло-
вен свят сам по себе си.  

Георг Хегел развихря истинска лавина от понятия-неща сами по 
себе си. Аз обаче не знам някой да е схванал в техническите термини 
на диалектическата онтология, двойно и тройно предицирани, някак-
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ви мислими същности вън от логическите връзки на малко на брой 
изходни определения, представими по един или друг начин. Тези 
същности, отнесени към природата, не се радват на никакво внимание 
от страна на учените.  

Анри Бергсон твърди, че живото подлежи на интуитивно пости-
гане в самата си същност чрез емпатията, вживяването. Наистина ние 
можем почти да усетим болката на другия или да си представяме как-
во вижда, какво си представя и какво чувства, когато имаме собствен 
опит за тези живи психични състояния.  

Това кореспондира с прокарваната тук мисъл, че смисълът се 
носи от живота като живот и този живот не е някаква отделна същ-
ност, а характеристика на света в неговата обозримост без видима 
граница. Ние наистина схващаме всичко което става в нашия живот 
благодарение на това че го изпитваме. Можем да схванем всяко поня-
тие на опитната наука чрез представи за усещане, възприятие и мис-
ловни ходове, които свързват живи представи и живи актове, да ре-
чем гледане на спътниците на Юпитер, представяне на формата на 
ДНК или мисловно постигане на връзката между разстояние и отря-
зък от време в Специалната относителност. Но никой не може да пос-
тигне мисловно микрообекта в квантовата механика, който е вълна и 
частица едновременно, и още по-малко това, че той съществува само 
във възможност преди да взаимодейства с измерителния прибор. 
Един сляпороден не може да проумее зримостта, макар че има някак-
во понятие за нея, оживено от други усещания.  

‘Дълбочината’ е неяснота. Когато се напрягаме да схванем не-
що и то постоянно се изплъзва от мисълта и езиковия израз, ние си 
представяме трудна, сложна и дълбока същност. Оценяваме високо 
усилията да се постигне тя. Но това е илюзия. Усещането за дълбочи-
на и трудност идва от неволното смесване на ясни представи и неясни 
предположения в обреченото усилие да се мисли нещо зад неопреде-
лени думи. Затова не можем да мислим ‘чистата справедливост’, а 
мислим едно общество на справедливи институции и отношения 
(Платон. Държавата). Не можем да мислим чистата красота, а мис-
лим цял ред красиви неща, които се фокусират със своите близки ка-
чества (Платон. Големият Хипий). Не можем да мислим математичес-
кте изрази за ‘спин на електрона’ или за ‘пси-функция’ като микроо-
бекти, защото ще ги заменяме с макрообекти – електроните се въртят 
около оста си в противоположни посоки, или образуват електронни 
области.  

Абстракциите се мислят с помощта на нагледи. Но нагледи за 
нещо извън видимото просто няма и няма как да има. Те се подменят 
най-наивно с нагледи за съвсем други, видими неща.  
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21. Mind-body и Intentionalitдt 
Възприятието не дели света на психично, физиологично и фи-

зично. То стимулира мисли без фундамент, а само с жив смисъл. Мъ-
чителните дилеми на ‘теорията на познанието’ като mind-body, са 
плод на смесване на планове на възприемане и съответни описания. 
Интенционалността като съзнаване на обект от Аз-а, не е необхо-
дима форма на възприятието.  

  
Изказването на менталното е подвъпросно. Когато гледаме, не 

виждаме окото. Когато възприемаме, не познаваме акта на възприе-
мане. Тук е корена на делението субект – обект. ‘Обектът’ е ‘материя-
та’ на възприятието, а ‘субектът’ – ‘формата’ на възприятието. Субект 
и обект са едно неразличимо 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.  

Ум – тяло (Mind – body). Двойката дух – тяло е описание, а не 
перцепция на реалии. Релациите тяло – дух, мозък – мислене и физич-
но – психично са подобни на релацията преживяване – език. Всички 
тези мъчителни проблеми са плод на онтологизиране на конвенции. 
Ако тези конвенции на описание и носещите ги думи: свят, аз, възп-
риятие, мислене, отпаднат или се олекотят, отпадат и неразрешимите 
онтологични въпроси.  

Съответствието между свят, тяло и душа е странно. Във висока 
степен това разграничение е изкуствено и трябва да се преразгледа в 
светлината на силните критики на психо-физичния дуализъм (в исто-
рията ан-атман в будизма, картината на психофизичните дхарми, 
Хюмовия феноменализъм, съвременната критиката на Рорти).  

Но е ясно, че има едноформеност на тяло и душа, на физично и 
психично. Тя е трудно постижима и връзките са трудно изводими. 
Защото не знаем общия корен на формата на света, тялото и ментал-
ността на човека. Това е като компютърът да проумее съответствието 
на софтуера, хард-паметта и изображението на монитора, но да не 
знае как се получава и какви са потоците (‘причинните връзки’), кои-
то правят актуално това съответствие.  

Психофизичният проблем се ‘разтоварва’ от своята тежест. 
‘Психичното’ като особено качество, е концепт, знак, артефакт. ‘Фи-
зичното’ също. Няма някаква психична или физична Реалност. Све-
тът не може да се определя като физичен, биологичен, психичен или 
психо-физичен. Когато наблюдаваме клетката, не различаваме химич-
ното от биологичното като качества. Виждаме молекулни струпвания, 
форми и химични реакции. Къде е тук химичното, къде е физичното и 
къде е биологичното? Как можете да настоявате, че в природата био-
молекулите са физични, химични и биологични, да ги разделите на 
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нива и да ги заковете към тези три ‘нива на организация’. Разбира се, 
в живата клетка ние намираме различни типове форма и динамика, 
например първична, вторична, третична структура на макромолеку-
лите. Тези форми са наша идентификация на множества, свързани 
помежду си. В единия случай това са химичните структурни компо-
ненти, във втория – тяхната конформация, в третия – тяхната прост-
ранствена ориентация. И във всички тези подредби няма някакво раз-
деляне на биологично и химично.  

Същото важи и за психофизичното. Нима можете да отделите 
процеса на протичане на болката по вашите нерви и нейното усещане 
като болка? Когато се заемете с подходящо точно изразяване на ситу-
ацията с апарата на дуализма, намирайки две начала, то как те си вза-
имодействат все пак? Но ако описвате феномените като живи актове 
на усещане, възприятие, мислене и т. н., каквито те са, между тях ня-
ма пропаст тяло-душа.  

Пропастта е друга. Вие не можете да видите моите цветове в моя 
ум. Това е погрешна езикова постановка, резултат от научната нагла-
са, в която нещо, което не се наблюдава, се представя като потенци-
ално наблюдаемо. Допускането за наблюдение на наблюдаващото е 
погрешна постановка и парадокс, от който се излиза само чрез корек-
ция на нагласата.  

Мъчителните психо-физически и психо-физиологически дилеми 
са плод на смесване на планове на възприятие и описания. Безконеч-
ният спор относно цвета, мозъка и светлинните вълни ще се води до 
неусетното си затихване. Той е неразрешим, защото в света никога не 
можем да съпоставим тези три звена на въображаемата верига: свет-
лина – око – мозък – цвят. Редуктивните програми за свеждане на 
цвета до вълни или до състояния на мозъка имат смисъл на изчиства-
не на единен език и описание без пропадания. Обикновеното говоре-
не се справя със ситуацията без недоразумения благодарение на мъл-
чаливото споделяне на видимия свят. В науката няма установено 
строго съответствие между цвят и дължина на вълната. Има прибли-
зително строго съответствие между пръчиците и колбичките, които 
отговарят за допълнителните цветове по двойки: синьо – жълто и 
червено – зелено. Но разбира се в мозъка няма никакви цветове. Тук 
се включват аргументите на послеобразите и представите за цветове.  

Цялото това заплитане донякъде е въпрос на коренни дистинк-
ции в западното описание на света (душа – тяло, вътрешен – външен 
свят). Така или иначе в нашия естествен език не може да се опише 
виждането на цвета хомогенно. В описването на веригата неусетно за 
спонтанното описание се прескача пропаст – пропастта между мозъка 
и виждания цвят.  

Тук е забележителен опитът за снемане на mind – body дихото-
мията на Ричард Рорти във Философията и огледалото на душата 
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(Rorty, 1979 (1998), сс. 27 – 146). Тези повече от 120 страници относ-
но природата на менталното и отношението към тялото целят да по-
кажат, че във важен смисъл тази дилема е измислена. И това е наис-
тина така. Но смисълът и аргументите на критиката на Рорти са неп-
риемливи. За него самият дух е измислен. За мен описанието дух – 
тяло е артефакт. Отстраняването на тази дилема не е въпрос на дълги 
спорове относно наличието на душата. То е въпрос на прецизно от-
деляне на перцептивни планове и описания. 

Не са приемливи ходове, в които се показва как въображаеми 
същества (‘антиподиняните’) могат да живеят, както те казват, без 
психика. И че никакви психологически, биологически, поведенчески 
и философски анализи не могат да удостоверят липсата или наличие-
то у тези същества на същото, което ние наричаме душа (Rorty, 1979 
(1998), с. 83–90). Не може да бъде удостоверена и човешката душа с 
обективни средства. Този мисловен експеримент на Рорти има 
стойността на демонстрация, че нито езикът, нито поведението до-
казват съществуването на душата. Тази реалия е непосредствено 
изпитвана и живяна. Съвършено вън и преди науката е достоверност-
та на живота и душата. Никой няма да се съмнява в това, че ближният 
има душа поради недостъпността ѐ за наблюдение и неяснотата на 
философската и категоризация.  

Пъзелът е езиков и се дължи на различните планове на перцеп-
ция. Възприятието е асиметрично. Не се възприема възприемащото. 
Свързваме окото, мозъка и визията. Но визията не може да се види, за 
разлика от окото и мозъка. Не може в една картина да се поместят 
възприятието и възприеманото, душата и света, душата и тялото. 
Тяхното свързване става по предполагаемите причинни линии. 

Възприятието не съдържа понятия. Но ние неусетно ги свърз-
ваме като представи. Това става по привичния причинен начин. Така 
свързваме понятието ‘съзнание’ с мозъка и главата. Ако не смесваме 
живот и артефакт, ще описваме пряко цветния свят и няма да включ-
ваме нито светлинните вълни, нито устройството на окото, нито мо-
зъчните състояния, нито психичното. Тогава не нарушаваме хомоген-
ността. Но погледнем ли на гледането отстрани, начертаем ли линии-
те на лъчите, оптиката на окото, ретината и нервите, се губи прехода 
към визията. Тези образи на виждането не изглеждат изкуствени. Ние 
можем да гледаме как някой вижда, да направим дисекция на окото и 
мозъка и да видим всичко това, без никаква наука и теории. Но тогава 
не се натъкваме на теоретичните дължини на светлинните вълни, 
нито на цвета както е видян от виждащия. И отново имаме един 
хомогенен фрагмент от света с хомогенно описание. Разкъсването е 
налице само при погрешното, макар и спонтанно, смесване на описа-
нията в експанзиращ опит да навържем три ‘реалности’, всъщност 
планове на гледане на гледането и на описанието му: собственото 
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виждане, когато гледането не се вижда, а само света пред нас, чуждо-
то виждане, когато гледането се вижда като апарат, и научното опи-
сание, в което принудително са свързани първия и втория план.  

Тук науката със своите артефакти стига до изкуствено съединя-
ване на три инстанции: светлина с честоти, апарат на окото, психи-
чески зрителен образ. Това слепване на езиково нехомогенни и кон-
цептуално несъвместими неща създава мъка за философите и те си 
блъскат главите в опити да обяснят виждането.  

Вариант на решаване на mind-body problem. Не е нужно да се 
прави избор между физична, физиологична и психична концептуална 
схема, нито да се правят измъчени редукции (субективизъм, обекти-
визъм). Трите не се свързват в едно цяло и всичко е наред. Няма и 
защо да се свързват, защото това са артефакти, произхождащи от два 
плана на възприемане на тази жизнена функция, при това се прибавя 
и артефакта дължина на вълната.  

Релациите тяло – дух, мозък – мислене и физично-психично са 
подобни на релацията преживяване – език. Всички тези мъчителни 
проблеми са плод на онтологизиране или превратно описание на не-
ясното различие между живот и артефакт. Ако тези конвенции на 
описание и носещите ги думи: свят, аз, възприятие, мислене, отпаднат 
или се олекотят, отпадат и неразрешимите онтологични въпроси. То-
гава има шанс да се открои наистина тайното и непознатото.  

Интенционалност (Intentionalität). Макс Брентано изследва пси-
хичните феномени и ги нарича интенционални за разлика от физич-
ните. Интенция (intentio) е латинска дума със значение на стремеж. 
Едмунд Хусерл постулира интенционалността като базова феномено-
логична структура на съзнанието като винаги насочено навън и пълно 
с предмет и я нарича интенционалност. Интенционалността е сми-
лообразуваща активност на съзнанието, което конструира чрез сми-
съл цялостни предмети на основата на усещанията.  

Умът не може да е насочен ‘навън’, към предмет, защото той не 
е ‘вътре’. Насочеността навън е само на тялото, на очите да речем. 
Когато умът ми съзерцава облак в небето, той не е насочен навън, а е 
идентичен с заостреното ми внимание, в което се открива облака. Ко-
гато пък той е насочен към моя зъбобол, той очевидно не е насочен 
навън. Най-ясно е не-насочването навън спрямо една ментална фор-
ма, да речем мисъл. Умът е зает с мисъл, да речем за самия ум. Тогава 
е ясно, че няма насоченост навън.  

А винаги ли умът има предмет? Съвсем не. Умът може да бъде 
изчистен от предмети и това е обикновеното неволно изключване на 
мисленето или всепризната цел на медитацията, която се постига от 
всеки след някаква подготовка. Умът прекрасно може да се остави 
сам на себе си да се самоосъзнава, и то непосредствено, а не като ня-
каква мислима ‘същност’ или предмет.  
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Но трябва да се признае, че умът се насочва спонтанно към 
предмети в пространството и времето и това е неговата ангажираност 
с живота на телесния индивид. ‘Насочеността навън’ може да се раз-
бере чрез ‘експанзивността’ на живота, от който е неотделимо съзна-
нието и специално възприятието на времето и пространството.  

Менталното далеч не е интенция. Когато се радвам или изпит-
вам болка, далеч не винаги е налице обект. Същото се отнася до със-
тоянията на спокойствие, блаженство, медитация. Опразването на ума 
от съдържание, което е съзнателна цел на дзен, е по определение 
встрани от всяка интенция. Спонтанното изключване на съзнанието 
от обектите в света, с което ние си почиваме, е неинтенционално. Са-
мадхи като връхна цел на йога е свръхинтенционално.  

Но още по-важно е да се установи, че „Аз съзнавам обект“ не е 
непосредствено изпитване, а е описание. Съзнаването-на-обект (ин-
тенцията) (аз съзнавам, че виждам пред себе си дърво) е съвсем не 
базова структура, както смята Хусерл. Това ‘насочване на съзнание-
то навън към предмета’ е описание от думите съзнание, навън, и 
предмет (дърво). Във внимателното взиране в собственото си възпри-
ятие обаче аз не откривам различните инстанции съзнание и предмет. 
Но тази цялостна жива реалност може да се опише по друг начин. 
Например ‘тук дърво’. ‘Тук дърво’ не дели аз-а от света, не говори за 
насоченост на съзнанието някъде навън. Дървото не е вън от съзнани-
ето, то е извън моето тяло. Съзнанието не е вътре. То е ‘извън’ прост-
ранството и негов център. ‘Съзнанието’ не е насочване някъде извън 
себе си, а фокусиране и конфигуриране на възприятия и представи в 
света. Дървото не е предмет, а жив момент. Аз-ът като жива форма не 
е някаква инстанция, а просто живото възприемане, тъждествено на 
възприеманото. Възприамащ, възприемане и възприемано са езикови 
структури. Но всичко това се засвидетелства от един дистанциран 
ум, съвсем не тъждествен на индивидуалното телесно аз.  

Така разбираме, че аз, предмет, съзнание, са описания, а не фе-
номени на света. Феномени на света са небето, земята и морето, дър-
ветата, реките и планините. Все пак енергетично те са най-силно отк-
рояващи се. Ако хора от различни култури опишат една и съща ситу-
ация на виждане на дърво, във всички техни изкази ще го има дърво-
то, макар че съвсем не всички ще кажат, че съзнават, че възприемат, 
че им е дадено, че въобще са някакви ‘аз-ове’.  

 
22. Капанът на ‘езика’ в аналитичната философия. Алфред 

Тарски 
Аналитичната философия попада в капана на ‘езика’ и си зат-

варя пътя към живия свят. Тя погрешно допуска, че езикът отразява 
света, че в езика се коренят грешките на метафизиката и че езикът 
може да замести като обект света във философията. В това от-
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ношение тя е заедно с екзистенциализма и херменевтиката. Цялата 
философия на 20 век като философия на езика затрупва света с 
пластове текст и неусетно подменя живите въпроси с дилеми на 
езика. Това обаче отдалечава от езика като език единствено спрямо 
света. Време е да е излезе от ‘езика’.  

Аналитичната философия започва от усещанията (Ръсел), но се 
приютява в езика и логиката (Ръсел, Витгенщайн, Шлик, Карнап и т. 
н.) поради лекомисленото допускане, че светът се отразява в езика и 
че логиката е форма на света. „Защото едно философско, т. е. логи-
ческо изследване е анализ на езика“ (Carnap, 1932, S. 436). Големият 
преврат във философията, който Виенският кръг обявява, се състои в 
изчистване на езика от безсмислието и освобождаване от нерешимите 
псевдопроблеми. Изворите на безсмислието, включително метафизи-
ката, се търсят в погрешното използване на езика. Естественият език е 
коварен. Той подвежда. Пълен е с неопределеност. Зад привидната 
граматика е скрита истинската логическа форма (логически синтак-
сис). Под правилните изречения се крият безсмислени псевдотвърде-
ния, чиито логически синтаксис е сбъркан.  

Аналитичната философия се заковава о езика и тук започва едно 
невероятно уплитане. Кореспондентната теория на истината, приема-
на в аналитичната философия, се оказва съответствие на теориите 
спрямо фактите, а не съответствие на езика спрямо света. Алфред 
Тарски, свръх-авторитетът по този въпрос в аналитичната философия, 
пише наглед съвсем ясно: „Ние бихме искали предложената дефини-
ция да се окаже справедлива спрямо интуициите, които се придържат 
към класическата Аристотелова концепция за истината – интуиции, 
които намират своето изражение в добре познатите думи от Аристо-
теловата Метафизика: „Да кажеш за нещо, което е, че не е, или за 
нещо, което не е, че не е, е истинно“.  

Ако искахме да се адаптираме към съвременната философска 
терминология, вероятно бихме могли да изразим тази концепция пос-
редством значението на познатата формула: „Истината на едно изре-
чение съдържа в себе си своето съгласие (или съответствие) с реал-
ността (За теория на истината, която би се основавала на последната 
формулировка, терминът ‘кореспондентна теория’e подходящ.)…  

Едно изречение е истинно, ако то означава съществуващо със-
тояние на нещата“ (Tarski, 1944 (1992), с. 103). 

„Изречението „Снегът е бял“ е вярно, ако и само ако снегът е 
бял“ (пак там, с. 104). Тарски продължава: „Нека да отбележа, че фра-
зата „снегът е бял“ е поставена от лявата страна на това равенство в 
кавички, а от дясната – не е в кавички. В дясната страна имаме изре-
чението само по себе си, а в лявата – името на изречението.“ (ibid.). 
„Семантиката е дисциплина, която, общо казано, се занимава с опре-
делени отношения между изрази на езика и предметите (или ‘състоя-
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нията на нещата’)“ (ibid., с. 106). Дотук всичко изглежда ясно. Но все 
пак: „Проблемът за дефиницията на истината получава точен сми-
съл и може да бъде решен по категоричен начин само в онези езици, 
чиято структура точно сме определили. За други езици – каквито са 
например всички естествени, ’говорими’езици – смисълът на пробле-
ма е повече или по-малко неясен и неговото решаване може да има 
само приблизителен характер“ (ibid., с. 108). Би могло сега да се ре-
ши, че цялото изречение за истинността принадлежи към метаезика, а 
снегът е бял – изречението само по себе си – към обектния език (ibid., 
с. 111). Под обектен език се разбира език който се отнася към предме-
тите. ‘Предметите’ или ‘състоянията на нещата’ са в света. Но: „Би 
било необходимо да се отбележи, че тези термини – ‘обектен език’ и 
‘метаезик’ – имат само сравнително значение…По този път ние дос-
тигаме до цялостна йерархия на езиците“ (ibid.).  

Тази йерархия не съдържа задължението всяка проверка на ис-
тинността да се отнася до състоянието на нещата. Значи истинност 
може да съществува между твърдения от различни нива, а не между 
език и свят. Но това вече е не кореспондентна, а кохерентна теория на 
истината. Впрочем Тарски експлицитно изяснява въпроса: „В дейст-
вителност семантическата дефиниция за истината не съдържа нищо, 
засягащо условията, при които изречение като (1):  

(1) Снегът е бял.  
може да бъде поддържано. То съдържа само това, че когато под-

държаме или отхвърляме даденото изречение, трябва да сме готови да 
поддържаме или отхвърляме съотносителното изречение (2) 

(2) Изречението „Снегът е бял“ е истинно“ (ibid., 125). 
Предпазването от философски въпроси и позиции, което Тарски 

декларира с това и изяснява по-нататък в текста (ibid., с. 126), изправя 
пред въпроса: Какво тогава влага Тарски в оценката си, че тази теория 
е съвременен израз на класическата кореспондентна теория на Арис-
тотел.  

Тарски и неговите опоненти и приемници очевидно се намират в 
безизходица, когато трябва да се включи света, но без ‘метафизика’. 
Резултат на това е, че кореспондентната теория се определя към ‘фак-
тите’, а не към ‘света’. Както се оказва, ‘фактите’ в науката далеч не 
са нещата в света, а са описания и се формулират чрез теории. Още 
повече, че Тарски се разграничава експлицитно от естествения език, 
който ‘не е определен’.  

На следващия етап в аналитичната традиция под влиянието от-
ново на Витгенщайн (Философски изследвания, 1953) се оказва, че на 
естествения език му няма нищо. На него може да се вярва. По-
несигурни са привидно критичните аналитични твърдения, които не 
могат да се проверят. Коренът на смислеността iпоред късния Вит-
генщайн, Мур, Стросън, Остин, Малкълм, Чизолм, се съдържа в 
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единствено коректния естествен език. Така в центъра на вниманието 
се оказва семантиката на изказите в нормалния живот.  

Не само лингвистичната философия, но и цялата аналитична 
традиция се фокусира в езика чрез логиката. Ключов представител и 
вътрешен критик на аналитичното направление като Куайн се зани-
мава изключително с езика и на негов фон светът се оказва доста не-
ясно и неопределено място (непознаваемост на референцията). Нещо 
повече. Езиковият израз с форма: „съществува х такова, че…“, е 
единственият критерий за онтологичен статус („On what there is“, 
1952). 

Ричард Рорти в своята критика на дадените ‘сурови усещания’ 
стига дотам да обяви, че светът е функция на описанието. Този тезис 
се усилва до абсурдни размери в пост-емпиричната философия на 
науката (Кун, Файерабенд), за да достигне нелепата карикатура на 
постмодерната деструкция.  

Извън аналитичното направление феноменологията се заличава 
като нагласа ‘към самите неща’ (Хусерл) и се поглъща от херменев-
тиката, която учи, че всичко е текст и интерпретация (Хилан), че вся-
ко познание е съотнасяне на текстове и че смисълът на един текст е 
само друг текст (Гадамер). Още ученикът на Хусерл Хайдегер про-
възгласява, че ‘езикът е дом на битието’. За отбелязване е обаче, че 
Гадамер изключва естествените науки от обхвата на херменевтиката 
(Истина и метод).  

Езикът е език само доколкото говори, а нещо говори само ако 
казва нещо за света. Всеки смисъл се корени в живота и света. Ако 
думите правеха свят, то те можеха да ни направят безсмъртни. Ако 
живеехме в езика, смъртта нямаше да е проблем. Ако светът бе език, 
можехме да заместим живите същества текстове.  

Философията на езика не е още освобождение от метафизич-
ните певдопроблеми. Още отначало проектът на философията като 
философия на езика бе сбъркан. Езикът греши само спрямо света. 
Грешката на метафизиката не е погрешно използване на езика, а опи-
та за изказ извън наличния свят. Кант тук е по-близо до истината от 
Витгенщайн. Този опит се корени в инертността на езика и неговите 
описания, които имат смисъл само в живения свят, а не някак извън 
него, в предполагаемите невидими същности. Науката спонтанно из-
лиза на крилете на човешкото въображение извън света. Тя въвежда 
изкуствени термини за означаване на представи за невидими неща.  

Докато сме човешки същества с тяло, ние сме в този свят, който 
живеем, и нищо не можем да изпитаме от друг свят, камо ли да го 
изкажем. Не може да се изкаже нещо, което не се живее (възприема, 
представя, въобразява, мисли). Грешката не е в заместването на при-
лагателното със съществително или на предиката със субект (Ръсел). 
‘Субстантивирането’ като типична метафизическа грешка (правенето 
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на Единно от единичното например), е в китайския закономерност на 
граматиката, но това не става извор на спекулативна метафизика в 
Китай. Грешката на метафизиката е в изказа на нещо невъзприема-
емо извън пространството и времето. Такова нещо може да се каже 
с думи, но никога не може да се представи и да се мисли ясно. То мо-
же да се мисли само като отрицание на всичко налично.  

„Субстанцията е една“, „Бог е съвършен“, „Трансценденталният 
Аз е абсолютен“ са изкази без смисъл не поради сбъркан език, а пора-
ди липса на свят пред тях. Никой никога не намира субстанция, съ-
вършенство или трансценденталност. Той може да нарече с тези думи 
по грешка други неща, главно мисловни конструкции, но всички тези 
неща имат само един извор и той е в живота, в живеенето на този 
един свят. А той е временен, местен, пълен с видими форми и цвето-
ве. В него се изразява нашият краен живот като телесни същества. В 
този свят като еманация на нашия краен живот ние никъде не нами-
раме безкрайности. Всички тези категории са само отрицателни мис-
ловни съдържания върху основата на възприетите и изпитани ограни-
чени и относителни неща.  

Витгенщайн казва, че някой греши с метафизика, ако не е дал 
значение на някоя дума или израз. Но ние нямаме значение, когато 
там, пред думата, няма нищо в света. Значенията на знаците са, раз-
бира се, в света и което е същото, в живота, в ‘повeдението’ според 
Джеймз. Когато нещо не значи нищо като възприятие и акт в прост-
ранство и време, то наистина е лишено от значение.  

‘Философията на езика’ като Философия е капан, защото ези-
кът е празен без света. С анализ на езика без поглед към света се 
постига само дърдорене. Натрупват се текстове върху текстове. Всеки 
следващ пласт текст затрупва света и заслепява относно извора на 
смисъл. В магията на отношенията между думи се опияняваме от от-
ношенията в значенията и от проекциите на едни концептуални поле-
та върху други. Тогава нищо чудно, че ‘даденото’ става ‘мит’, а възп-
риятието става ‘интерпретация’.  

Анализът на езика без света е даже не анализ на език, а само на 
нежива сянка на езика. За да разбираме тези анализи, ние все пак 
вмъкваме мисли, представи и спомени, с което се връщаме в света. Но 
това не е свежият свят пред нас, а неговата лишена от сила проекция. 
Светът в херменевтиката е като далечен връх в гъста мъгла. Мъглата 
затруднява, прави нещата неясни и предизвиква ‘тълкуване’. Множат 
се и се трупат интерпретации върху интерпретации. А светът изчезва. 
Ние постепенно затягаме примката на кухите артефакти около диша-
щата си още шия, докато усетим, че въздухът свършва.  

Философията, уплетена в примката на езика, е или догматична, 
натруфена, мъглява, тромава и глуповата като предкантовата метафи-
зика, Хусерловата феноменология и екзистенциалната метафизика на 
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Хайдегер и Сартр, или фертилна, претенциозна и самоспъваща се ка-
то логическия позитивизъм, лингвистичната философия и ‘семанти-
ката на естествения език’, които са отново далеч от света като своите 
предшественици преди 20 век. Сега вече идва 21 век. Време е да се 
излезе от капана. Не можем повече да си позволяваме да забравяме 
света, който гледат очите ни и който мисли умът ни, докато живеем 
на това място.  

Граници на опроверженията с обикновения език. В статията си 
„Мур и естествения език“, цитирана по-горе, Н. Малкълм по примера 
на Мур провежда един малък блестящ експеримент, използвайки 
обикновения език за опровергаване на философски твърдения. За как-
во става въпрос? В статията си Доказателството на външния свят“ Д. 
Мур пише: „Може да се докаже, например, че двете човешки ръце 
съществуват. Как да се направи това? Аз показвам двете мои ръце и 
казвам, жестикулирайки с дясната: „Ето – една ръка“ и, жестикули-
райки с лявата ръка, добавям: „А ето – другата“. Ако аз ipso facto до-
казвам съществуването на външните неща, то ясно е, че са възможни 
и много други доказателства. Няма нужда да се умножават примери-
те.  

Обаче доказах ли аз тук, че двете човешки ръце съществуват? Аз 
настоявам, че съм доказал, при това абсолютно строго; всъщност, въ-
обще няма по-добро доказателство от това… (1) Предпоставката тук, 
несъмнено, се отличава от заключението, защото ако последното се 
състои просто в това, че „в този момент съществуват две човешки 
ръце“, то предпоставката е много по-определена; аз я изразих, показ-
вайки своите ръце, жестикулирайки и казвайки при това: „Ето една 
ръка, а ето – друга“. Различието е съвършено очевидно, доколкото 
заключението явно може да бъде вярно, даже ако предпоставката е 
неверна. В предпоставката утвърждавам доста повече, отколкото в 
заключението. (2) В този момент аз, безусловно, знаех това, което се 
предаваше с определени жестове и думи „Ето една ръка, а ето – дру-
га“. Аз знаех, че едната ръка се намираше от страната, която сочех със 
своя жест и думата ‘ето’, а втората – от другата, отбелязана с жест и 
още едно ‘ето’. Абсурдно е да се мисли, че това не е знание, а само 
мнение, и че всичко вероятно е било иначе. Със същия успех бихме 
могли да твърдим, че аз не зная за това, че сега съм станал и говоря – 
защото съвсем не е доказано, че аз зная това! Накрая, (3) съвършено 
ясно е, че заключението следва от предпоставките. Това е така несъм-
нено, както и това, че ако сега едната ръка се намира тук, а другата 
ръка – там, то оттук произтича, че двете в дадения момент съществу-
ват“ (Moore, 1939 (1993), сс. 81 – 82).  

Ако това е доказателство, то е чиста семантична техника. Във 
всяко посочване на нещо: „Ето тази ръка“ се съдържа спонтанно зна-
чение на съществуване, което всички хора знаят. Ако философският 
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въпрос за съществуването на външния свят наистина има предвид 
това, то това е въпрос лишен от смисъл. Тогава такова доказателство 
е съвършено излишно. Това обаче не е доказателство, защото да гле-
дам и посочвам двете си ръце не значи да зная за тяхното съществу-
ване извън съзнанието ми (гледането) и съзнанието на моя събе-
седник. Смисълът на философския въпрос е това безотносително съ-
ществуване извън моето осъзнаване, включително гледане. Но в такъв 
случай не е възможно никакво доказателство. Цялата сила на приве-
деното доказателство от Мур се фокусира в посочването на двете ръ-
це, в тяхното възприемане в пространството в даден момент, и в съ-
държащото се в тази демонстрация съществуване: „ако сега едната 
ръка се намира тук, а другата ръка – там, то оттук произтича, че двете 
в дадения момент съществуват“ (пак там). Но ако възприемане значи 
съществуване, това никак не значи външен свят, доколкото възприе-
мането не е външно на съзнанието. Тук Бъркли казва същото: „Esse es 
percipi“, „Да съществува значи да се възприема“, от което заключава 
точно обратното на Мур, а именно, че светът не е обективен.  

Всички тези различия и особено натрапващата се антитеза меж-
ду реализъм и идеализъм са различия в изразите на едни и същи възп-
риятия. Мур показва, че с логическа техника не се получава истината 
за външния свят, а само се твърди, че да виждам нещо значи то да 
съществува. С това не се отива по-нататък от естествения език. Не се 
научава нищо повече от онова, което всеки знае. Дали това е обек-
тивно съществуване, или е субективно, няма начин да се знае. В това 
отношение въпросът е безсмислен. На него не може да се отговори, 
защото не може да се излезе извън гледането, извън ума, за да се на-
мери свят. Всичко, което може да се прави, е да се възприема и ос-
мисля наличния свят.  

Езикът и езиковият анализ в усилието за сигурност стигат до ут-
върждаване на гледането чрез посочване. Само този аргумент от 
света е решаващ за ‘доказателството на външното му съществуване’. 
Но и той е решаващ само в естественото значение на съществуване, а 
не в онзи философски (метафизически) смисъл, в който философите, 
а и всеки учуден от света човек, питат. Така нашият мисловен експе-
римент с доказателството на Мур сочи, че нищо повече от възприе-
ман свят не може да се постигне от анализ на езика. Самият анализ 
на езика има смисъл само като отнесен към света. Това потвърждава 
по силен и критичен начин, че аналитичната философия се намира в 
капана на езика и само излазът към света я подържа жива. Голите 
езикови и логически техники не говорят нищо повече от възприятие-
то. Но доколкото се излиза извън езика, то това вече не е аналитична 
философия, а е нещо като феноменология.  

По същия начин, в духа на Мур и на Малкълм, може да се инс-
ценира:  
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„ – Ти не можеш да възприемеш моите възприятия! 
 – Нищо подобно, сега аз виждам, че ти ме виждаш до тази ма-

са!“ 
Тук здравият разум на простия човек отхвърля радикално веки 

друг смисъл на тези философски дилеми, освен ясния смисъл от све-
та. Никой не тръгва след хлъзгавите философски допускания, като 
това, че „има разлика между моя и твоя свят“. А самият философ, 
който намира смисъл в това, не може по никакъв начин да го изкаже 
ясно и да го демонстрира.  

Просто светът не ни позволява трансцендиране. Ние знаем всич-
ко, каквото знаем, само от света.  

 
23. Освобождаване от ‘езика’ 
Да се освободим от ‘езика’ значи просто да го вземем в неговия 

живот – като изказ на свят. Езикът внася неопределеност спрямо 
живата ситуация, а натрупването на текст върху текст увеличава 
неопределеността експоненциално до бързото дезориентиране. Фи-
лософията на науката трябва да превъзмогне философията на ези-
ка, без да се гмурва в океана на метафизиката. Това значи анализ на 
живите моменти на научно смислогенериране.  

Когато говорим за ‘езика’, забравяме за света, който езикът из-
казва и чрез което изказване той е език. Говоренето за голия ‘език’ по 
този начин е парадоксално, объркващо и води до неограничен ред 
всевъзможни заблуди.  

Философията на езика, ‘семантиката на естествения език’, ‘ана-
лизът на научните изказвания’ и целият проект на аналитичната фи-
лософия е радикално отслабен, ако не се отнася експлицитно и неотк-
лонно към света, който езикът означава и науката познава. Езикозна-
нието има за съдържание богатството на наличните форми на изказ на 
пространство-времеви ситуации. Логическият проект за изясняване 
на научните и другите изкази и изчистване на ‘погрешния синтаксис’ 
или семантичната празнота е утопичен, ако не държи сметка постоян-
но за онова, за което става дума отвъд езика – т. е. няма за какво дру-
го, освен за възприемания свят. (Анализ на логиката в отношението ѐ 
към перцепирания свят се прави в специална глава тук). Що се отнася 
до невъзприемаемото, там няма как да се каже нещо значещо и смис-
лено.  

‘Анализът на езика’ и цялата философия, фокусирана върху ези-
ка като ‘дом на битието’, постоянно е заета с езика и логическата 
форма, без да има предвид света. Светът се появява като сфера за 
‘значения’ и ‘референции’ – в рамките на езиковото отнасяне и функ-
ция. Но в тази перспектива светът е лишен от своята реалност като 
извор на смисъл за езика, като извор на самия език. А доколкото све-
тът съвпада с живота, в който се появява езика, такъв анализ на езика 
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го лишава не само от семантичния извор, но и от прагматичния. Това 
е източник на неуспеха и радикалната слабост на ‘Философия на ези-
ка’.  

Езикът обаче живее чрез това, че говори за света и чрез това, че 
говоренето е момент от колективния живот. Без тази вкорененост 
той е мъртъв и представлява купчина от незначещи визуални и звуко-
ви форми. Точно това е мъртвият език – неразчетеният надпис на 
храм на изчезнала цивилизация.  

Говоренето за говоренето, говоренето за говоренето за говорене-
то и така нататък, отслабва със всяка степен на рефлексия. Отнася-
нето на знаци към знаци, които на свой ред се отнасят към света, е 
прикриване на света. Всяка степен на прикриване е отдалечаване от 
света, неяснота, неопределеност, лишеност от смисъл. Доколкото све-
тът е животът, това е безжизненост. Доколкото езикът е език чрез от-
насянето си към света, езикът ‘за езика’ вече не е език.  

Опосредоваността от език прави езика слаб. Неговият смисъл е 
под въпрос. Процедурите на ‘изясняване’ се превръщат в процеси на 
затъмняване. Всяко натрупване на знаци върху знаци ги прави все по-
неопределени в света. Оттеглянето на езика от света и оглеждането 
му в самия себе си е убийствено. Голите ‘анализи на текст’ вън от 
перспективата на света и усилващото изясняване чрез света са обре-
чени да бъдат празни и безсмислени. Анализът тъне в неопределеност 
и неяснота, ако не се смята въображаемата или измислена картина. 
Това се вижда ясно, когато се фокусираме върху отношението на ду-
мата към обекта, който възприемаме. На това базово ниво е налице 
неопределеност (‘непознаваемост на референцията’ по израза на Ку-
айн), която прави знака още на първично ниво неопределен. Знакът за 
този знак, т. е. рефлексията от първа степен, умножава неопределе-
ността на втора степен. Така че да се говори за езика без света с цел 
изясняване, с цел повишаване на определеността, е обречен проект.  

Анализ на ‘научния език’. Изключително рисковано е да се каже 
например, че терминът ‘електрон’ е некоректен във физиката и трябва 
да се смени, защото е неясен. По-мъдро е да се провери какво се казва 
с ‘електрон’ в жива ситуация на експериментиране и да се хване ге-
нерацията на значението на първично ниво. Чак тогава може да дойде 
ред на критично предложение на по-добър знак, на усилване на озна-
чаването чрез намаляване на неопределеността на референцията. То-
гава една нова дефиниция, която например е фокусирана по-пряко 
върху перцепция, ще бъде наистина смислен резултат от ‘анализ на 
научния език’. В действителност това няма да е част от философия на 
езика, а част от самата наука или философията на света. Т. е. анализът 
на езика е длъжен да бъде анализ на света (на живота), изказан в ези-
ка, и тогава върши своята работа като анализ на езика. Това схваща 
Витгенщайн във Философските изследвания.  
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Когато ‘Философия на науката’ се сведе до анализ на ‘научния 
текст’, тя се самоотслабва радикално и никога не може да каже нещо 
компетентно върху онова, за което науката говори. Бягството от пер-
цепциите като от ‘психологизъм’ (Попър) е лишаване от смисъл и 
яснота. (Никъде на перцепциите не се чете надпис: ‘психологично’!). 
Ако ‘пространство’ се определя вън от наблюдение, което поначало е 
възприемане и след това изказ на данни в термини на теория, то е ли-
шено от смисъл. Неговото значение се губи в джунгла от многознач-
ност и неопределеност. Това е убийствено за науката и за онази фило-
софия, която иска да осмисля света, а не да се самоопиянява от своето 
говорене.  

Философията няма как да каже нещо повече за научния текст, 
отколкото той казва за света. Натрупването на текстове не нат-
рупва информация, а я намалява. Това е точно както във фотография-
та. Снимането на една снимка никога не може да прибави нещо пове-
че към образа на снимката, което да се отнася до снимания обект, ма-
кар че може да се превърне дори в произведение на изкуството. Об-
съждането на науката може да осмисля научното текстообрауване 
чрез поглед върху живата ситуация на означаване в живите моменти 
на контакт със сетивния обект. А още по-добре изобщо да не се фоку-
сираме върху всяка дума, а да търсим формата, в която науката живее 
като ‘форма на живот’. Не е важно точно как нещо за света се казва, а 
какво се казва. В науката най-важните неща се казват и формули-
рат по много начини. Защото това, което се казва в науката, е светът, 
а той е един и същ пред всяка формулировка. Наука, която изказва и 
формулира само своите фикции, е безплодна и нелепа.  

Смислогенериращата ситуация. Оплитайки се в мрежи от текс-
тове относно теориите на науката по линиите на термините и съпос-
тавянето им, бързо се оказваме извън смислогенериращата ситуация и 
се занимаваме с празни приказки. Такава философия е най-лошият 
възможен продукт, който за огромно съжаление постоянно се произ-
вежда в огромен излишък по конференции, конгреси, в списания и 
дебели книги. Умножаването на степените на рефлексия води до пъл-
на мъгла със скоростта на нарастване на числата, повдигани на все 
по-висока степен.  

Философията на науката не бива да се свежда до ‘логически ана-
лиз на изказванията’, нито обратно – да се хвърля в мъртвия океан от 
метафизически фикции. Тя трябва да е фокусира много силно в клю-
човите моменти на раждането на научните понятия от живи ситуации 
на възприемане и действие (примерно експериментиране). Тя трябва 
да види какво науката казва за света, какъв тип знание тя носи и какво 
евентуално остава неизвестно за нея.  

Философията има шанс в търсенето на онова, което е отвъд ду-
мите и числата в науката и някак изяснява множествата изказвания в 
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една светлина. Например ако проумеем, че в квантовата механика 
става въпрос за граничност, когато се говори за ‘микросвят’ или за 
‘допълнителност’, това е философия отвъд философията на научния 
език, която търси живия перцептивен смисъл като определеност на 
ситуация в света, на форма на света заедно с нас, която просветва в 
научното изследване.  

Мрежата от живи перцептивни – наблюдателни ситуации, които 
задават спектъра на значения на термини като ‘импулс’, ‘координа-
ти’, ‘заряд’ и т. н. могат да се изчистят от измислени или въображае-
ми неща и да се проследи процеса на теоретичен синтез върху това 
множество. Може да се проясни как се определят и изказват чрез тео-
рията сетивни данни. Това е възможно само ако се излиза постоянно 
извън думите и те се сравняват с неизказания свят.  

Все пак не можем да се храним с готварски рецепти, а само с 
храна. И това съвсем не е ‘психологизъм’, както се безпокоят фило-
софите на езика и логиците на науката.  

Изходът е прост. Да се проумява ситуацията на живота в този 
свят с помощта на езика. Това влече отказ не само от метафизика. То-
ва влече отказ от ‘философия на езика’ като решаване на философс-
ките проблеми, от херменевтичния ‘анализ на текста’ като такова ре-
шаване, от епистемологичния ‘анализ на познанието’, от субект – 
обектната форма, от психофизичния дуализъм, от феноменологичната 
‘интенционалност’ и от каквато и да е категориална дисциплина, вме-
няваща на света същност, категориална структура или привилегиро-
ван език.  

Да се говори за неща като науката в светлината на проумяването 
на възприемания свят. В тази светлина да се осмислят дилеми като 
свят – език (онтологическа относителност), наблюдаеми – ненаблю-
даеми същности (инструментализъм – реализъм), синтетично – ана-
литично, теория – факт, истина – заблуждение, съизмеримост – несъ-
измеримост, култура – природа.  

Да се избягва категоризирането и да се използва необвързващ 
език. Да се държи сметка, че всичко може да се каже и по друг начин. 
Да не се спираме на никакви ’изми’. Да не се опияняваме от езикови-
те феномени между културите и формите на култура, с които да заме-
няме света. Да държим сметка за това, че думите са само думи и ня-
мат живот вън от нас. А нашият живот е временен и местен и не се 
докосва до абсолютни неща. Да правим философия и наука не за въ-
ображаеми безсмъртни същества, а за нас, хората, които сме само за 
кратко тук.  

Да се освободиш от ‘езика’ значи да смъкнеш огромен товар. 
Само тогава се открива перспективата на спонтанното усилие за про-
умяване. Според Файнман истинските закони на физиката могат да се 
изкажат по изненадващо много начини. Движението на планетите 
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може да се формулира по три начини: чрез причинността (Нютон), 
чрез локалността (Айнщайн) и чрез принципа на минимума (Ферма) 
(Feinman, 1950 (1968), с. 53). “Могат да се приближат хора и да пове-
дат философски спор, че една от формулировките им харесва повече 
от другите, но опитът ни учи, че в предсказването на постъпките на 
природата философските предчувствия не е оправдават… От матема-
тическа гледна точка всички тези три формулировки – Нютоновата, 
локално-полевата и принципът за минимума – водят до съвършено 
еднакви следствия… Нямаме право да научно предпочитание на една 
от тях” (ibid.).  

Когато езикът дойде на мястото си, той олеква, всичко може да 
се каже по много начини и вече няма нито една каменна езикова 
форма, която да се издигне като идол.  

 
24. Светът като ‘текст’ и херменевтичната програма 
Светът не е текст, освен ако разширим думата ‘текст’ дотам 

да обхване всичко и да се лиши от смисъл. Разбира се, ние постоянно 
включваме в нашия живот знаците и другите създания, за да ресин-
тезираме социалната си форма. Херменевтичната програма в кон-
текста на модусите на битието-в-света е близка до развивания тук 
анализ на науката като модус на живот. Но тя се връща към фун-
даментализма на Хайдегеровата онтология.  

 
Хората правят разлика между луната и пръста, който я сочи. Ако 

смесват нещата в пространството и времето с техните знаци, те гре-
шат фатално и не могат да оцелеят. Ние знаем, че измисленото може 
да живее само в живота на нашето въображение и представа. Само в 
приказките играчките в детската стая нощем оживяват. Светът не е 
текст, освен ако разширим думата ‘текст’ дотам да обхване всичко и 
да се лиши от смисъл. Разбира се, ние постоянно включваме в нашия 
живот знаците и другите създания, за да ресинтезираме социалната си 
форма.  

Наистина ние натоварваме нещата в света със ‘значения’. Така 
смръщеното лице ‘означава’ болка, а тъмните облаци ‘значат’ дъжд. 
Но ако заради това поместим облаците при онези символчета в теле-
визионните прогнози на времето, които казват, че утре ще бъде об-
лачно и ще вали, ние вършим безсмислица. Паричните знаци означа-
ват стойности на храни и дрехи, но не служат за храна и облекло.  

Една фотоплака, която носи следи от експериментиране в кван-
товата механика, е реален феномен и в същото време, но в друго от-
ношение, тя е ‘знак’ за теоретика, че тази плака е била подложена на 
действие на електронен поток. Историята на квантовата механика 
показва, че тълкуването на черните точки, групирани като ивици, като 
удари на много единични електрони, е несъстоятелно. Самото поня-
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тие ‘единичен електрон’ няма никакъв смисъл, защото то никога не се 
оправдава чрез никаква перцепция и наблюдение. Електронът като 
микрочастица, както и като микровълна, е отхвърлена представа в 
господстващата Копенхагенска интерпретация. Нилс Бор изминава 
мъчителен път от рисуването на планетарен атом до отказа от всякак-
ви частици и вълни някъде там, зад визията. Остават ‘квантовите фе-
номени’, изцяло видими в перцептивния макросвят. Точките на пла-
ката не значат, те са. Техни знаци са математическите уравнения и 
стойности на квантови променливи като координати и импулси. Те-
зи знаци точно описват и предсказват съгласно границите на опреде-
леността какви фигури на плаката ще се ‘нарисуват’ след различни 
експериментални постановки. Тълкуването на въпросните петна като 
съвсем невидими частици и вълни от микросвят няма никаква 
стойност не защото изглежда фантастично, а защото е изцяло отвъд 
пределите на видимия свят. Но то има и симптомите на представна и 
мисловна несъстоятелност. Не е мислимо едно нещо да съществува 
вероятностно и при това да има пространствена форма, която е 
едновременно вероятностен облак и движеща се частица.  

Разбира се, науката е пълна с интерпретации. Те помагат, когато 
няма пряк начин да се свържат разпокъсани възприятия. Така ‘допъл-
нителността’ на Бор е по-добра връзка между две различни експери-
ментални постановки (серии перцепции) от интерпретативния обект 
вълна-частица. Подобни термини постоянно работят в науката и мо-
же би те са неотстраними. Но историята показва, че те се сменят и 
премахват от физиците без угризения. Тенденцията е в хода на разви-
тието на определена област те да се минимизират, да се отстраняват. 
За предпочитане са реалните феномени. Например визията на клетка-
та с нейните органели, и доколкото е възможно, формите на тънките 
структури до пределите на електронния микроскоп, е научно по-
достоверна, отколкото една въображаема абстрактна схема на клетка-
та. Светът се очертава в науката, а не се ‘произвежда’. Всяка същност 
там е временна и има само техническа функция, включително такива 
същности като поле или черна дупка. Отпадат едно след друго импе-
туса, топлорода, философският камък, ефира, гравитационната сила, 
елементарната частица и квантовата вълна. Въпросната вълна бързо 
престава да се мисли като материална вълна и се заменя с конфигура-
ционна вероятностна вълна (Бор, Йордан). Тълкуването чрез достъп-
ни неща от други сфери се заменя с чистото математическо означа-
ване на достъпните квантови макрофеномени.  

Научното смислогенериране е независимо от ‘езика’ и ‘текста’. 
Ето отново Файнман: „Една от поразителните особености на приро-
дата е многообразието на възможните схеми на нейното тълкуване. 
Това е обусловено от самия характер на нашите закони, тънки и точ-
ни…За мен това винаги е представлявало загадка. Аз не мога да раз-
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бера защо правилните закони на физиката допускат такова огромно 
количество различни формулировки“ (цит. пр., с. 54 – 55). Аз няма да 
правя интерпретация, ако изкажа това така: Формата на нашия свят с 
нейните локални очертания е една. Тя е предконцептуална и не е ин-
терпретативна. Когато тя е намерена силно и точно, се откриват мно-
жество еквивалентни формулировки, засичащи се от различни посоки 
на концептуализиране. Вярно е онова, по което те си приличат, а не 
по което се различават. В случая не са важни причинността, локал-
ността като специална теория, нито пък принципа за най-малкото 
действие. Математическата форма обаче е много по-неутрална и мо-
же да се пренамери във всяка от теориите.  

Светът е тук преди да се сетим да го интерпретираме, по време 
на нашите интерпретации и след тях. Той остава все същият. Да го 
гледаме и проумяваме, какъвто е, е въпрос на живот и смърт. Не сме 
свободни да го строим или заменяме с друг, както не сме свободни да 
бъдем хора или други същества.  

В този смисъл светът не е наше създание, не е артефакт, вчаст-
ност не е текст. Оттук нататък, още на най-първичното ниво на изказ, 
още в думите: „Живея тук“, вече е налице описание, което може да 
бъде заменено с друго, например „Този свят е мой“, „Сега тялото ди-
ша“, „Небе и земя“. Подобни изрази се поделят от най-различни кул-
тури. Следващите след тях изрази като: „Аз съм живо същество като 
кучето“, „Аз съм човек като другите от племето“, по-следващите: 
„Човек не е животно“, „Светът е сътворен от Бог“, „Светът е емана-
ция на Орела“ и още по-следващите като „Светът е социална интерп-
ретация“ или „Действителността е обективна“ са все описания. Меж-
ду тях има нещо неизменно: те се отнасят до един и същ възприеман 
от хората свят. Това се свидетелства от успешното раждане на деца от 
родители от най-различни култури и безпрепятственото тяхно съжи-
телство въпреки коренно различните езици, описания и социални 
форми.  

В края на века в западната философия е налице силна тенденция 
да се схваща света като текст. Това се забелязва даже в научната тех-
нология и особено в информационните технологии, в които сякаш се 
създава един паралелен виртуален свят. Разбира се, във въпросния 
‘свят’ не можем да се родим, да живеем и да умираме. Много важно е 
да се проумее този модус на света. Херменевтика, зависима от разра-
ботката на Dasein (Тук-битието) в Битие и време на Хайдегер, е 
смислово продължение на Истина и метод на Гадамер, но извън 
сферата на хуманитарното знание. (Тези книги са силни подобно на 
Логико-философски трактат и Философски изследвания на Витген-
щайн и в по-близко време на Философията и огледалото на приро-
дата на Рорти).  
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Херменевтиката се е правила и прави все пак вън от контекста на 
естествените науки и работи в хуманитарните дисциплини. Да се 
прилага тя във философията на науката при наличието на философс-
кия анализ е инвазия. Но тя е оправдана от все по-силното съзнание за 
науката като модус на човешкия живот, а не като автоматична маши-
на. Тази хуманитарна нагласа е разбираема, но със съмнителна 
стойност като философия на науката. Защото в науката се работи ус-
пешно чрез отстраняване на ‘текстовете’ и проникване в ‘природата’, 
т. е. в един свят, минимално обработен от хората. Все пак по-важно е 
да знаем дали наистина на Марс има живот, отколкото да тълкуваме 
линиите в телескопската визия като прокопани от разумни същества 
канали. Мечтите могат да ни задвижат, но само придържането към 
самите неща ще ни даде възможно най-силния отговор.  

Голото тяло с голите очи ни прави способни да използваме мик-
роскопите, телескопите, термометрите, ускорителите и теориите. То 
не е създание като тях, а задава формата на света, в която тези ин-
струменти и знаци могат да се използват от нас. Всички модуси на 
битието-в-света (Хайдегер) са предопределени от тази ‘първо-
битност’. Учените я използват като неизменен корен на всеки смисъл. 
Те постоянно повтарят, че нещо в опитното изследване има смисъл 
чрез вкоренеността си в перцепцията. Затова независимо от култур-
ния си произход, и метафизиките, които изповядват и споделят, те 
стигат до съгласувани резултати и науката прогресира като нищо дру-
го в света на съвременните хора и на онези от познатото ни минало.  

Опитната наука, за разлика от метафизиката, се прави в перс-
пективата на крайността. Всеки опит е краен. Всяко възприятие е 
локално. Отхвърлянето на ‘субстанциите’ и приемането на ‘експери-
менталната философия’ по израза на Нютон e локално трансформи-
ране на безкрайната перспектива с крайна, на въображаемото с реал-
но, на мисловното със сетивно, на словесната категория с наблюдае-
мия факт. Това създава една локална форма на логос: една актуално 
крайна, но потенциално безгранична дейност на познание и действие, 
която усилва мощта на човека. Тази локална форма все пак не проме-
ня общата нагласа към безкрайното. Смята се, че науката безкрайно 
се доближава до истината, че тя изказва Божието творение, че тя се 
доближава до абсолютната власт над света. Така западната наука си 
остава зависима от логоса като западен архетип. Но в нея е имплан-
тирана жизнената сила на локалното изпитване на формата на света в 
експериментирането.  

Хуманитарната нагласа към смисъла остава в по-висока сте-
пен зависима от идеята за безкрайност поради своята фокусираност 
в текста. Просто текстовете нямат видима граница. Обособяването на 
смисъла като творение, а не като фактичност в света, насочва хумани-
тарните изследвания встрани от опитната наука. Те тематизират 
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крайността и смъртта, но в перспективата на културната безкрайност. 
Така те се връщат към абсолюта на логоса, но вече като творение, ка-
то свят, отделено от онзи, в който ние умираме. Този ‘интерпретати-
вен универсум’ по сполучливия израз на Димитри Гинев, е хумани-
тарното превъплъщение на логоса в Новото време. „Не ще и съмне-
ние, че ‘виждането’ на света като безкрайност от ‘неизчерпаеми в 
своята преводимост’ текстове не е просто удобна ‘работна хипотеза’, 
която е функционална в прилагането на определен вид познавателни 
техники и методики. Става дума по-скоро за ‘философска нагласа’, 
която фундира разработването и осъществяването на универсално-
интерпретативния проект за света“ (Гинев, 1994, с. 39).  

Онтологията на Хайдегер разбираемо заменя фундаменталистка-
та епистемология на позитивизма. Но тя е толкова фундаментална, 
колкото е и визията за ‘наблюдението’ в логическия позитивизъм. 
Самият ѝ създател я именува ‘Фундаментална онтология’.  

Херменевтичната програма на основата на херменевтиката на 
науката като модус на битие-в-света отговаря на изискването за отс-
траняване на абсолютната обективност, но не и на мита за ‘основата’. 
Това важи също така и за трансценденталната философия на Кант и 
на Хусерл, които предлагат поредните абсолюти: априорните форми 
на познанието и трансценденталната структура на Аз-а. Смятам, че от 
трансценденталната философия все пак оцелява нагласата към проу-
мяване на границите, каквато срещаме и у Витгенщайн. В света и в 
ума не можем да намерим вечни същности и трансцендентални фор-
ми, но навсякъде срещаме форми, подобия и граници. При това гра-
ниците са еластични и преодолими при по-високи ‘енергии’.  

В този смисъл екзистенциалната аналитика на Хайдегер не е по-
добра технически от която и да е класическа метафизика. Тя отново 
предлага абсолют (Dasein) и отново предлага необходима, т. е. все-
общовалидна аналитика на този абсолют. В този смисъл тя не е по-
полезна за науката от Хегеловата Науката логика. Защото в науката 
липсват абсолюти и всичко е под въпрос. Но не всичко е с еднаква 
стойност или безстойностност: предимство имат сетивните феномени. 
Те не са абсолютни данни, нито абсолютни трансценденталности, а 
максимално силни определености на света поради своята зависи-
мост от човешкото тяло, с което хората живеят този свят. Това тяло 
е смъртно, то е нетрайно и затова науката е несигурна. Тя не предос-
тавя начин за излизане от несигурността на живота. Тя не променя 
‘битието-в-света’ като ‘битие към смъртта’. Това разсъждение ме 
прави близък до подобна философия. Аз споделям коренната неепис-
темологична нагласа, че науката е непонятна като рационален меха-
низъм за обработка на данни и постигане на все по-близка до абсо-
лютната истина. Разбира се, науката е точно толкова модус на човеш-
кото битие, колкото е изкуството и религията. Разбира се, тя е кул-
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турна форма и текст. Тя е също временна, нестабилна и ‘херменев-
тична’. Но светът не става от това временен, нестабилен и ‘херменев-
тичен’ като културна форма. Всички културни форми имат корен и 
това е човешката форма на свят. Тази формулировка даже е близка до 
разбирането за човешкия свят на Хайдегер: всичко в света на хората е 
модификация на нашата поставеност в света.  

Ще се спра на един впечатляващ вариант за философия на нау-
ката в рамките на херменевтичната програма в контекста на аналити-
ката на ‘битието в света’. Това е проектът на Димитри Гинев. Не пре-
тендирам за детайлен анализ, за какъвто няма място тук. Този проект 
стои между ‘чистата епистемология’ и ‘чистата херменевтика’ според 
степента на обектификация (Ginev, 1995, p. 147). Той е вкоренен в 
постепистемологическата нагласа, доминираща след изчерпването на 
„абсолютната епистемологическа система на референция, която ни 
дава абсолютен критерий за определяне кои от нашите вярвания са 
оправдани и по този начин стойностни вярвания.“ (Ginev, 1996, p. 
308) Изчерпването на епистемологията на науката е факт. Но Гинев се 
връща към метафизическото осмисляне на науката в рамките на фун-
даменталната онтология на Хайдегер. Той изтъква приноса на херме-
невтични феноменолози като Патрик Хилан, Мери Хесе и Мартин 
Егер, които „показват, че когнитивната структура на естествената на-
ука има важни херменевтични дименсии“. (ibid.) (И тук, в параграфи-
те за перцепцията и пространството привеждаме моменти от херме-
невтично ориентираната феноменология на науката на Хилан). Хилан 
определя обектите на науката като ‘текстове’, пример за каквито са 
сигналите на измерителните инструменти. Науката обработва един 
пре-интерпретиран свят във вече наличен език. От друга страна хер-
меневти като Теодор Кисел, Карл-Фридрих Гетман и Йозеф Кокелман 
противопоставят херменевтичната парадигма на епистемологичния 
фундаментализъм в линията Хайдегер – Мерло Понти – Гадамер. 
Според тях цялата епистемологична проблематика е вторична (ibid., 
p. 148). 

Особено интересен е опитът за пробив в посока „теоретична наг-
ласа за ‘проектиране на света като научна тема’, забравен от радикал-
ните феноменолози. Аз съм съгласен напълно, че трансценденталната 
епистемологична позиция е откъсната езиково от науката, и че норма-
тивната теория на рационалността е безплодна. Разбирането на наука-
та е зависимо от разкриването на пред-структури като Гадамеровото 
пред-разбиране (ibid., р. 148 – 149). Тази позиция има много общо с 
моята собствена, изложена в Граници на науката (Герджиков, 1995). 
По подобен начин аз търся пред-формите на съвременната наука в 
смисъл на културния архетип на логоса като докса, епистема и сциен-
ция в разгръщането на европейската научност (пак там, сс. 119 – 158). 
Разбира се, тук координатната система е различна. За мен това е изс-
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ледване с нехерменевтична стратегия. За характера на въпросния тип 
изследване вече стана дума в тази книга. Херменевтичната гледна 
точка е твърде обременена с релативност и се отказва от самата идея 
за свят отвъд интерпретацията. А това според мен е фатално за проу-
мяването на силата на науката и смисъла на опита. В сферата на ин-
терпретацията няма място не само за ‘абсолютно даденото’, но и за 
споделяните от хората очертания на света под културните различия. 
Но битието-в-света на Хайдегер, изходен пункт на тази програма, е 
фундамент, аналогичен на епистемологичните. Херменевтичното ре-
лативизиране не се отнася до него. То е константно в различните си 
модуси. Да твърдим, че има една неотменима форма на живота отвъд 
всяка интерпретация, и че науката има същата форма, е не по-
фундаменталистко, отколкото да твърдим, че всичко в света се корени 
в структурата на битието-в-света. В този смисъл аз съм близо до он-
тологичната нагласа за философия на науката. Аз съм дори съвсем 
близо до самата форма на битие-в-света като коренна форма на живо-
та-свят. Но и тук има проблем и той бе разискван в предходните па-
раграфи. ‘Битие-в-света’ е израз и е заменим. Откриваме, че самата 
поместеност ‘в’ е невалидна, ако светът не е тук преди и вън от нас. 
Едно е да си в свят, друго е да живееш света, да го свет-уваш и по 
този начин да го оформяш. Има и друга разлика. Тя се отнася до ези-
ка. За мен езикът, текстовете и интерпретациите имат статус, разли-
чен от този на перцепцията. Стрелката на уреда се движи не от текста, 
макар че се движи върху разграфена според научен текст скала. Ни-
какво предразбиране, никакви идеализации и никакви теоретични 
обекти не влияят върху намерените места на черните точки върху 
плаката след интерференция на онова, което се интерпретира като 
‘електронен поток, минаващ през отвор в бариера’. А именно тези 
места оформят ивиците, налагащи интерпретация като интерферен-
ция. Тази дименсия се губи от поглед, ако се помести науката в сфе-
рата на херменевтиката.  

Аз съжалявам за фрагментарността тук, но респектабилния ана-
лиз на този проект далеч надхвърля възможностите на самата пост-
ройка на тази глава и на тази книга, която иска да разгърне една пози-
тивна програма, а не да оценява другите програми.  

 
25. Изясняването в живота 
Изясняването на света е възможно чрез предварително налична 

мълчаливо споделена форма на света, която остава неизяснявана. 
Умът в потока на живота изяснява света, за да го подреди във 
формата на живот. Изясняването на света в процеса на живота е 
прокарването на нишката на живота в плетеницата на хаоса. Све-
тът е в процес на перманентно дефиниране и ре-дефиниране. Той 
постоянно се разпознава. Непознатото става познато. Познатото 
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позволява действие. Решенията за действие са порциите определе-
ност на живота срещу смъртта. То е експанзия на определеността 
на неща и събития в пространство и време.  

 
Различните форми на изказ работят в културен контекст, в плана 

на едно колективно местно описание, в един ‘интерпретативен уни-
версум’ (Гинев). В индивидуален план протича жизнен ментален про-
цес на ресинтез и експанзия на света. С други думи това е постоянно 
изясняване на света. Експанзията на определенията и на яснотата е 
жизнена експанзия. Тя е подреждане на хаос във формата на живот 
(човешка форма). Светът не просто се дефинира, той постоянно се 
преочертава като човешки свят. Човешкото на този свят е просто 
формата на човешкия живот – онази форма, в която хората заедно 
описват света, обясняват си го и действат в него за запазване и раз-
ширение на живота.  

Изясняването на света е работа на ума, а умът, положен в много-
образие, строи вериги и цялости и така става ‘разсъдък’ и ‘разум’.  

Светът е ясен като цяло в потока на осмислянето на нещата и 
събитията като преживявания. Ние знаем, че камъните падат, а не ле-
тят. Не можем да обясним защо летенето на камъните е нещо, което 
не става в нашия свят. Науката уточнява и усилва нашето обяснение, 
но не ни казва защо светът е такъв. Това за нас е привичен ход на не-
щата. Ние знаем формата на света в нашия живот. Ние сме просмука-
ни от нея и събитията, които се отклоняват от нея, са странни. Казва-
ме, че да ходиш по вода е чудо. Описанията са станали привични и 
носят очевидност. Животът тече и ние живеем без да се питаме защо е 
така, докато нещата се объркат. Тогава, ако се запитаме защо светът е 
именно такъв, се изправяме пред тайна.  

Като цяло имаме едно равновесно, спонтанно, естествено жи-
веене. На моменти идва бариерата на напрежението, болката, тревога-
та, проблема, подвъпросността. Тогава се формулира въпрос и се тър-
си отговор. Целта е да се заобиколи или разбие бариерата и да се про-
дължи спонтанния живот. Това е началото на научното изследване. 
Обяснението ни дава верига от събитие, едно цяло от събития, което 
включва неестествено следващите, неразбираеми, неясни събития. 
Например човек, който е в контакт с болен от чума, се разболява от 
същата болест и умира.  

Яснотата изисква ум, положен в разнообразие от описания. 
Нужна е яснота за света и тя е непостижима във всяко разбиране или 
интерпретация. Обяснението изисква максимум съгласие и сигурност 
в действието. То е възможно най-открито и общочовешко разбиране. 
Проумяването на света е достатъчно важно и отговорно, защото от 
него зависи нашия живот. Една легенда може да не е важна за оцеля-
ването, но едно обяснение на реакциите на лъва е решаващо в савана-
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та. А иначе от всичко може да се направи текст, да се прочете като 
текст. Всичко всъщност е ‘израз’ (дори бурята или пясъка, вълните 
или Луната). А от един текст на хартия могат да се прочетат и напи-
шат безброй текстове.  

Въпросът се ражда в болката, която се помества някъде между 
събитията. Когато събитията са включени в живота, те стават ‘значи-
ми’ и или са спонтанни, или са принудени. Когато те пречат на живо-
та и носят смърт, те са проблем и изискват решение, т. е. неспонтан-
но, ново, рационално действие, за да се превъзмогне чуждото на жи-
вота. Ние поместваме нашата болка след и преди някакви събития, за 
да може с нишката на събитията да се опитаме да се преместим в дру-
га точка на света и да избегнем болката. Ако изследваме холерата, 
ние търсим ‘причините ѐ’, за да ги избегнем. ‘Причината на холерата’ 
е решаващото събитие, чието избягване ще ни отърве от заразата. 
Например: Пиене на вода, съдържаща остатъци от изпражнения или 
урина на холерно болни.  

Да се изяснява света значи да се очертава пътя на живота. 
Тъй като светът е жизнен процес и жизненият процес е подреждане 
срещу хаоса, изясняването на света като подреждане, изтръгващо от 
неопределеност, е постоянна дименсия на живеенето.  

В хода на определяне на света формата на света и живота, от 
която възникват всички форми, не се определя и изказва. Тя е неви-
димата матрица, която определя очертанията на видимия свят. Тя-се 
демонстрира и показва.  

Езикът не носи формата на света, а формата на културата, т. 
е. на описанието на света. Не трябва да се смесва формата на света с 
формата на езика. Последната е много по-неопределена и сама по се-
бе си не е жива. Във Philosophical Investigations Витгенщайн отново 
греши, наричайки ‘езиковите игри’ ‘форми на живот’. Това не са игри 
и не са живот, а са форми на колективно описание и действане, въз-
можни на основата на човешката форма на живот.  

Зад яснотата се открива тайнственост. 'Яснотата' е естестве-
ност, спонтанност, ненапрегнатост, лекота. Но ако се замислим, всяко 
спонтанно следване на събития, например: оставен сам на себе си, 
огънят догаря и угасва, или когато съм гладен, ям, са дълбоко тайнст-
вени. Между горенето и угасването има пропаст. От всичко може да 
възникне въпрос. Няма две събития, които да се следват така ес-
тествено, че никога да не възникне въпрос между тях. Няма по-ясни 
и по-неясни неща като неща. Те са ясни или неясни като моменти от 
живота, в които няма или има болка. Въпросите нямат край. На всяка 
степен на яснота може да се зададе нов въпрос. Защото реалността 
никога не се изяснява до степента на ‘логическата тавтология’. Ясно-
тата в живота е възстановена цялост и безвъпросност, при която жи-
вотът тече максимално спонтанно, с максимално удоволствие и ми-
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нимално включване на артефакти. Тази яснота постоянно се губи и 
възстановява в степента на неопределеността.  

Изясняването следва недостига на живот. Ако една форма на 
живеене е недостатъчна като експанзивност и не може да превъзмог-
не локалния хаос, то тя е източник на постоянни проблеми. Един вре-
ден навик или неудачен стил постоянно създава проблеми, които мо-
гат да се решат веднъж завинаги с промяна, т. е. завършване на фор-
мата или замяна. Човек се движи напред в живота и пред него се изп-
речват проблеми. Той ги осъзнава и формулира, след което ги разре-
шава чрез действия.  

  
 
 
Това е пътят на човека като рационалност в една форма. Възпро-

извежда се една форма на живота като една линия през препятствия и 
преодоляването им. Но ако проблемите се осъзнават по-дълбоко, и 
ако решението им променя линията на живота, тогава бъдеще те не се 
явяват.  

  
  
 
 
 
Тази втора линия избягва повтарянето на един и същ проблем, 

като формулира метапроблем или намира корените на повтарящия се 
проблем. Действието е по-радикално и след него линията е права. 
Проблемът изчезва, защото човек е променил формата си на живот, 
линията си. По новият път той вече не среща стария проблем, (а сре-
ща други проблеми).  

Например: Живея по един и същ начин, с едни и същи навици. 
Изтощавам се периодично, отивам и си почивам. После пак работя и 
пак се изтощавам. Но ако вместо привичната почивка предприема 
радикална мярка, която премахва ‘корените’ на изтощението, то ли-
нията на живота ми след това ще е друга и няма повече да срещам 
привичното повтарящо се изтощение. Това вече е нова форма на моя 
живот с нови навици.  

Тук изясняването на света прилича на излъчване и осветяване на 
по-рано невидими неща. Лъчът на познанието напредва и пронизва 
непознатото стъпка по стъпка, хоризонтът се разширява. Получе-
ният резултат е мрежа с постоянно разширение на повърхността чрез 
йерархично дървовидно разширение. Моделът явно произхожда от 
архетипа на Дървото на живота. То започва като едно стъбло от 
почвата и се разклонява. На свой ред всеки клон се разклонява и все-
ки под-клон се разклонява, докато се стигне до една богата и непрос-
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ледима корона на живото дърво, листата на което са толкова много, 
че са достатъчни да осигурят нужната светлина и жизненоважен хло-
рофил.  

Но дървото живее и се разклонява не просто защото има едно 
стъбло и един енергиен потенциал за растеж. То живее, защото във 
всеки момент и във всяка клетка на своето разклоняване синтезира 
генетично определената си форма.  

Дедукцията, силогистиката, аксиоматичната система, теорията, 
доказателството, алгоритъмът, дедуктивното обяснение, са една и 
съща форма на статично пронизване на пространството на опреде-
ленията като разпространяваща се йерархично определеност.  

Тази експанзия е на всяка стъпка синтез. В системите на дедук-
ция анализът е невъзможен без синтез. В самото начало се синтезират 
аксиомите, постулатите, базовите определения. После идват опреде-
ленията на понятията в аксиомите. После картината се допълва от 
постоянно постъпване на нови независими определения. Не е възмо-
жен напредъкът на изясняването без постоянно включване на нови 
моменти и тяхното засветяване в светлината на аксиомите и така се 
получават обяснените или доказаните положения. Самото определяне 
на нива на концептуалната мрежа е синтез. Логиката не обхваща съз-
даването на нови определения и преходите от едно към друго опреде-
ление вън от чистия анализ. Карл Попър нарича този процес ‘интуи-
ция в Бергсонов смисъл’ и го изключва вън от рационалната форма на 
науката. Някакси (конвенционално) се появяват нови идеи, те се 
оформят като предположения, и тогава идва рационалния път на тях-
ната критична проверка чрез дедукция на следствия, които се сравня-
ват с отново конвенционално появилите се факти.  

Ние сме потопени в необхватно богатство от форми, които текат. 
Не е възможно и не е смислено да ги държим под око и да ги включ-
ваме всички в логически мрежи. Действаме без сто процента яснота и 
сигурност. Пресичаме улицата след бърз оглед, без да измерваме ско-
ростта на автомобилите, които ни застрашават, и разстоянието до нас. 
Когато тръгваме да пресичаме улицата, не предприемаме измерване 
на сърдечната си дейност и на годността на мускулите на краката да 
пренесат безопасно тялото ни на другия тротоар. Но правим разумна 
преценка, а не тръгваме на сляпо. Когато не знаем какво да направим, 
спираме и мислим, за да построим подходящо обяснение.  

Понятията за света носят илюзията за радикално обяснение. 
Тяхната сложност и неопределеност носи илюзията за дълбочина. Но 
светът няма непостижими дълбини. А постижимите дълбини не са 
мисловни. Да проясняваш света е като да гледаш вода в дълбочина, 
търсейки дъното. Яснотата е прозрачност, а не определено понятие. 
Проникващият ум не строи, а пронизва обемния свят, изчиства замъг-
ляващите мисли и достига до света както е открит. Основната работа 
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по проясняването е отрицателна: отстраняване на затъмняващи еле-
менти. Тук няма нищо за конструиране.  

Умът изяснява света, събирайки възприятията по линията на 
жизнения процес. Напред светът е още неясен и не се знае какво ще 
се прави. Бъдещето е неизвестно и непредвидимо. Но то идва към нас 
и се очертава. Ние го превземаме с действия. Назад светът е вече оп-
ределен, но избледнява, за да не се върне никога.  
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V. НАУЧЕН СМИСЪЛ И  
‘СОЦИАЛНО КОНСТРУИРАНЕ’ 
В науката смисълът не идва отвън, а се създава в усилието за 

проникване в света. Разбира се, този смисъл се изказва в локална кул-
тура. 

Науката е локална. Тя е резултат на западния логос като архе-
тип или праформа на светоописание. Логосната нагласа мисли света 
като всеобхватен ред, мисловно постижим и изказуем. Тази нагласа се 
оказва засега най-силна, ако се съди по пределната експанзия на нау-
ката и научната технология в края на 20 век по цялата земя в най-
различни култури. Какво прави науката силна? Защо научното обяс-
нение произвежда най-мощни последици? 

Научното изследване е експанзия на определеността на споде-
ляния човешки свят, както е възприемаем от всички човешки същес-
тва. Затова науката е световна. На основата на това базово съгласие 
относно ‘наблюдаваното’ става възможно постоянно и неограничено 
да се усилва колективното описание чрез научното описание и обяс-
нение.  

 
26. За научния смисъл  
‘Епистемата’ не е обективност, нито проста конвенция, а 

проникване в човешката форма на света. Науката е съвсем специал-
на форма на културата. Тя има своето историческо начало и веро-
ятно край. Но като никоя друга позната ни днес форма тя усилва 
споделеното описание на света и разкрива огромен хоризонт на 
действие. Може би шаманството ни прави способни да проникваме 
по-далеч на границата на света и отвъд. Но то изисква лично пос-
вещаване и интимен процес на обучение. А науката е достъпна във 
всяка точка на земното кълбо. Нейните операции са описани и пов-
торими. Тя осезателно навлиза в колективното описание и действие.  

 
Научният смисъл се създава от учените лице в лице със света, 

възприеман непосредствено и с въоръжено око. Той не се генерира от 
величините, понятията и научния колектив, а се усвоява в диалог с 
природата. Това го прави максимално независим от културната ло-
калност. ‘Копенхагенската интерпретация’ в квантовата механика не 
е подобна на ‘холандската школа’ в живописта в намерението да се 
вникне в света с цената на големи усилия, много грешки и лутане 
между интерпретации, които отпадат една по една, за да се изчисти 
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описанието и да се изрази най-точно световата форма на границата на 
макро- и микро. Ако въпросът е да се наложи една уникална визия в 
борба с други, то отпада самия смисъл на грешката и находката. Цел-
та е не да се нарисува някаква картина, а да се определи наличното в 
едно максимално изчистено проумяване, което търси адекватен изказ 
като математическа и експериментална форма. Именно това прави 
науката глобална.  

Да говориш с шамана от поречието на Амазонка с GSM връзка 
не е проблем. Но да контактуваш телепатично с него от това разстоя-
ние изисква вероятно много години персонално обучение, ако въобще 
се окаже възможно. Това демонстрира практическо превъзходство на 
науката.  

Вернер Хайзенберг пише: „Даже в онези области на науката, в 
които, както вече казах, открихме, че нашето познание ‘плава над 
бездънна пропаст’, е достигнато кристално ясно и окончателно под-
реждане на явленията. Това подреждане е така ясно и притежава та-
кава сила, че учени от най-различни народи и раси го приемат като 
несъмнена основа на цялото по-нататъшно развитие на мисленето и 
познанието. Разбира се, в науката също има и грешки, и може да по-
трябва много време, за да се откриват те и да се поправят. Но можем 
да бъдем напълно уверени, че в края на краищата ще бъде твърдо ус-
тановено, кое е правилно и кое е лъжливо. Това решение няма да за-
виси от вярата, от расата или от националността на учения; то ще се 
определя от висша сила и ще бъде прието от всички хора и за всички 
времена (Heisenberg, (1987), с. 32).  

По-категоричен израз на доминиращата сред учените еписте-
мична нагласа едва ли е възможен. Това е нагласата на учения, който 
в най-висока степен разклаща класическата нагласа за обективност 
чрез своя принцип на неопределеността, задвижен от разбирането, че 
теорията определя какво наблюдаваме в света.  

Има ли забрава на смисъла на опитната наука в нейната тех-
нология? Eдмунд Хусерл намери в Европейската наука от Новото 
време забрава на жизнения смисъл, на doxa, от която произлиза epis-
teme. Той установява ‘забрава’ на живота и на европейския смисъл 
на ‘праучредяването’ в ‘обективната наука’. „Както всички по-рано 
посочени неясноти и тази е следствие от преобразуването на първич-
но живото смислообразуване, съответно 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 (τεχνη), което се онаследява, но 
така не онаследява пряко и своя действителен смисъл“ (Husserl, 1934 
(1992), с. 77). Става дума за изключване на ‘човешкия смисъл’. Това 
би направило обаче науката невъзможна. Ако нещо е забравено в на-
уката, а неговото място е там, то науката ще се прави дефицитно и 
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няма да работи. Но науката работи добре и може би именно поради 
въпросната забрава.  

Аз не виждам тук европейски драматизъм, освен в степента, в 
която математическото изчисление замества живата интелигентна 
представа. Науката не може да се развива като артефакт, ако няма 
собствена енергетика.  

Хусерл вижда тук корени на криза. Но ‘първоначалният смисъл’ 
не се губи, защото математическата физика постоянно е заета с аси-
милиране на живи опитни ситуации и бива проверявана в такива 
опитни ситуации. Става дума обаче за постепенно отдалечаване, въп-
реки гравитацията на първата подредба, на научните величини и 
формули от живата представа и с това обясненията все повече се 
свеждат до чисто знаково математическо извеждане, а не до изясня-
ване.  

Но какво е ‘забравено’? Хусерл възкликва в духа на хуманитар-
ната критика на науката: „Голи науки-факти образоват голи хора-
факти“ (пак там, с.8). Този хуманитарен стон е плод на интелектуална 
реакция на философа срещу естествените науки, които, за разлика от 
философията, напредват. Хусерл вижда тук някаква болест на евро-
пейския дух и прави опит за историческа дисекция на ‘забравата а 
смисъла’ по подобие на Хайдегеровата ‘забравеност на битието’. Но 
подобен тип критика и дисекция си остават в плен на безкрайния и 
безнадежден в своето безсилие философски дискурс. Утопия е особе-
ният ‘човешки смисъл’ на ‘праучреденото европейско човечество’. 
Европейците няма да се върнат към философията за сметка на науката 
и технологията не поради духовна болест или недостатъчност, а по-
ради здраве. Докато науката създава действия, обединяващи хората и 
усилващи техния живот, в добро и лошо, философията не произвежда 
яснота и живот, а само преформулировки на едни и същи все нераз-
решени въпроси.  

Изключено е позоваването на търсения ‘човешкия смисъл в на-
учното изследване. Науката е насочена ‘навън’ като възприятието. 
Нейният смисъл – това е нейната експанзия и безкрайните прило-
жения. Те са невидим двигател на научния прогрес. А чистите теории 
са вдъхновени от интелектуалния интерес към света. Те остават вина-
ги здраво привързани към опита като преживяване и така към човеш-
ката форма на свят и с това не просто намират ‘човешки смисъл’, а и 
въобще могат да работят. Това е естествено и няма никаква забрава, 
още по-малко забрава на нещо важно през определена епоха. Има 
обаче неприсъствие на правещия наука в предмета на науката, в нау-
ката като артефакт. А човек през цялото време си е там. Без него нау-
ка не се прави и артефакт без човек няма. Той би загубил качеството 
си на артефакт вън от контекста на живото човешко осмисляне. Това 
винаги е в сила за науката като културна форма.  
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Смисълът на липсата ‘на човешки смисъл’ в обективната наука е 
по-различен. В науката липсва ясно съзнание за крайност. Тя не раз-
личава света от неговия научен изказ. В нея отсъства ясната перспек-
тива на живота като перцепция и на смисъла на науката като подреж-
дане на възприетия свят. В нея намираме неяснота относно обясня-
ването формата на света и на човешкия живот в един безусловен и 
безначален хоризонт – един героичен и вечен проект на философията, 
чието реализиране не се вижда. Научната нагласа не знае научната 
форма и граница и се заблуждава с безграничност и всемогъщество.  

Като проекция на това безсъзнателно трансцендиране, е налице 
силен реализъм, който е адекватен само за класическата Нютонова 
механика. Тук той е изразен по следния начин: „всички тези явления 
се обуславят от сили, с които частиците на телата, вследствие причи-
ни досега неизвестни, или се стремят едно към друго и се свързват в 
правилни фигури, или взаимно се отблъскват и се отдалечават едно от 
друго. Тъй като тези сили са неизвестни, до днес опитите на филосо-
фите да обяснят природните явления остават безплодни. Аз се надя-
вам обаче, че или а този начин на разсъждение, или на друг по прави-
лен, изложените тук основания ще доставят някакво осветляване“ 
(Newton, 1686 (1989), с. 3). Този тип безграничен реализъм става неа-
декватен в Айнщайновата теория на относителността. Според този 
възглед, отглас на логоса, светът е независима от човека обективна 
реалност, която просто не изисква нашето присъствие. Това е откро-
вено безразличие към човешкото. Този възглед е чужд на най-
дълбоките прозрения на съвременната наука и води до недоразумения 
в квантовата механика, въпреки че и тук неговото превъзмогване не е 
пълно.  

Все пак науката, доколкото описва и обяснява света с успех, 
удържа емпиричната позиция, позицията на перцептивното опреде-
ляне на понятията в термини на наблюдения и експерименти в се-
тивния свят (физичен смисъл). Самата реалност (физическа реал-
ност). е удържана като перцепция, а не като някаква същност отвъд 
възприятието. Това осигурява наблюдението и експеримента като 
методи на опитната наука, която никога не се задоволява с чисто ма-
тематическото оформяне и ползване на теорията. Но научните поня-
тия често затъмняват, вместо да изясняват света, подведени под пог-
решното разбиране за ‘обективност’ и изключване на живота.  

Светът отвъд думите е смисъл на опита. Тази нагласа, избист-
рена по линията докса – епистема – сциенция като изтръгване от схо-
ластиката и натурфилософските измислици, тласка науката напред с 
невиждано ускорение след почти двадесет века застой, държи я в 
силното поле на експанзията и я предпазва от убийствения произвол и 
неопределеност. Издателят на Нютоновите Начала Роджър Коутс от 
Тринити колидж, професор по астрономия и физика, е по-конкретен 
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от самия Нютон в очертаването на научния смисъл. Според него изла-
гащите физиката може да се разделят на три категории. Първите при-
писват скрити качества на предметите. Те наследяват Аристотеловата 
метафизика и физика. „Други, отхвърлили натрупването на думи, се 
надяват да работят с по-голяма полза…Но на дело те си присвояват 
право да допускат каквито си наумят незнайни по вид и големина 
частици с неопределени разположения и движения, а също да измис-
лят различни несетивни течности, свободно проникващи през порите 
на телата и притежаващи всемогъща тънкости скрити движения. По 
този начин те се отдават на фантазии, пренебрегвайки истинната 
същност на нещата, която, разбира се, не може да бъде намерена с 
измамни предположения, когато едва ни се удава да я изследваме с 
помощта на най-тънки наблюдения“ (Newton, 1686 (1989), с. 5).  

Традиционната обективност на науката. Обективността заема 
първо място в изискванията спрямо науката. Тя е независима от ин-
дивидуалното възприятие, въображение и мислене. Науката е незави-
сима от личността и интимния свят. Тя е не-субективна. В по-широк 
смисъл обективността е независимост от човека и човечеството. Тя е 
поглед към света от неутрална позиция, ‘с очите на Бог’. По-нататък 
обективността значи да се представя природата като самодостатъчна 
и да се изключва от нея визията за съзнателно и трансцендентно 
Творчество. Жак Моно определя обективността като изключване на 
всякакви хипотези за проект, като изразява по този начин строгото 
отстраняване на религиозното описание от научното. „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’. . . Чист постулат, завинаги недо-
каузем, защото е явно невъзможно да си представим опит, който да 
може да докаже несъществуването на един проект, на една прес-
ледвана цел, където и да е в Природата“ (Monod, 1970, p. 32).  

Несъществуването не може да се доказва. Но може да се доказва 
съществуването. И ако ние намерим подобен проект в Природата, или 
както самият Моно намира ‘телеономността’ на живите организми), 
то не може да става спор. При това няма ‘дълбоко епистемично про-
тиворечие’ (ibid., p. 33), както смята той. Жак Моно смесва ‘обектив-
ност на науката’ с ‘обективност на природата’. Обективността на нау-
ката, която ни заставя да признаем телоса на живото, не е разрушава-
не на науката, защото няма постулат за ‘обективност на Природата’ – 
това е конвенция, валидна само за класическата механика.  

Обективността е резултат от развитието на логоса. Посоката 
на това развитие е към фиксиране на концептуалния артефакт като 
същност сама по себе си, към реализма. Но именно тя отдалечава 
научната нагласа от естествения живот. Първа стъпка на тази обек-
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тивност е разграничаването между християнски и античен логос. От-
граничаването на представата за Бог от науката е рационално поради 
невъзможността на опит в науката, който да ни удостовери пряко 
Творението. Ученият може да е убеден в това, че природата е божие 
създание. Но това не може да стане проверима хипотеза, лишено е от 
перспектива за проверка и така от смисъл в опитната наука. Невк-
лючването на Проект в картината на природата е не така ясно. Ако 
става дума за трансцендентния проект на Създателя, който е радикал-
но ненаблюдаем и невъзпроизводим в човешки координати, това е 
напълно оправдано. Но когато се натъкваме на проект в генетичната 
система или в ембриогенеза, хипотезата за структурите и актовете 
като водещи до един и същ резултат – живота, обяснява и води до 
нови открития (Jacob, 1978).  

Да се погледне на Природата неутрално, вън от човешкото тя-
ло и ум, е празна химера. Тя е момент от илюзията за безсмъртие. Са-
мо безкрайно същество може да е лице в лице с една чиста обектив-
ност. Илюзия е да се смята, че ние разполагаме с неутрална гледна 
точка и апарат за познание, независим от човешката ни природа и от 
живота. Такава обективност не е възможна и не е нужна. Ако науката 
има все пак има привилегирована представа за света, то е в рамките 
на живите човешки сетива. Светът, представен на човека от неговото 
тяло и ум, е зависим от това тяло и този ум. Сетивата подреждат света 
така, както е устроен човекът и неговия жизнен процес. Умът, фоку-
сиращ възприятието и неотделим от него в нашия живот, също е уст-
роен да проумява съгласно с формата на човешкия живот.  

‘Обективността’ е зависима от субект-обектната опозиция. 
Обектът е ‘там навън’, а субектът е ‘тук вътре’. Субектът отразява 
обекта и не внася своите определения в обекта. Субект-обектната 
опозиция обаче е философски изчерпана като цялата докантова мета-
физика и кантовия трансцендентализъм. Представата за трансценден-
тален субект впрочем остава даже и в Трактата на Витгенщайн. Там 
се казва: „Субектът не принадлежи на света, а е граница на света“ 
(Witgenstein, 1921 (1988), 5. 632). Тук е проведено разграничение 
между метафизика и трансцендентална философия. Но ако границата 
на света се мисли не като субект, а като човешка форма на света-
живот, трансценденталната точка се превъзмогва като поредна фик-
ция и изказваме пряко света.  

Няма такива неща като субект и обект, на които можем да разде-
лим света. Човешкото тяло не носи ‘извънсветовия’ трансцендентален 
ум. Ситуацията на асиметрична даденост на света на човека може да 
се изкаже по много начини. Остава свития до ‘непротяжна точка’ су-
бект (ibid., 5. 64). Както, пак според Трактата, ‘нищо в зрителното 
поле не дава възможност да се заключи, че то се вижда от окото’ (пак 
там, 5. 633), така и не би могло да се каже, че ‘Азът влиза във фило-
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софията благодарение на това, че „светът е мой свят“ (ibid., 5. 641). 
Светът не е мой свят, а просто съвпада с жизнения процес, засвиде-
телстван от ума. „5. 621 Светът и животът са едно и също“ (ibid.). Ние 
живеем свят без такова деление, а съзнанието съвсем не е ‘субект’. В 
някакъв смисъл живото човешко тяло е субект, но не като приемник 
на обекта или обективната реалност вън от него, защото то, това тяло, 
е част от ‘обективната реалност’, част от света.  

Най-тежкият проблем с обективността е пълната недостъпност 
и лишеност от смисъл на понятието ‘обективна реалност’ вън и 
независимо от перцепцията и осъзнаването. Тази представа е дълбо-
ко привична, особено за европейците. Тя е полезна за всекидневния 
живот и донякъде за науката. Ние сме сигурни, че нещата си остават 
там, докато не ги възприемаме, и че не изчезват с нашата смърт. Но 
това не е съвсем така. Няма начин да излезем някак извън перцепция-
та и да установим наличието на обективната реалност независима от 
нас. Тя е разширяване на представата за сетивен свят, какъвто го зна-
ем, така че да удържаме нещата при всяка своя поява сред тях.  

Няма как да ги има звездите с техния блясък на фона на черното 
небе, планетата Земя с нейното синкаво сияние, клокочещият първи-
чен океан, нагъването на планините в катастрофични земетресения и 
вулкани, рева на Tyranosawrus Rexus, морската шир и синьото небе 
без очите на гледащия и ушите на слушащия. Доколкото тях ги има, 
то е благодарение на възприемания сега и тук наличен свят и проек-
цията назад и напред, която правим.  

Тогава какво е обективност? Обективност навярно значи да се 
прави науката от името на човечеството, тук – човешката форма, и 
никакви субективни илюзии да не намират място в нея. Става въпрос 
не за независимост на науката от човека или независимост на реал-
ността, изучавана от науката, от човека. Тя значи максимално съгла-
сие на хората с научното описание, пределна нейна интерсубектив-
ност. Да припомним Айнщайн: „Ние сме свикнали да смятаме реални 
такива сетивни възприятия, които съвпадат у различните хора и които 
затова се явяват до известна степен нелични. С такива сетивни възп-
риятия има работа естествените науки и, вчастност, най-
фундаменталната от тях – физиката“ (Einstein, 1922 (1966), с. 6). Изк-
лючва се уникалното на индивида, на ситуацията, на мястото, на мо-
мента. Свежда се научния порядък до ‘първата подредба’. Науката 
говори на езика на човечеството – така, че всеки човек във всяко 
време на всяко място да може да възпроизведе (да повтори експери-
мента, да разбере теорията и да я прилага) научния резултат и да раз-
шири науката, без да има личен контакт с предишните дейци, автори 
на използвани от него открития.  

Нагласата на опитната наука, епистемата, не е нагласа на 
обективност, а нагласа на най-близко следване на формата на све-
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та, на първата подредба, такава, каквато се живее от всяко човешко 
същество и може да се възпроизведе навсякъде и винаги. Така напри-
мер един ескимос може да говори по мобифон след кратки обяснения, 
а един бял човек не може да практикува магьосничество със съответ-
ните инструменти без дълъг и персонален процес на посвещаване. 
Науката е силна със своята достъпност поради максимално близкото 
следване на споделеното от хората възприятие.  

Такова е моето обяснение на обективността или по-точно на 
смисъла на опитната наука. Нейната сила е в силата на живота, чо-
вешката форма, формата на света. Науката отслабва в неуловимата 
абстракция, която няма ясен еквивалент в перцептивната реалност, в 
света. Там няма начин да се определи истинността или неистинността 
и ние блуждаем в джунгла от висящи предположения и фикции. Това 
обяснява неотменното изискване за експериментална проверка на 
предположенията в опитната наука и отхвърляне на опроверганото в 
наблюдението предположение, колкото и добре то да е построено ма-
тематически и логически.  

Смисълът на опита, наречен от Попър метод, е във формата 
на света като живот. Опитът изобщо не е метод в смисъл че не по-
чива върху някакви особени и създадени от нас норми. Дори простата 
норма проба-грешка не е артефакт. Тя означава да се търси вярно 
описание на перцепцията в нейното богатство и да се отхвърля онова, 
което тя, максимално изчистена (това става най-често с експеримент) 
отхвърля. Всички методи имат един смисъл – да определят макси-
мално силно формата на света, живян от всички хора. Това значи вся-
ко понятие и твърдение в науката да намери своето определение като 
перцептивен и респективно наблюдателен акт. Не става въобще въп-
рос за логика или мислене като източници на обективност. Логиката и 
мисленето са смислени в опитната наука, в познаването на света, като 
форми и пътища за свързване на перцепции.  

Силата на науката е в силния изказ на първата подредба, на чо-
вешката форма, на жизнения процес на културата, в която науката е 
доминиращо описание. Затова научната технология е част от живота 
на цялото човечество в края на 20 век. Науката с нейните теории и 
технологиите усилват живота. Те са жизнена експанзия, без ни най-
малко да се променя формата на света, сетивността, вида усещане. 
Светът отново си е зрим, чуваем, обоняем и вкусим, но посредством 
прибори ние увеличаваме разделителната способност, определеността 
на света. Нали гледката на Луната с кратерите в телескопа не е знак, а 
е възприеман момент от живия свят? 

Някои открития на науката са просто окончателни. „Вероятно 
няма да е голямо преувеличение да се каже, че някои древни пробле-
ми неотдавна получиха ясно и окончателно решение. Ето защо днес е 
уместно да поговорим за този нов и, по всичко личи, окончателен от-
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говор на въпроси, поставени тук преди няколко хилядолетия“ (Heis-
enberg, 1964 (1987), с. 107). Но това не значи, че те остават неизменни 
в своите потенциални смисли.  

Силата на науката ? създава трайно присъствие в представи-
те на хората от най-различни култури. Представите за света, дошли 
от физиката, химията и биологията, от географията и геологията, из-
местват митичните визии и беглите религиозни обяснения на приро-
дата. Така неусетно се стига и до явните заблуди като представите за 
микрочастици и микровълни на базата на видимите с просто и въоръ-
жено око. Характерно за научните представи е, че те не знаят своята 
граница и свободно се разпростират върху всеки проблем, с който се 
сблъскваме.  

 
27. ‘Теоретичните същности’ 
‘Теоретичните същности’ (theoretical entities, unobservables) не 

са реални същности, но не са и чисти фикции. Те са изкази на грани-
чен опит, в който не достигат възприятия. Никога не е ясно какво 
стои зад теоретичните ненаблюдаеми същности. Техният смисъл е 
ясен само на ниво наблюдение в макроплана, където е възможно въз-
приятие. Всички ненаблюдаеми същности се представят като възп-
риемаеми обекти в пространство и време, което свидетелства за 
колизията между теоретичния микросвят и перцептивните му мак-
ро-образи.  

 
Всички бележки в тази глава допълват картината на науката, на-

рисувана в Граници на науката и водят към представяне на науката в 
контекста на формата на света. Именно формата на човешкия жизнен 
свят осмисля опитността на науката и възможността за рационалното 
обяснение и растежа на знанието. Останалото е безотговорен, безпло-
ден и дезориентиращ релативизъм.  

Тук разбира се е мястото на нестихващата дискусия между науч-
ни реалисти като Джон Смарт, инструменталисти като Артър Файн, 
конструктивисти като Бас Ван Фраасен, феноменолози като Патрик 
Хилан, ‘постемпиристи’ като Пол Файерабенд и прагматисти като 
Ричард Рорти.  

В други параграфи на тази книга става дума за някои от тези по-
зиции и моменти от тази дискусия. Тя е трудно обхватна. Ще използ-
вам прекрасната скица на Ричард Бойд „Съвременният статус на на-
учния реализъм“ (Boid, 1984). Най-старият и най-силен емпиристки 
аргумент срещу реализма е:  

Няма разграничение между емпирично еквивалентни теории. 
Съществуват теории с различни ‘теоретични обекти’, ‘unobservables’, 
но еднакви емпирично. Пример са теориите на квантовата механика в 
Копенхагенска интерпретация и тази на Даниел Бом. Те постулират 
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различни ‘същности’ в природата. Няма как да се реши коя е истинс-
ката същност и коя е фикция. Следователно няма смисъл въпроса за 
истинността на ‘теоретичните същности’. Познанието не може да се 
разшири до ненаблюдаемото.  

Отговор на реалистите: Няма рязка граница между наблюдаемо 
и ненаблюдаемо. Емпиристкият аргумент игнорира ролята на помощ-
ните хипотези при утвърждаването на емпиричната еквивалентност. 
Ако научните теории не бяха (приблизително) верни, би било чудно, 
че те дават така точни наблюдателни предвиждания.  

Аргумент на конструктивизма: Научният метод е така зависим 
от теории, че е в най-добрия случай конструкция, а не откритие.  

Отговор на реалистите: За всеки две конкурентни теории има 
експериментален тест, базиран върху метод, легитимен за двете те-
ории.  

Последователните ‘парадигми’ в историята на науката не са 
логически съизмерими така, както ако се отнасяха за парадигма-
тично независим свят.  

Отговор на реалистите: Възможно е да се даде отчет за непре-
къснатостта на референциите на теоретичните термини, който позво-
лява съизмеримост на парадигмите (Boid, 1984, pp. 42 – 55). Според 
Ричард Бойд антиреалистите са съгласни относно инструменталната 
надеждност (reliability) на някои теории и еднозначността на тео-
ретични термини от различни теории. Те не могат да обяснят двете 
положения. Научният реализъм може да ги обясни.  

Фактът, че добре конструираните самолети рядко катастрофират, 
не може да се обясни на основата на дефинирането на самолета като 
‘krash-resistant’ (‘противо-катастрофен’). Реалисткото обяснение на 
теориите, според което те са верни, ако са подкрепени от емпирични 
данни, може да обясни инструменталната им надеждност (Boid, 1984, 
pp. 58 – 63).  

На друго място са анализирани възраженията на прагматистите 
(прагматизма на Рорти) срещу реализма, както и на постемпиристите 
и постмодернистите.  

Тук съм съгласен повече с реализма, отколкото с инструмента-
лизма. Разбира се, самолетите летят добре, защото частите в тях реал-
но са добре напасвани, а не защото той се дефинира като черна кутия, 
която е ‘анти-катастрофична’. Но това не е същото като да приемеш 
електроните за реални частици или вълни или невъобразима смес 
между двете. Обяснението на успеха на науката с нейната истинност, 
което аз приемам, не може да се третира в полза на нещо отвъд наб-
людавания свят. Истината прекрасно може да е ограничи до съответс-
твие с възприятията, където е светът.  

Аз не мога да не се съглася с патоса на реалистите. Те апелират 
към света като автентичното място за осмисляне на науката. „Инст-
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рументалната надеждност на отделни научни теории не може да бъде 
артефакт на социално конструиране на реалността“ (ibid., p. 60). Но 
светът не е отвъд наблюденията – ‘там’ дори думата ‘там’ няма сми-
съл, както няма смисъл думата ‘обект’ или ‘същност’ извън простран-
ството и времето. Ясно е, че прекаления феноменализъм и фикциона-
лизъм води до твърдения от рода че светът е социална конструкция.  

Реализмът е противовес на пост-емпиристкото разлагане. Пос-
темпиристката и постмодернистката критика на науката е възможна и 
поради слабости на емпиристката интерпретация. Но реализмът води 
неусетно до метафизиката и нейните непроходими дебри.  

Платонистки реализъм. ‘Идеалното’ е лошо име на ‘знаковото’, 
който създава трансцендентни и трансцендентални илюзии. В науката 
не може да има нищо идеално, духовно, план, проект, телеология на 
целта, защото не може да се излезе извън света. Психологията не е 
емпирична наука, когато говори за цел, план, освен ако не става въп-
рос за текст. Креацията не може да бъде емпирично показана. Това би 
значело да се наблюдава отвъд света, трансцендентното, или източ-
ника на света, трансценденталното.  

‘Абстрактните понятия’ не са идеални съкратени изрази, а 
подреждащи знаци. Абстрактните понятия са моменти от изкуствен 
език. Те не се ‘абстрахират’, ‘извличат от‘ света, а се включват в на-
шия рационален процес на подреждане, на действие в света. Абстрак-
тните понятия не бива да се отнасят до въображаеми общи качества 
или всеобщи принципи. ‘Допълнителността’ на Бор е изкуствено 
съотнасяне на различни презентации с цел спасяването на логическо-
то единство на квантовата теория и ‘квантовите феномени’ (по израза 
на Бор). Не е ясно дали допълнителните картини се отнасят до едни и 
същи обекти (микрообектите). Най-неприемливо е да се казва, че тези 
‘електрони’ са едновременно вълни и частици. Строгите физични раз-
съждения отхвърлят такива наивни твърдения и водят до строгия от-
каз от определяне на микрочастиците ‘сами по себе си, каквито са’.  

Цвят и дължина на вълната. Тук объркването у физиците е го-
лямо (Пономарeв. 1984 (1989), сс. 126 – 127). Щом λ (дължината на 
вълната) не е цветът, а червеното е цвят, какво значи „λ равно на еди-
колко си микрона означава цинобър“? Нищо. Този израз е безсмис-
лен. Той подвежда. В него се прави невъзможен ‘преход’ от нещо 
направено от нас, понятието, към нещо от света, цветът.  

Есенциализмът и реализмът, споделян от учените, е неадеква-
тен и вероятно вреден за бъдещата наука. Той е неудържим и дава 
основание за критика. λ си е просто знак, величина, артефакт. Не е 
необходимо λ да е цвят някъде там, отвъд гледането. В науката няма 
цветове, а числа и думи. Тя познава света, изразява го, описва го и го 
обяснява, но това не значи, че научните термини и понятия са света и 
са части от него. Научните понятия не ни сочат някакви същности 
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отвъд видимото, а са знаци на видимото. Относно невидимото никой 
нищо не може да каже. То е проекция на самите теории, но е отново 
видима проекция като ‘дължината на вълната’, т. е. разстоянието 
между два съседни гребена. Абсурдно е да си мислим, че разстояние-
то между два максимума на трептене на някакви микрообекти е цве-
тът. И все пак много добре е показано, че цветът във възприемания 
свят съответства на именно такива макропредставяния на предполага-
еми ‘микровълни’. Т. е. науката някак зашифрова при това с неясен и 
за учените шифър, но все пак изказва силна реалността, по-силно от 
всеки друг изказ.  

‘Теоретичните обекти’ са образи със статус на знаци. Няма в 
света такива неща като електрони и атоми. Но електроните и атомите 
са пространство-времеви форми в представата, които означават цели 
серии формули и наблюдения. Едва ли има и вселена такава, каквато 
я рисуват астрономите. Но именна такава вселена е перцептивно 
представим знак за мегасвета. Трябва да схващаме теоретичните 
обекти такива, каквито са – теоретични обекти. Зад тях не трябва да 
търсим ‘реални обекти’ нито в материалистично разбиране, нито като 
идеални Платонови същности. Те означават реално възприемаеми 
нещо от макросвета като черно-бели фигури от електронен микроскоп 
или подобни от радиотелескоп. Въпросът с обективните същности 
стои по начин, по който стои въпроса с абсолютното време. В науката 
чрез Айнщайн се изяснява, че въпросът относно ‘истинския момент’ е 
безсмислен. Има време само за определена отправна система.  

Така няма смисъл въпроса дали електроните съществуват ня-
къде в микросвета, дали те са частици или вълни. Електроните са 
теоретични обекти, а наблюдаваните техни еквиваленти като точките 
на плаките са реални феномени от ‘макро’света, т. е. от единствения 
свят, който живеем тук. Бор стига до термина ‘феномен’ за да харак-
теризира микрообектите. Теоретичните обекти обаче са много далеч 
от това да се опразнят като кухи думи. Онтологически опразнени, те 
остават като изпитани и работещи организатори в концептуалните 
структури и функции на науката.  

‘Макро’, ‘микро’ и ‘мега’-светове. Когато пристъпим към края 
на света, гледката се размива. Тялото изчезва. Пространството и вре-
мето губят форма. Светът се обез-формя. Той някак се ‘изпразва’ или 
‘изтича’. Остават ни заместителите – обикновени точки и петна на 
плака, звуци на гайгеров брояч, радиосигнали от далечните галакти-
ки, които трябва да са пътували невъобразимо число светлинни годи-
ни. ‘Микро’ и ‘мега’ са чисти знаци, които не значат някакви реални 
области на невидим с просто око свят. Това са знаци за размиването, 
разтичането, обезформянето на света в опита ни да стигнем до преде-
ла и до най-дълбоката и най-широката му форма навътре и навън. 
Нашата експанзия среща предела на нашата човешка форма. Допус-
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тимо е нашият ум да не е просто човешки и да стига да равнища от-
въдни на възприятието с човешко тяло. Но това никак не е гарантира-
но от нищо в обикновения опит и мислене. За да се разбере това, 
трябва да се отмести света, да се промени човешкото тяло или да се 
излезе извън него.  

Електронният микроскоп, както и квантовата теория, са гра-
нични. Те визират теоретично и чисто умствено един микросвят, ли-
шен от перцептивна реалност. Елекронният микроскоп не дава визия-
та на някакви въртящи се електрони около ядро, което е абсурдно и от 
гледна точка на квантовата теория. Образът на въртящите се електро-
ни е макромодел. А вижданата форма на ‘черна точка’ в електронните 
микроскопи и други методи не е видяния теоретичен ‘електронен об-
лак’, та нали той е просто плътност на вероятност за намиране на 
електрона на определено място. Това е макровизия на слоеве на 
обекта – кристал или клетка.  

Когато ‘виждаме’ формите на водородния атом като обемни ос-
мици и сфера, това не е виждане на електронните облаци, нито на 
атомите, на определеността на нашия макросвят ‘в дълбочинна’, как-
то това става ‘в ширина’ с телескопите и радиотелескопите най-вече.  

А какво е ширина и дълбочина? Без съмнение зад сетивния свят 
не може да има някаква свръхсетивна същност, като микросвят, 
защото самото разбиране за ‘зад’ важи само за пространството. Това 
са измеренията навътре и навън в пространството на жизнения свят. 
И в двата случая става въпрос за перцептивно и концептуално усил-
ване. И перцептивното, и концептуалното усилване са експанзия.  

Big Bang. Предполагаемият Голям взрив, покрай другите пара-
докси, обсъждани в последната част (Антропен проблем), носи и па-
радоксите:  

А. Природните закони възникват, но по какви закони? 
Б. Времето възниква, но някак във времето.  
В. Ако моментът на Големия взрив е да кажем преди 20 милиар-

да години, какъв смисъл има да се каже: ‘Преди 22 милиарда годи-
ни’? Очевидно това е коректно от математическа гледна точка, каква-
то е приложена в ‘извеждането’ на Големия взрив от наблюдаваното 
‘червено отместване’. Но то е лишено от смисъл.  

Г. Ако преди Взрива Вселената е представлявала малка топка 
сгъстена материя, какво пространство тя е заемала? Нали пространст-
вото би трябвало да възникне едва след Големия взрив. Т. е. ‘първич-
ното яйце’ трябва да е било никъде.  

Така, както си представяме Големия взрив, можем да се предста-
вим и Първичното яйце 10 милиона години преди Големия взрив. Но 
според теорията за Големия взрив такъв момент не съществува, защо-
то времето възниква с Big Bang. Образите на началото на Вселената и 
на Първичното яйце преди нея са еднакво достоверни в нашата пред-
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става. Но теорията разрешава само представата за Големия взрив. 
Макар че не виждам как да си представя взрив вън от пространството 
и времето, в който те възникват.  

Това значи, че и двете представи са еднакво несъстоятелни, но 
едната стои зад теория. Единствената разлика между Големия взрив и 
съществуването на нещо преди Вселената е, че първият обект е теоре-
тично легитимен по силата на косвени данни, а вторият е теоретично 
нелегитимен. Така че теоретичните ненаблюдаеми обекти са равни по 
статус на празните илюзорни представи.  

Теориите са артефакти и техните термини са чисти знаци. 
Разликата между уредите за наблюдение и теориите е, перцептивното 
усилване дава живо възприятие, а теоретичното усилване дава знако-
ва система, която се крепи върху представата. Но представата, върху 
която живее теорията (например планетарния модел на атома или ас-
трофизическия модел на колапсираща в себе си Вселена) са обикно-
вени пространство-времеви представи на неща и събития в нашия 
‘макро’ свят.  

Това не значи, че вън от плана на нашето възприятие (с невъо-
ръжено око) съществуват реално микросвят и мегасвят (примерно 
извън Вселената има някакъв енергиен поток). Това значи, че светът 
се обогатява с определения, без да променя човешката си форма.  

Учените схващат науката като подреждане на сетивния опит 
и това е видно както от многобройни изказвания на Айнщайн, така и 
от представителите на квантовата механика като алтернативния тип 
наука за ‘ненаблюдаеми същности’.  

„Това изискване се диктува преди всичко от онази задача, която 
стои пред естествените науки, – да се опитат да открият някакви под-
редености в необятното многообразие на явленията от окръжаващия 
свят, с други думи, да разбере тези разнообразни явления, свеждайки 
ги към прости принципи“ (Heisenberg, 1960 (1987), с. 211). 

Има ли свят навътре в малките пространства, в който планети 
обикалят слънца и на тях живеят същества като нас, които проникват 
в свой микросвят? Тази представа е празна. Няма никаква видимост 
на това, че световете са един в друг и имат една и съща форма. Няма 
никакъв смисъл да се казва, че някакви микроскопични топки се 
сблъскват, разбиват на части и разделят, или че в летят като снаряди в 
ускорителя. Със същия успех може да се говори за енергийни точки, 
за вълни или за каквото и да е друго. Пространственото представяне 
на ‘микрообектите’ също няма яснота. От наблюденията излиза, че 
даже няма локалност в обикновения Айнщайнов смисъл (Аспе). 
Всички тези представи, които пренасят някъде там, в ‘микросвета’, 
пространство-времевите образи от перцептивния свят, а празни.  

 
28. Релативности. Куайн, Кун и Файерабенд.  
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Деструкциите на ‘eмпиристките’, ‘рационалистките’ и като 
цяло ‘модерните’ догми имат позитивен смисъл в течението на све-
та-живот, в който не се намират твърди основи. Научният смисъл 
обаче не се схваща от негативните характеристики на науката 
спрямо рационалисткия или емпиристкия модел. Той по-скоро се носи 
от утвърждаващите черти, подчертавани от наивния логически 
позитивизъм, отколкото от изтънченото му опровергаване.  

 
Ontological relativity. Онтологическа относителност. Уилиам 

Джеймз и Уилърд Куайн.  
Куайн последователно и неотклонно разлага важни дистинкции 

като език – свят, емпирично – теоретично, аналитично – синтетич-
но. Синтез на тази деструкция е идеята за онтологическа относител-
ност. Това е така, защото именно онтолоическата относителност’ 
обяснява не само ‘неопределеността на превода’ или ‘непознавае-
мостта на референцията’, но и ‘неразличимостта’ на аналитично от 
синтетично или на теоретично от емпирично. Цялата работа според 
мен е в неопределеността на езика спрямо света или на света спря-
мо езика. Това се анализира в други параграфи.  

Уилърд Куайн започва деструкцията в рамките на аналитичната 
философия. Това става първо за аналитично – синтетично, после за 
теоретично – емпирично, после за знак и референция. Тази линия на 
разлагане е подета от Уилфрид Селарс: дадено – създадено, от Попър: 
базисни – небазисни твърдения, от Рорти: mind – body. Всички усилия 
за дискредитиране на опозициите, описващи науката, се увенчават с 
успех. Това е тривиално, както и за класическите категории а метафи-
зиката. Можем без затруднение да направим разнищване за абсолют-
но всяка опозиция, като се започне от сухо – влажно и се свърши с 
живо – неживо. Няма нито една двойка думи, които точно да изразя-
ват някаква двойка ‘определения в реалността’. Но това отдавна е по-
казано ясно в будистката философска класика от Нагарджуна (пра-
титя самутпада – зависим произход и шунята – празнота).  

Тези тънки деструкции не значат много в реалната наука. Тя си 
намира достатъчно ефекти и достатъчно оправдания да дели данните 
от теориите, аналитичното от синтетичното, наблюдаемото от ненаб-
людаемото. Ако тези деления се премахнат, се убива науката.  

Статиите на Куайн са шедьоври. Това важи с особена сила за 
„Онтологическа относителност“ („Ontological relativity“) от 1968. Това 
е опус за Дюи, чиято мисъл: „Значението не е психическа същност, то 
е свойство на поведението“ е мото. Цялата работа отново опира до 
прагматизма. Просто Куайн изтъква, че разбирането на знака като 
етикет на експонат в музей е наивно. Значението на думата не е ясно 
определено и „не съществува различия и подобия на значения, скрити 
зад наблюдаемите свойства на поведението“ (Quine, 1968, p. 187). 
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Тук е мястото да напомним сродното разсъждение на другия на-
чинател на прагматизма Уилиам Джеймз: „Ако човек по един или 
друг начин гледа на света без определено теологическо пристрастие, 
ще види, че редът и безредието, както ги разпознаваме сега, са измис-
лени от човека. Ние имаме интерес от определени типове организация 
заради ползата от нея, от естетически или морални съображения – 
толкова силен интерес, че винаги, когато тя се окаже осъществена, 
този факт силно приковава вниманието ни. В резултат ние се отнася-
ме избирателно към съдържанието на света. Той гъмжи от разпреде-
ления на нещата, безредни от наша гледна точка, но редът е единст-
веното нещо, от което се интересуваме и което търсим, а чрез подбор 
човек винаги може да намери някакво подреждане посред всеки хаос 
Ако нахвърлям в безпорядък хиляда бобови зърна върху масата, не-
съмнено бих могъл, отстранявайки достатъчно голям брой от тях, да 
получа от останалите почти всяка геометрична фигура, която ви дой-
де наум, и тогава бихте могли да кажете, че тя е била предустановена 
и че другите зърна са били странични обстоятелства и съпътстващи 
фактори. Точно така боравим с природата. Тя е огромна пълнота, в 
която нашето внимание очертава своенравни линии в неизброими 
посоки“ (James, (1958), Lecture 18, note 7).  

Това разсъждение е извънредно проницателно. То отива далеч 
отвъд илюзиите на европейския фундаментализъм в лицето на съвре-
менници на Джеймз като Хусерл, Ръсел и даже по-късно Витгенщайн. 
То има само един недостатък: липсата на граница. Де факто ние не 
можем да подреждаме света както искаме и сферата на нашите инте-
реси не е безпределна. Ние сме тук като човешки същества, имаме 
тяло, неподредено от нас и заварване Природа, подредена преди на-
шите особени дискурси и практики. Всички наши практики имат 
формата на живот с човешко тяло, колкото и мека да е тази човешка 
телесна форма и колкото и слаба да е като фундамент.  

Примерът, развит от Куайн в Word and Object, е на заек, който се 
появява пред туземеца и белия човек. Туземецът казва ‘гавагай’ и то-
ва може да значи заек, част от заек или поява на заек. Няма начин с 
посочване да се определи дали е едното, другото или третото. Даже 
остензията не определя референцията. Разбира се, хората се насочват 
правилно поради хомогенния обект на фон. Но това никога не е си-
гурно. „Самата референция се оказва поведенчески непознаваема.“ 
(ibid., p. 190 – 193). Така се оказва и в родния език. „Тази мрежа от 
термини, предикати и помощни средства е, на езика на относител-
ността, нашата отправна или координатна система. По отношение на 
нея можем смислено да говорим за зайци и части, числа и форму-
ли…Референцията е безсмислена, докато не е съотнесена с някоя ко-
ординатна система.“ (ibid., p.207). За науката това значи, че „няма 
смисъл да се казва какво представляват обектите на теорията сами по 
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себе си, отвъд предела на обсъждането на въпроса за това, по какъв 
начин се интерпретира или преинтерпретира една теория в друга“ 
(ibid., p. 209).  

Хилари Пътнам в критиката си отбелязва: „Тази доктрина, обаче, 
не може да бъде приета. Аз не мога да я приема по отношение на моя 
собствен език, защото това би превърнало понятието обект в чисто 
метафизическо. Аз зная какво са столовете и какво са котките, и какво 
са черните дупки. Но каква представа трябва да съставя за някакво Х, 
което е или стол, или котка, или черна дупка (или числото три, 
или…). Обект, не притежаващ сам по себе си някакви свойства, пред-
ставлява непостижимо нещо в себе си… Тази доктрина не може да се 
приеме и за езиците, различни от моя. Ситуацията тук е симетрична: 
ако думите, с които говорят другите хора, не притежават определени 
референции, то и моите собствени думи не ги притежават“ (Putnam, 
1983, p. XII). 

Готов съм да призная, че езикова относителност има поради из-
тъкнатите аргументи. Тя прилича на Специалната относителност на 
Айнщайн. Несъмнено дори възприятието е локално и не може да 
удостоверява неща сами по себе си вън от възприемателя. Така че 
трябва да приемем и някаква ‘онтологическа релативност’. Но е неп-
риемливо да се казва, че двама души с различни езици живеят в раз-
лични светове, когато гледат един и същ заек. Погрешно е да се каже, 
че двамата не възприемат един и същ заек и че такова изказване е 
прилича на безсмислената едновременност между две координатни 
системи в Специалната относителност. Истината е, в пълна аналогия с 
Айнщайновата теория, че на едно място двама наблюдатели ще из-
казват едни и същи ‘моменти, скорости и размери’, т. е. едни и същи 
възприятия, референции и значения. Например туземецът и белият 
човек могат заедно да убият заека и да го опекат. И това ще бъде из-
цяло поведенческо, в духа на Дюи, свидетелство за определеност на 
референцията. Що се отнася до отдалечените езици и места, когато е 
невъзможно посочването и действието заедно, съществуват общи за 
хората възприятия и човек от една култура разбира друг от друга кул-
тура, когато казва „вали дъжд“. Следователно, езиковата относител-
ност и перцептивната локалност не значат онтологическа относи-
телност в смисъл, че светът се определя о езика или теорията. Така 
че теориите могат да се сравняват на неутрален терен, а не само по-
между си. И това постоянно се прави в науката. Иначе самата Специ-
ална теория на относителността щеше да си остане непроверима и 
несравнима с Нютоновата механика. Не е нужно да се говори за обек-
ти на теорията сами по себе си, но е задължително да се посочат пер-
цептивните ситуации за проверка и значение на тези теории. А ‘тео-
ретичните същности’ си остават фикции до онази степен, до която не 
са определени перцептивно.  
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Тук е налице проблем. Светът не е даден в езика. Става въпрос 
за дистанцията на езика от света. Светът просто не съдържа оне-
зи определености, които езикът прави. В същото време светът съ-
държа много повече определеност, отколкото е възможна в езика. Но 
двойките като наблюдаемо – ненаблюдаемо или данни – теория в на-
уката не са празни дотам, че да ги изхвърлим. Те са не по-празни от 
които и да са други опозиции, а тъкмо напротив. Те не са безсмисле-
ни поради това че са неточни. Те са ограничени по сила и валидност 
изрази на света и вчастност на правената от хората наука.  

Ако самата остензия, посочването, не може да определи нещото, 
за което се говори, то това няма отношение към говоренето, а към 
посочването. Посочването като телесен акт на живо тяло е неопреде-
лено за виждането, ума и думата. Това е самата истина. Аз не го на-
ричам онтологическа относителност, а неопределеност на света. Не 
нашето познание, а самият свят е неопределен. При това става дума е 
за някаква радикална неопределеност, а само за неопределеност на 
границата, мекота (еластичност) на света, на очертанията на нещата в 
пространството и времето. Но тази неопределеност позволява нещата 
да бъдат гъвкави и еластични така, е да се покриват от нашите думи, 
мисли и действия. Именно луфтът между нещата в света, мислите, 
думите и действията позволява на нашия живот да си пробива път и 
да успява въпреки своята неперфектност, неточност.  

Но думите си остават думи, знаци, артефакти, които са дистан-
цирани от живото течение на света и тъкмо затова могат да го фикси-
рат. Да искаме от езика да отразява света е наивно. Не е кой знае кол-
ко мъдро да прозрем, че ‘референцията е непознаваема’ (Куайн), т. е. 
че е невъзможно в езика да съпоставим реалността и езика, значение-
то и знака. Но съвсем ясно е, че езикът не прави света, а само го изра-
зява. Това, че изразяването на света съвсем не е отразяване на някаква 
структура, която в езика някак се възпроизвежда, е стара заблуда, зав-
ладяла и Витгенщайн, но само временно. Наистина тази заблуда се 
подчертава като основна истина в логическия позитивизъм. Но там се 
развива понятието за значение до степен на приемливост: значението 
в науката не е нещо трансцендентно, а операциите, в които се реали-
зира. Например ‘дължина’ значи нанасяне на определен брой пъти на 
една отсечка (измерителна единица) върху пространствен обект. По-
добро и по-ясно определение от това не е нужно и не е възможно.  

Определеността на нещата е локална. Тук можем да оценим по-
зитивния смисъл на ‘онтологическата относителност’. Първо, опреде-
леността в света е човешка и е основана на човешката форма. Второ, 
тя е зависима от позицията на телесния перцептор. Трето, за което 
настоява Куайн, тя е относителна спрямо местния език. Но това вече е 
описание и не засяга първата подредба на нещата в природата като 
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зайци и облаци. То обаче напълно важи за неща като столове, телеви-
зори и телефони.  

Светът все пак е отвъд езика и операциите по измерването са 
силни, доколкото са независими от езика. Не е метърът като единица, 
който определя колко дълга е вълната, а все пак самата вълна. В едни 
единици дължината на вълната ще бъде едно число, а в други – друго. 
Но това не трябва да води до объркването, че някак инструментът или 
измерителната единица определят измерения резултат. Още по-
неоправдано е заключението, че реалността е ‘интерпретация’, щом 
се изразява в измерени стойности на приети от нас величини с приети 
от нас единици.  

Научният смисъл не се схваща от негативните характеристики на 
науката спрямо рационалисткия или емпиристкия модел. Той по-
скоро се носи от утвърждаващите черти, подчертавани от наивния 
логически позитивизъм, отколкото от изтънченото му опровергава-
не.  

Така се дискредитират два централни и широко популярни тези-
са на постпозитивистката философия на науката: несъизмеримост 
между теории и зависимост на фактите от теориите.  

Incomensurability. Несъизмеримост между теориите (Томас 
Кун).  

Не е възможно да се разпознае ‘несъизмеримостта’. Несъизме-
римост има тогава, когато въобще може да става дума за съизмери-
мост. А това е възможно при измерването. Да, но теориите не се ме-
рят.  

Как да кажем, че Нютоновата и Айнщайновата механика са не-
съизмерими, когато те дават предвиждания на координати на звезди, 
които координати се мерят по един и същ начин. Как двете теории са 
несъизмерими, когато едната се явява граничен случай на другата. 
Определенията на техните термини естествено са различни и те са 
различни по точно определен начин, формулиран в преобразованията 
на Лоренц за дължина и времетраене.  

Що се отнася до различното значение на понятията, то не се съ-
измерва, а се сравнява. То нито се съизмерва, нито е несъизмеримо. 
Но тук има сравнимост. Например дължината в Айнщайновата Спе-
циална теория на относителността е равна на дължината в Нютонова-
та, коригирана с точно определено преобразование. Т. е. съществува 
операция за трасформиране от ‘Декартови’ координати към релати-
вистични с помощта на Лоренцовите уравнения. Каква несъизмери-
мост, значеща нещо за учените и за здравия разум остава след всичко 
това? Остава несъизмеримостта между философски категоризираните 
‘абсолютно’ и ‘относително’.  

‘Theory-ladenness’. Зависимост на фактите от теориите. Пол 
Файерабенд.  
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Данните си остават данни независимо през каква теория ги оп-
ределяме. Наистина различни теории ни откриват различни величини 
и възможности за данни. Но нито една теория не може да помръдне 
луната от мястото ? (съвпадащо с мястото, на което я намират астро-
номите, независимо към коя школа принадлежат и с каква теория ин-
терпретират резултатите си). Иначе не беше възможно Кеплер с дан-
ните от наблюденията на Тихо Брахе, споделял Птолемеевата теория, 
да постулира уравнения в рамките на Коперниковата хелиоцентрична 
концепция. Една теория не може да смени наблюдаваната и измер-
вана траектория с друга.  

Но истина е, че теорията като матрица и организатор задава по-
тенциал и възможни места на възможни факти и оттук стимулира 
търсенето на нови факти в определени направления. Истина е, че 
именно теорията формулира величините и теоретично постулира 
смисъла на измерените стойности. Теорията обяснява измерването на 
измерителния уред (начина на неговото действие) и така стимулира 
създаването на нови измерителни уреди.  

Всичко това няма нищо общо с неутралността на опита спрямо 
теорията и неизменността на първата подредба или формата на света.  

Да се смята, че поради тези зависимости между теории и факти 
фактите са определени от теориите е все едно да се твърди, че иконо-
мическите теории, а не съотношението на силите на пазара казват 
дали имам пари в джоба си и колко имам. Или да се допуска, че ал-
тернативни теории могат да дават различни проекции на Луната на 
небето и да бъдат едновременно верни.  

Неопределеността на ‘науката’ не означава релативност спря-
мо ‘културата’. Тя се дължи на неопределеността на света. Файера-
бенд силно акцентира върху ситуативността на правенето на науката 
в Против метода и на други места. Във вече цитираната „Farwell to 
reason“ (Feyerabend, 1987, 280 – 319) Файерабенд нарича своя учител 
Попър ‘тънък дим върху чаената чаша на позитивизма’ (ibid., p. 282), 
който като Карнап строи ‘кучешки колибки’ в сравнение с ‘антисеп-
тичните въздушни замъци на Кант и Хегел’ (ibid., p. 283). Тази 
безцеремонност е ‘оправдана’ обаче в една безпомощна апология на 
науката, каквато е, въпреки че в Против метода науката същата тази 
наука се обвинява в деспотизъм, който пък е оправдан като насилст-
вена революция, подобна на Лениновата (Feyerabend, 1975 (1996), сс. 
39 – 40). Тук Файерабенд в прав текст провъзгласява: „Науката в 
същината си е едно анархистично начинание: теоретичният 
анархизъм е по-хуманен и вероятно ще насърчи прогреса повече, 
отколкото неговите алтернативи, поддържащи реда и закона“ (ibid., с. 
5); „Единственият принцип, който не пречи на прогреса, е: Всичко е 
позволено“ (ibid.). Във „Farwell to reason“ обаче той заявява: „Възра-
жението ми срещу мързеливите ‘анархисти’ е, че те погрешно са про-
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чели моите интенции: ’anything goes’ не е ‘принцип’, който аз съм 
дефинирал“ (Feyerabend, 1987, p. 284). Добре, какъв дебат още може 
да се прави върху анархизма и ‘всичко е позволено’? Когато всичко е 
позволено и в  две публикации се пишат противоположни неща, къде 
е смисълът на дебата? Доколкото Файерабенд прави дебат: защитава 
се срещу погрешните интерпретации и не ги толерира, той очевидно е 
против ‘всичко е позволено’. Той защитава невалидността на теория-
та на познанието със средствата на разума, за да заяви, че той е изли-
шен. Така просто не става. Това не върви.  

Аз имам обяснение на уникалността на научните проблеми и то 
е дадено в параграфа ‘Рационалност с форма на живот’, както и в ця-
лата тази книга. Светът е неопределен, а животът е проблематичен. 
Разумът не е списък с норми, а  решение в жива форма. Философията 
на науката в моето разбиране е аспект от философското проумяване 
на света чрез науката и не се пъха, където не Ѐ е работа, за да насочва 
опитното изследване.  

Постмодерната критика на науката не вниква в нейната фор-
ма. Проблеми, нерешени от емпиризма, се представят като ирацио-
налност на науката. Много въпроси, намерили блестящо решение в 
емпиризма, се объркват чрез ненужно изтъкване на невъзможностите 
за точност, пълнота и безусловност на положенията на емпиристката 
философия и науката. Такива са емпиристките ‘догми’ за разликата 
между аналитично и синтетично, теоретично и фактическо, дадено и 
създадено, атакувани от пост-емпиристите и доведени до пълен хаос 
от постмодернистите.  

 
29. Прагматизмът на Рорти 
‘Обществото’ не може да замени света. ‘Културата’ не може 

да обясни науката. Луната не може да се помести на небето от 
съгласието на физици-теоретици. Хората не могат да живеят по-
добре само по силата на местното си съгласие. Рорти е прав, че ня-
ма абсолютни същности и че старите опозиции като обективно – 
субективно са неточни до превратност. Но това се дължи на 
крайността на човека и неопределеността на неговото положение, 
а не на културната локалност.  

 
Ричард Рорти е забележително явление в западната философия в 

последните тридесет години, а Философията и огледалото на приро-
дата е една от най-големите философски книги на века. Без съмнение 
неговите опразващи анализи носят сила и правят впечатление наред с 
разтварянето на дистинкциите от Уилърд Куайн. Този тип работа е 
вдъхновена от Витгенщайновите Философски изследвания, а специал-
но при Рорти, и от прагматизма на Джон Дюи. Най-забележителна от 
всичко е неговата работа върху разлагането на mind-body опозицията, 
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блестящо проведена във Философията и огледалото на природата 
(Rorty, 1979 (1998), сс. 27 – 146). 

Без съмнение философските разсъждения на Рорти за науката 
следват неговата социално-философска нагласа на разтваряне на аб-
солютите, необходимостите и категориалните опозиции в прагмати-
ческата относителност. Основно внимание тук е отделя на две негови 
статии за науката, включени в сборника Objectivity, Relativism, and 
Truth: „Science as solidarity“ и „Is natural science a natural kind?“.  

„Science as solidarity“. Рорти излага накратко модерната нагласа 
към науката като въплъщение на рационалната човешка природа. В 
тази нагласа хуманитарните дисциплини трябва да съжаляват за не-
достига си на научност (Rorty, 1991, p. 35). „Грижите за ‘когнитивен 
статус’ и ‘обективност’ са характерни за една секуларизирана култу-
ра, в която ученият замества свещеника. Ученият не е вижда като чо-
век, който пази хуманността в досег с нещо отвъд себе си. Тъй като 
велената е деперсонализирана, красотата (и, понякога, даже морално-
то добро), се мисли като ‘субективно’. Така истината е мислена като 
единствената точка, в която човешките същества са отговорни за не-
що нечовешко“ (Ibid.)…„Ние трябва да спрем да мислим за науката 
като място, където човешкият ум среща света, и за учения като изла-
гащ истинската човечност в лицето на свръхчовешки сили“ (ibid., p. 
36). Затова да видим двата смисъла на ‘рационалност’ – метод и раз-
умност. Като метод правото и бизнесът са добри примери, но науката 
е на върха. Тук се знае какво се прави още преди да е направено, за 
разлика от изкуството. „Проблемът е, че в този смисъл на ‘рационал-
но’ хуманитарните дисциплини никога не са квалифицирани като ра-
ционални дейности. Ако те са хващани по-скоро чрез цели, отколкото 
чрез средства, то няма начин да е оцени техния успех в термините на 
определени критерии“ (ibid.).  

Като разумност (‘sane’, ‘reasonable’) рационалността „именува 
мрежа от морални добродетели: толерантност, уважение към мнения-
та на околните, готовност за изслушване, разчитане на убеждаване, а 
не на сила…В този смисъл на ‘рационално’, думата значи нещо като 
по-скоро ‘цивилизовано’, отколкото ‘методично’. Така конструирана, 
дистинкцията между рационалното и ирационалното няма вчастност 
отношение към разликата между науките и изкуствата. В тази конст-
рукция да си рационален просто значи да дискутираш всяка тема – 
религиозна, литературна, или научна – по начин който избягва догма-
тизма, отбранителната позиция и справедливото възмущение“ (ibid., 
p. 37). От двадесет години враговете на Кун го обвиняваха в ирацио-
налност, а ние прагматистите го поздравявахме за смекчаването на 
разликата между наука и ненаука (ibid., p. 38). 

„Това което аз наричам ‘прагматизъм’ би могло също да се наре-
че ‘ляво Кунианство’“ (ibid.). „Ние, замъгляващите (‘fuzzies’) бихме 
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искали да заменим идеята за ‘обективност’ с идеята за ‘ненасилено 
съгласие’“ (ibid.). Но това е релативизъм: „„Съгласие между кого? 
Между нас? Между нацистите? Във всяка произволна култура или 
група?“ Отговорът, разбира се, е ‘между нас’. Този необходимо етно-
центристки отговор просто казва, че ние трябва да работим на собст-
вена светлина. Вярванията, внушавани от друга култура, трябва да се 
проверяват чрез опит за сливане с вярванията, които вече имаме. От 
друга страна, ние можем винаги да разширим обхвата на ‘нас’ като 
гледаме на другите хора или култури като на членове на същата общ-
ност, в която сме ние – като ги третираме като част от групата в която 
се търси ненасиленото съгласие. Което не можем да правим е, да се 
издигнем над всички човешки общности, действителни и възможни. 
Не можем да намерим небесна кука, която ни издига от простата ко-
херентност – просто съгласие – към нещо като ‘съответствие с реал-
ността, каквато е в себе си’“ (ibid., p. 38).  

Това са познати аргументи. Те изкуствено противопоставят ху-
манитарната нагласа, която ‘се тревожи за недостига на научност’ по 
израза на Рорти, срещу научната нагласа. Напомпването на учените с 
нагласа за монопол върху истината, разбира се, не е път към съгласие 
между интелектуалците. Но също толкова малко е мъдро лекомисле-
ното пренебрегване на силата на научното изследване. То не е необ-
ходимо свързано и задължено на културните дистинкции между обек-
тивно и субективно, рационално и ирационално. Това са дистинкции 
отново измислени от хуманитари в зората на Новото време. Учените 
просто не се занимава с противопоставянето а тези категории, освен в 
технически смисъл: когато някой прави слаба наука, неговата работа 
може да се оценява като ‘нерационална’, ‘неметодична’ или ‘субек-
тивна’. Според тези критерии, изпитани със силата на три века ус-
пешно развитие, техническа експанзия и много грешки в резултат на 
неспазването на рационалността, има разлика между съгласието и 
истината.  

Дори да се съгласим, че няма Истина и науката не е Разумът, че 
няма Обективност, а интерсубективност, и дори че рационалността е 
черта и на науките, и на изкуствата, това не значи, че рационалното 
може да се сведе до нашето съгласие помежду ни. Солидарността не 
винаги води към живот. Този етноцетрически прагматизъм ще и изиг-
рае непременно лоша шега – ние ще се озовем срещу самото човечес-
тво. Карл Попър е по-дълбок, когато допуска, че хората са разумни и 
дискусиите стоят над етническите и културните общности (Popper, 
Open Society). Защото той търси основанието за съгласие в рационал-
ната критична преценка с отстраняване на грешките, а не в умножа-
ването на кръга съгласни без насилие. Според мен Попър греши в то-
ва, че рационалната преценка е способна да изгради ‘отворено общес-
тво’ над етническите и културни общности и норми и без неща като 
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нравственото чувство. Но това е друг въпрос. Важното е, че хората се 
съгласяват доброволно помежду си само поради (локално) усилване 
на живота. В една далечна перспектива, много трудно описуема ра-
ционално, хората са съгласни всички помежду си, че трябва да оцеле-
ят на тази земя. Но хората разбират също, че не са сами в този свят и 
че не могат да живеят за сметка на всичко останало. Другите форми 
на живот заедно с нас живеят в същия планетарен пулс. Местното 
съгласие е нищо в сравнение с тази перспектива на живота на този 
свят.  

Ние наистина сме в правото да запитаме: Кои са тези ‘ние’, за 
които говори Рорти? Без уточняване става въпрос за Америка, Запада, 
демокрацията, цивилизацията’. Но аз освен Америка обичам Бълга-
рия, освен Запада уважавам и Изтока, а относно демокрацията напри-
мер виждам, че много форми на активност и цели цивилизации изби-
рат не демократичната форма, а оперативно-рационалната, религиоз-
но-култовата, шаманската, харизматичната. Да сме толерантни и не-
насилствени спрямо тях значи да поставим под въпрос онова, което 
Рорти нарича ‘ние’.  

Нека видим как стоят нещата със съгласието в ситуации на на-
учно смислогенериране. Когато Уотсън и Крик в Кеймбридж показват 
своя триверижен модел на ДНК със скелет в центъра, те получават 
остри критики от своите колеги и конкуренти Уилкинс и Франклин. 
Когато Уотсън нахлува в лабораторията на Франклин в Лондон и 
убеждава Рози, че ДНК е спирала, тя е войнствена и му показва своя-
та рентгенограма, за да разбере той своята глупост. Но тъкмо в нея 
той съзира най-доброто потвърждение на своята визия. Това прик-
лючва с вярно решение на проблема двуверижен спирален модел със 
скелет в периферията. Тогава всички конкуренти се съгласяват, пора-
зени от сполучливото решение. То обяснява всичко, което трябва да 
се обясни: правилата на Чаргаф, химическите свойства на ДНК, реп-
ликацията, епигенезата и генома.  

Учените постигат съгласие след намирането на достатъчно силно 
решение на проблем. Никой не се съгласява с откритата грешка в изс-
ледването. За каква солидарност може да тава дума, след като съгла-
сието е мотивирано от силата на решението да отговаря на въпроси? 
Наистина тук е налице солидарност: всички колеги са съгласни, че 
само най-доброто възможно решение на най-голям кръг от релевант-
ни въпроси заслужава приемане от научната общност. Всичко остана-
ло е отхвърля. В случая с ДНК това не е само несполучливият триве-
рижен модел на Уотсън-Крик. Това става и с алтернативния модел на 
световния авторитет Лайнус Полинг. Той самия е поразен от правил-
ното решение и признава поражението си Всичко това е по-подробно 
разисквано в параграфите за ДНК и молекулната биология).  
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Да заменим човешката гледна точка, към която се домогва опит-
ната наука, с етнолокалното съгласие, е безотговорно. Патосът на 
тази замяна извира от неадекватните категории, с които се описва 
науката: Обективност, Истина, Рационалност. Ние можем и трябва да 
се освободим от тази примка, но не с цената на изхвърляне на макси-
малната интерсубективност, отговорност към най-доброто решаване 
на проблемите и рационално разграничаване на истината от неисти-
ната. Ние не можем да приемем за добро и хуманно съгласието в заб-
лудата, обособяването на затворена и разширяваща се етнообщност 
като мафията и подмяната на истината със съгласието. От друга стра-
на, ако всички будисти са ненасилено съгласни помежду си, това не 
значи, че те правят същото, което правят учените на Запад и по цял 
свят. Защото учените приобщават към своята общност не с посве-
щаване, а с изследователски процедури, неутрални към културите. 
Те убеждават не с мантри, а с аргументи (както впрочем правят и ху-
манитарите Кун и Рорти – те си служат почти напълно с онези рацио-
нални методи на аргументиране и критика, срещу които се обявяват). 
Науката е еднаква в Лондон и Калкута, несъмнено различни етноцен-
трове. Науката е световна и говори еднакво на всички хора. В този 
смисъл тя е общочовешка или просто човешка позиция и сила в света. 
Науката освен тази хуманност съдържа и перспективата на живата и 
света. Тя е критична към сляпото поставяне на човечеството на плос-
кост различна от тази на другите същества. Тя предупреждава за 
опасността от хуманитарна слепота спрямо другите същества, Земята 
и природата. Тя е не-хуманна в смисъл на най-дълбоко осъзнаване на 
изворите на живота, които не са прерогативи на хората. Точно защото 
е адекватна и възможно най-силна позиция на човека в този свят, на-
уката може да бъде и е доказано хуманна. Тя спасява човешки животи 
за разлика от изкуството. Наистина тя и унищожава човешки животи. 
Но това е сила, която като всяка друга се използва за добро и за зло. В 
онази част от света, където тя е господстваща, хората живеят много 
по-добре отколкото в останалите негови части. Самите нейни опонен-
ти и противници се ползват от нейните резултати. Философите хума-
нитари пишат на компютри. Будистките монаси общуват с миряните 
чрез мобилни телефони. Художниците рисуват на Corel Draw. Всички 
пътуват с коли и самолети. Всички виждат, че науката отведе човек 
на Луната, а не медитацията.  

„Прагматистите интерпретират целта на изследването (във всяка 
сфера на културата) като подходяща смес от ненасилено съгласие и 
толерантно несъгласие (където подходящо значи детерминирано, в 
тази сфера, от проба и грешка)“ (ibid., p. 40). (Тук мълчаливо се из-
пуска, че проба-грешка е механизъм на рационалността според По-
пър). Аз съм съгласен с Кун в неговото ‘отстъпление от прагматизма’, 
когато обяснява защо науката работи. „Търсенето на такова обясне-
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ние го свързва в едно опонентите му и го отделя от приятелите му от 
лявото крило…когато казва, че споделя ‘Хюмовия сърбеж’ (‘Hume’s 
itch’) – желанието за „обяснение на ’вариативността на цялата езикова 
игра, която включва ‘индукцията’ и подпомага формата на живот, 
която живеем.“ (тук Рорти цитира Кун от „Rationality and Theory 
Choice“)“ (ibid.). И така. Кун не е заменял рационалността с ненаси-
леното съгласие. Съгласието не дава сила срещу заблудата.  

Аз имам риторичен въпрос към прагматиста Рорти: Защо хума-
нитарите смятат, че е по-човечно да говориш за хуманност, отколкото 
да лекуваш СПИН? И защо, при цялата невиждана за друго солидар-
ност в съвременния свят срещу СПИН болестта в края на 20 век още 
не е победена? 

„Is natural science a natural kind?“ Втората статия на Рорти за на-
уката, която разглеждам тук, е с акцент върху дискусиите между реа-
листи, инструменталисти и прагматисти (Rorty, 1991, pp. 46 – 55). За-
бележителна е с виртуозното съпоставяне на аргумент и контрааргу-
менти. Това е статия срещу обособяването на науката в културата ка-
то нещо специално. Куайн наследява от емпиристите от Виена и спе-
циално Карнап визията за науката като парадигматична в своята ра-
ционалност. Но демаркацията между наука и ненаука не е така лесна 
според Хемпел – нещо, което най-добре се демонстрира от Витген-
щайн във Философски изследвания. Куайн съдейства за премахване на 
сциентистките опозиции, особено с критиката си на дистинкцията 
факт-език. Но той се връща към догматичната метафизика, когато 
утвърждава целостта на науката, но не и на културата (ibid., p. 46 – 
51). Кун и Файерабенд усилват отрицанието на демаркацията наука – 
ненаука. Антикунианците преекспонират парадокса, следващ от не-
съизмеримостта, че например Аристотел и Галилей живеят в различ-
ни светове. Този абсурд, според Пътнам, може да се отстрани само с 
отхвърляне на Куайновия тезис за непознаваемост на референцията и 
езикова относителност и приемането на „каузална теория на референ-
цията“ (аргументите на Пътнам са цитирани на друго място в книгата) 
(ibid., pp. 49 – 50). 

Рорти последователно се спира на опозициите реализъм срещу 
релативизъм, реализъм срещу инструментализъм и реализъм срещу 
прагматизъм. „Доколкото виждам, релативизмът (във формата на 
‘много истини’ или ‘много светове’) може да влезе само в ума на ня-
кой, който, като Платон и Дъмет, е предварително убеден, че някои от 
нашите истинни вери се отнасят към света по начин, по който други 
не са. Така аз съм склонен да мисля, че самият Кун несъзнателно се 
присъединява към такава дистинкция въпреки факта, че Структура-
та на научните революции направи толкова много, за да подкопае 
Платоновото различаване между episteme и doxa“ (ibid., p.51). Ако 
тази дистинкция отпадне и се следва духа на Куайновия холизъм, от-
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пада и обособяването на науката като нещо специално в културата. 
Така според Рорти аналитичната философия се разпада неудържи-
мо в прагматизъм. Релативизмът се обяснява с прагматизма. Но в 
действителност се разпада илюзията за абсолютната определеност на 
науката и света – нещо, което е ясно на езиково ниво още във Фило-
софски изследвания на Витгенщайн.  

По адрес на инструменталистите Рорти изтъква изкуствеността 
на дистинкцията наблюдаемо – ненаблюдаемо като наследяваща Ло-
ковите първични и вторични качества. Такива йерархични нива в све-
та няма ibid., p. 52). Рорти пита инструменталистите: „Защо вие при-
давате повече важност на чертите, които златната рибка има, а елект-
роните нямат, отколкото на чертите, които златната рибка има, а ма-
сите нямат“ (ibid.)? Отговорът: Ние сме емпиристи, ни връща назад. 
„Защо, искаме да знаем ние дейвидсънианците, инструменталистът 
мисли, че някои вярвания (като за златната рибка) стават верни чрез 
опит? Този въпрос може да се раздели на: (1) Защо той мисли, че те 
стават верни чрез каквото и да е? и (2) Защо той мисли, че опитът – в 
смисъл на ‘продуктът на човешките сетивни органи – има решаваща 
роля относно определени допускания, но не относно други“ (ibid.).  

Рорти се сърди на свои съмишленици като Макмилън, Селърс и 
Файн, когато обособяват като инструменталистите научното обясне-
ние, което отделя науката от останалите форми на култура. Файн се 
съгласява с инструменталистите срещу реализма, че той използва ‘от-
вличащ аргумент’ на допускане на същности отвъд сетивата, за да 
обясни успеха на науката. Това е тип извод, идентифициран с modus 
ponens. Според Рорти дилемата реализъм – инструментализъм не е за 
решаване (resolve), а за разтваряне (dissolve).  

Това не е спецификата на реализма, обаче. Допускането на реал-
ности отвъд наблюдението не е логическо изискване от типа Ако А, 
то В. А – следователно В – просто защото е дадено не ненаблюдае-
мото А, а наблюдаемото В. И тук е отговорът на питането на Рорти 
защо сетивния опит е нещо особено. Той гласи: сетивният опит е сил-
но определено споделено с всички хора преживяване, реалност, за 
разлика от допускането на невидимите неща. Ако видимото не се 
вземе с предимство пред невидимото, ние не можем да се опрем на 
нищо в нашите описания на света и изобщо в нашия живот.  

Рорти е прав срещу реалистите от позициите на прагматизма, че 
аргументът: „съществуването на реалността обяснява успеха на нау-
ката“, е тривиален. „Това е да се каже, че описваме нашите успешни 
действия, както ги описваме, защото поддържаме теориите, които 
поддържаме …Защо Ислямът е така забележително успешен? Защото 
такава е волята на Аллаха…Той иска да каже, че „защото има наисти-
на елементарни частици“, е част от обяснението на успеха на IBM, 
докато „защото историята е наистина история на класова борба“, не е 
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част от най-доброто обяснение на успеха на КГБ. Така той трябва да 
намери черта на елементарната частица, която я прави пример за ‘на-
ука’ и не прави така Марксистката теория ‘наука’. Трудно е да се ви-
ди как тази черта е друга, а не методологическа“ (ibid., p. 54).  

Рорти изтъква слабостта на научните обяснения относно ‘зелено’ 
или ‘гравитация’ и се позовава на Крипке, че реализмът е може да е 
помири с картината на Витгенщайн на езика (ibid., p. 59). Витгенщайн 
и Дейвидсън искат да спрем да се заблуждаваме, че езикът някак 
изобразява ‘света’ или го организира. Няма нещо като ‘най-доброто 
обяснение’. Според Дейвидсън, различните описания дават различни 
обяснения. Няма привилегировани описания. „Но единствено онзи, 
който се задоволява да демаркира науката просто по Бейкъновия на-
чин, би поискал да приеме тази релаксираща прагматистка нагласа“ 
(ibid., p. 60).  

Забележително е да се изтъкне ‘разпускащата нагласа’ на снема-
нето на тежките концептуални дилеми като реализъм – инструмента-
лизъм. Това показва, че прагматистката нагласа е най-близка в срав-
нение с реализма и инструментализма до нагласата на жизненото ос-
мисляне на реалии и концептуалии. Приемливо е да се опразват кон-
цептуалните баласти носени от натрупването на дилеми. Но олеква-
нето не може да се приеме с цената на неопределеността. Замъглява-
нето на разликите между наука и други форми на култура, снемането 
на отговорността пред истините на опита и загубата на очертанията 
на света не са не повече от упойка. Светът остава тук независимо да-
ли ще се отнесем към него прагматистки или реалистки. Реалистите 
са по-близо от прагматистите до отговорната нагласа на съзнаването 
на нашето реално присъствие тук в този свят, който не сме избрали. 
Каквото и да допускаме за наша полза, не можем да станем по-млади, 
да превъзмогнем насъщните болки на живота и да отменим смъртта  

Рорти заключава: „научната рационалност, в тази светлина, е 
плеоназъм, а не спецификация на специфичен, и парадигматичен, вид 
рационалност, който може да се изясни от дисциплина наречена ‘фи-
лософия на науката’. Няма да я наричаме наука, ако силата принуж-
дава промяна на вярването, нито без да може да отличим някаква 
връзка с нашата способност да предвиждаме и контролираме“ (ibid., 
p. 62). 

Прагматизмът на Рорти по странен начин съчетава животворната 
и силна нагласа срещу концептуалните дилеми, и безжизнената наг-
ласа на игнориране на света и живота. Свеждането на живота и света 
до успех с думите и артефактите в етноцентричното културно прост-
ранство без съмнение радикално отслабва смисъла на разлагането на 
въпросните дилеми. Тук се иска не свеждане на нещо културно до 
друго културно, а намиране на извора на силата, която прави съгласи-
ята и дилемите.  
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По-късно Рорти в книгата си Случайност, ирония и солидарност 
(Contingency, Irony, and Solidarity, 1989) усилва този позиция до гро-
тескни размери. От липсата на неутрален език и случайността на все-
ки местен език се стига до липсата на друг аз освен случаен. Ирония-
та се приема за най-адекватна позиция спрямо тази релативност.  

Но ние не сме случайни, а неизвестни. Защото на тази земя сме 
особен вид и се раждаме и умираме. Не е случайно това, че се ражда-
ме и умираме като хора. Не можем да се отнесем към това безразлич-
но. Не можем иронично да теглим равенство между живота и смъртта 
и да се самоубием. Вярно е, че нашите артикулирани убеждения са 
случайни в смисъл на липса на каквото и да е абсолютно основание за 
тях, както и за другите, в света. Но е вярно също, че има свят и живот 
и неизвестното, което ги е подредило така, както е създало самите нас 
наред с другите същества.  

Прагматизмът на Рорти не се влияе от мъдростта на Витген-
щайновото разбиране на езика в контекста на живота, на езиковите 
игри като форми на живот. А от това разбиране до явното присъствие 
на всички тези ‘форми на живот’ в човешката форма на живот, има 
една крачка.  

Обществото не може да замени света. ‘Културата’ не може да 
обясни науката. Луната не може да се помести на небето от съгласие-
то на физици-теоретици или молещи се мюсюлмани. Хората не могат 
да живеят по-добре само по силата на местното си съгласие. Рорти е 
прав, че няма абсолютни същности и че старите опозиции като обек-
тивно – субективно са неточни до превратност. Но това се дължи на 
крайността на човека и неопределеността на неговото положение, а 
не на културната локалност.  

 
30. Постмодернистката инвазия във философия на науката. 

Аферата Сокал 
„Светът е социална конструкция“, „Науката е игра“, „Естес-

твените науки са хуманитарни“ са твърдения, характерни за пост-
модерната вълна, която проникна и в науката. Тук няма нищо ново 
като аргумент след Куайн, Кун, Файерабенд, Рорти. Има само много 
думи, големи претенции, невероятна публичност и експанзия. Лоша 
колизия е да се аргументира рационално ирационалното, а ирацио-
налното му внушаване е изолация на ‘постмодерния дискурс’.  

 
‘Постмодернът’ следва развиваната в хуманитарното знание ре-

лативност, но я прилага към науката и така попада в положението да 
търси и намира в науката локалния смисъл на творението, артефакта, 
знаковата форма, текста, без оглед на отнасянето към света.  

Тук проявявам известна несериозност, но съм в невъзможност да 
се отнеса сериозно към феномен, който постоянно демонстрира своя-
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та външност спрямо проблемите на философията на науката. Правих 
много опити да прочета добросъвестно някои книги и статии по фи-
лософия на науката от постмодерната вълна. Спрях се на англоезич-
ните с по-голямо внимание. И там, наистина не така цветисти като 
френските, намерих същите оценки за науката след логическия пози-
тивизъм, и в по-широк смисъл прехода ‘от модерност към постмодер-
но’ , каквито изобилстват във френски варианти. Навсякъде се изхож-
да от разлагането на деленията между емпирично и логическо или 
холизма на науката (Куайн), от концепцията на Кун за несъизмерими-
те парадигми и социалната детерминация на науката, от концепцията 
на Файерабенд за зависимостта на фактите от теориите. В това отно-
шение Нанси Мърфи прави обширен репортаж във втората и третата 
глава на книгата си (Murphy, 1997, pp. 39 – 62). Тя причислява всички 
философи след логическите позитивисти към постмодерността За от-
белязване е, че самите тези автори явно не съзнават това и никъде не 
го пишат.) Не са прибавени нови аргументи освен вече изтъкнатите от 
споменатите Куайн, Кун, Файерабенд и други автори от 70-те и 80-те 
години. Но класиците на прагматизма Дюи и Джеймз са ги изтъквали 
още преди век.  

Тенденцията, която главно френските постмодернисти налагат, 
се изразява в основни докарани до крайност твърдения на пост-
позитивизма, прагматизма и социологията на знанието:  

Светът е функция на социално генерираното и прието като 
конвенция описание. В Социалното конструиране на реалността 
Питър Бъргър и Томас Лукман започват с феноменологичното конст-
руиране на социалния свят, добре известно от Шутц, но обобщават до 
социалното конструиране на света (Berger. Luckman, 1966 (1995)) 
Двете неща са съвсем различни. Едно е да се конструира културната 
реалност, в която хората заедно описват света и действат в него, а 
съвсем друго е да се живее в света, неконструиран от нас така, както 
не сме конструирали своето човешко тяло.  

Науката е само една от формите а култура или описание на света 
без особен статус, освен социалната ? сила и власт. За нея не важат 
Нововременните идеологеми като ‘обективност’и ‘рационалност’.  

Няма разлика между хуманитарни и естествени науки. „Естест-
вената наука е хуманитарна (human) наука, хуманитарната наука е 
естествена наука: Никога двете няма да се срещнат“ гласи заглавието 
на една от статиите в сборник за постмодерната философия на наука-
та (Harvey, 1995, p. 121). Такива твърдения са много силни, о за съжа-
ление много слабо защитени. Те просто не предизвикват критика.  

Известен интерес представлява статията на Патрик Хилан: „Ан-
ти-епистемологична или онтологична интерпретация на квантовата 
теория“ (Heelan, 1995, pp. 55 – 67). За Хилан теории подобни на кван-
товата механика а „отворени само за тип изследване, имащо същест-
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вено социо-историческа дименсия“ (ibid., p. 55). Именно тази социо-
историческа интерпретация за Хилан е ‘онтологическа’ (ibid., p. 57). 
Става дума за „онтология на актовете на разбиране и изпитване на 
феномена“ (ibid., p. 58). Субект на този акт е научната общност. „Ак-
тивността на разбирането може да се дефинира като онтологична ак-
тивност на конституиране на локални битието като познати в онтоло-
гичния хоризонт на Битието“ (ibid., p.61). Тук вече забелязвам, че Хи-
лан е твърде по-неясен и необоснован, отколкото в анализирания в 
друг параграф модел на визуалното пространство. Аз не виждам поле 
за спор, защото не намирам аргументите на автора. Намирам само 
конструиране на възглед. Но все пак този възглед противоречи на цял 
век работа по изчистването от метафизиката (ако дори оставим Кант 
настрана), а от страна на създателите на онтологии от типа на Хайде-
геровата или Сартровата не са заявявани претенции за анализ на нау-
ката.  

Френският вариант на този тип философстване за мен е трудно 
поносим. Метафорите и нескончаемите словесните потоци, с които 
Дерида, Бурдийо, Лиотар, Лакан и останалите в този хор философст-
ват за културата, Новото време, науката и дори живота и смъртта, са 
объркани и заблуждаващи. Това може да се покаже с анализ на който 
и да било откъс от техните опуси. При това тезите, които те развиват 
и защитават, са много по-добре изказани и защитени много по-рано 
от американските прагматисти Дюи и Джеймз, а после от късния Вит-
генщайн, Койре, Кун, Поляни, Файерабенд. В разлагането на класи-
чески западни категории и дистинкции има смисъл – то се прави от 
началото на двадесетия век. Само че се прави внимателно и с предла-
гане на нещо ново, а е безогледно и тотално.  

При това положение най-добре е хуманитарите да бъдат оставе-
ни да разработват проблемите на историята, изкуството и другите 
форми на култура, и в близко бъдеще да се запази спецификата на 
философия на науката вън от този обхват. Когато се говори за света, 
който науката изследва, всички съображения относно науката като 
част от културата трябва да е оставят извън контекста. Аз твър-
до не съм хуманитар и ми е чужд хуманитарния стил на есеистично 
конструиране, когато става въпрос за естествените науки. Поле на 
есетата е човешкото субективно строго индивидуално преживяване. 
Трябва да се избягват всевъзможните дискурси за науката без яснота 
и възможност за каквато и да е критика и проверка.  

И в по-широк смисъл, напомняйки аргументите, изказани по-
горе в тази книга, съм убеден, че всеки ‘анализ на текст’ без отнася-
не към света, за който този текст говори, е губене на време и раз-
насяне на мъгла. Защото текст без свят, за който той говори и чрез 
което е текст със смисъл, може да звучи всякак и да се интерпретира 
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както на някой му хрумне, но това е само повод за интерпретации, а 
не текст с автор и тема.  

Хуманитарът пише на компютър, говори по мобилен телефон, 
гледа телевизия и лети със самолет. Отива на конференция и чете 
доклад, че науката е ирационална, игрова или деспотична, а техниката 
е античовешка.  

През 1996 инвазията на група френски философи в Америка е 
прекъсната от пародийната статия „Transgressing the boundaries“ на 
физика Алън Сокал Sokal, 1996, 219 – 252). Статията е приета от ре-
дакторите на това елитно за постмодерн-а списание като сериозна 
философско-научна публикация. Факт, който говори зле за компетен-
тността на редакторите-хуманитари. Заглавието е многозначително: 
на пръв поглед става дума за преминаване на границата между хер-
меневтика и наука или между квантова физика и Теория на относи-
телността. Но пародийният смисъл ми се струва, че е ‘престъпване на 
граници’. ‘Постмодерната наука’, известна само на философите, вече 
преминава границите на търпимостта. Пародия е и подзаглавието: 
‘Към една трансформативна херменевтика на квантовата гравитация’ 
– една безсмислица, съставена от любими на постмодерните филосо-
фи термини. Тук е редуват смислени с глупави пасажи и цитати, па-
родиращи най-новата френска епистемология. Един от цитатите е 
взет от Дерида: „„При Айнщайн ние виждаме края на привилегията 
на емпиричната достоверност ! – С. Г.). И в тази връзка ние виждаме 
една константа, която е комбинация на пространство-време, която не 
принадлежи на който и да е от експериментаторите, който живее опи-
та, но която някак доминира целия конструкт; и това понятие за конс-
танта – е ли то център?“ 

Схватливият отговор на Дерида прониква до самото сърце на 
класическата обща относителност (пише Сокал): „Айнщайновата 
константа не е константа, не е център. Тя е самото понятие за про-
менливост – тя е в края на краищата понятието за играта. С други ду-
ми, тя не е понятие за нещо (something) – на център, стартирайки от 
който един наблюдател еби могъл да направи полето – но самото по-
нятие за игра Sokal, 1996, 221). Цитатът е взет от „Discussions of De-
rida“ (1970, 265 – 266). Статията е изпълнена с още по-шокиращи ци-
тати, но едва ли има смисъл да се привеждат тук, още повече, че на 
мен не са ми известни повечето от източниците. В същото време 
Алън Сокал заедно с Жак Брикмон написват книгата – открита паро-
дия Интелектуални лъжи, където разкрива пародията и по-широко 
излагат феномена на хуманитарното дърдорене за науката.  

Този параграф едва ли може да се приеме като критика на пост-
модернизма във философия на науката. Критика има там, където има 
съгласие относно рационалното аргументиране. В случая то е отхвър-
ляно съзнателно от постмодерните писатели, доколкото рационал-
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ността е ‘нововременна фикция’ и ‘дискурсите’ са културни факти, а 
не познавателни форми. Доколкото те се аргументират, демонст-
рират рационалност, която аргументирано отхвърлят. Това е лоша 
колизия. Доколкото те не се аргументират, те са в съгласие със себе си 
и влизат в хармоничен диалог помежду си. Но там няма място рацио-
налното обсъждане. Тези хора си говорят за неща, с които са съгласни 
помежду си. Това съгласие не може да влезе в рационален диалог с 
рационалното обсъждане на науката и света.  

Рационалността е човешко качество и като такова е ограничена. 
Но тя е насъщна за хората и отказът от ума и интелекта е отказ и от 
живот. И това не е ‘модерност’ или ‘постмодерност’, а мисъл, споде-
ляна от известните ми култури.  
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VI. КОНЦЕПТУАЛНА ФОРМА  
Концептуалната форма е тялото на артефакта наука, което се 

вмества между нас и света, за да го опише. Тя е цялостна (Дюем), за-
щото е потопена в непрекъснато поле, което оформя и от което се 
очертава. Тя расте и се променя в експанзивно определяне на света. 
Аналогична е на органичната форма, която расте и се оформя в емб-
риогенеза.  

 
31. Епистемично поле 
Епистемичното поле е напрегнато пространство, чието ядро е 

концептуалната форма, чийто потенциали са научни определения, 
чийто напрежения са научни въпроси и чийто процеси са научни опе-
рации – отговори на тези въпроси: наблюдение, описание, обяснение. 
Наблюдение, описание и обяснение имат различен потенциал и зада-
ват различна по сила концептуална структура: протокол, факт, за-
кон.  

 
Идеята за епистемично поле. Моето обяснение на концептуал-

ната динамика следва модела на динамичните теории във физиката 
и биологията, въведен от Максуел, пронизан от идеята за поле. Без 
поле не виждам как може да се обясни една динамика на форма. ‘По-
ле’ е понятие на физиката за част от пространство около гравитаци-
онни или електромагнитни ядра, които индуцират потенциали в прос-
транството. Полето е конфигурирано пространство. Това значи, че в 
това пространство, локално, движения на тела с потенциали са насо-
чени по линии, очертаващи траекториите на привличането или отб-
лъскването от ядрото.  

Полето е изпитан, мощен и опитно осмислен концепт за описа-
ние на динамиката. Полето не е използвано в този динамичен смисъл 
във философия на науката. Неговото използване се налага от факта, 
че перцептивните и менталните форми в науката създават напрег-
нато смислово пространство. Локални центрове на това пространст-
во са концептуалните форми, а конфигурация – определенията в тях-
ната съотнесеност (‘концептуалната мрежа’).  

Епистемичното поле е локално пространство на научните опе-
рации с концептуална форма (теория). Неговата конфигурация се за-
дава от концептуалната форма. То не е част от физическото простран-
ство, а е част от конфигурационното знаково пространство, в което се 
разполагат научните текстове.  
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Светът, както се очертава пред нас със своята пространство-
времева форма, е фон на епистемичното поле. Той е извор на всяко 
описание. Научното описание на света се корени в най-силното възп-
риемане, вкл. с помощта на уреди. Полето съществува благодарение 
на специфичните възприятия и понятия, оживяващи науката. Без тях 
научните текстове са лишени от смисъл и не са текстове. Така науката 
не може да се концептуализира вън от подобно смислово пространст-
во.  

Това поле е аналогично на ‘жизнен свят’ в смисъла на Хусерл и 
Шутц. Във феноменологията полето е смисловото пространство, кое-
то задава смислите на обектите в жизнения свят. Смислоопределянето 
следва формата на полето.  

За първи път използвам това понятие в дисертацията си Живот и 
научна рационалност, защитена в 1987. „Динамиката, описана тук, 
има своята ‘енергетика’ в ‘напрежението’, разпределено в полето, 
създавано от чистата структура“ (Герджиков, 1987, с. 37). Тя е в осно-
вата а монографията Рационалност и биология. „Чистата структура 
задава специфично концептуално пространство – поле, което може 
да се представи като множество точки и траектории на понятия и 
операции с понятия“ (Герджиков, 1991, с. 32). 

Полето е структурирано от невидимите линии на концептуал-
на динамика. Така, както в електрическото поле токът тече по най-
малкото съпротивление и свързва различни потенциали, и в еписте-
мичното поле протичат линиите на интерпретиране, следване, синтез. 
Имре Лакатош разработва подобен модел на течение на истинността 
по логическите дедуктивни канали в дедуктивната теория. „Ние мо-
жем да достигнем много, обсъждайки просто, как нещо тече в дедук-
тивната система, не обсъждайки какво собствено в нея тече – безпог-
решна истина или, да кажем, ръселовата психологически неоспорима 
истина, логически неоспоримата истина на Р. Брайтуейт, витген-
щайновата ‘лингвистически неоспорима истина’, тече ли в нея попе-
рианската оспорима неистина и правдоподобие, или карнаповата ве-
роятност“ (Lacatos, 1962 (1996), с. 110). Лакатош схваща тези концеп-
туални канали като логически: „историята на логиката (или на теори-
ята на каналите на истинностните значения) от Декарт до наши дни е 
била всъщност история на критиката и усъвършенстването на дедук-
тивните канали и разрушаването на индуктивните канали“ (пак там, с. 
112). 

Не само чисто логическите, а и връзките на синтез се прокарват 
по невидимите линии на концептуалната гравитация по силата на ця-
лостната картина и смисловите зависимости. Когато в една цяла кар-
тина се види празно място, не е въпрос на логика о да се запълни. Ак-
тът е творчески, синтетичен. Намира се вярното решение, силно на-
сочен от образа в контекста, от невидимите силови линии, от концеп-
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туалната експанзия. Така се поставя на правилно място част от пъзел, 
разкрива престъпление по следи, или се открива структурата на ДНК 
по косвени данни. 

Научното виждане е усилено естествено виждане. То съдържа 
повече определеност от естественото. То използва уреди за наблюде-
ние и теории.  

Теориите усилват, така както уредите за наблюдение. Те не са 
по-различни от уредите в усилващата си роля. И те, както телескопите 
и микроскопите, определят в по-висока степен в сравнение с предиш-
ната. С ограничен набор от положения се определят неограничен 
брой факти в едно ограничено поле.  

Научната теория е успешно свеждане (редукция) на определе-
ностите както светлинните лъчи се концентрират във фокус, където 
запазват своето разнообразие. От фокусирането си лъчите винаги мо-
гат да се разгърнат, без да губят спецификата си. Така от добрата тео-
рия могат да се извеждат многообразия от факти.  

Полето е формообразуващо, точно като ембриологичното. 
Епистемичното поле не е физическо, а ментално поле. То е проецира-
но в научните изследвания и получаваните в тях артефакти и най-вече 
текстове. Представлява споделена нагласа на правещите наука и оне-
зи, които ѐ вярват. Тази нагласа се разгръща в ред визии за света, ко-
ито стоят в ядрото и към тях гравитират всевъзможните научни фор-
ми. Тези визии образуват научното описание на света като алтернати-
ва например на магическото. Те конфигурират напрегнатото прост-
ранство на опитната наука.  

Епистемичното поле има форма. Най-напред то е живо, семан-
тично. То изразява, без да отразява, формата на света. Да изразява 
значи да означава така, че в знака човешкият ум да разпознава види-
мата форма на света. Това е мрежата от линии на най-вероятни връзки 
между понятия или операции. Формата на това поле, очертанията на 
тази мрежа, се задават от концепуалната форма. На свой ред концеп-
туалната форма в разгърнат вид следва ‘силовите линии’ на еписте-
мичното поле.  

Eпистемичното поле задава линиите на експанзията на кон-
цептуалната форма. Така е налице цикличната форма на разгръща-
не: чиста структура – епистемично поле – разгърната структура. Това 
е експанзия на концептуалната форма в полето, създавано и подържа-
но от нея. В процеса на експанзия полето се усилва и на свой ре усил-
ва експанзията.  

Епистемичното поле има център, от който се експанзира на-
вън. Това е по-силна форма, която задава формата на по-слабите 
структури. Така теорията подрежда измерванията. Но това не значи 
основа.  
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Това поле не структурира постройка с основа. ‘Основата’ е ло-
шо приближение, което подвежда да се търсят все по-
’фундаментални’, ‘безпредпоставъчни’, ‘очевидни’ положения. А то-
ва не е нужно. Науката не е подобна на сграда. Логическата ерархия 
не е линия на обосноваване, а на семантична зависимост.  

Защо в математиката, философията и науките се търсят ‘осно-
ви’? Нима тези създания са като сградите? Не значи ли ‘основи’ също 
‘опора’, която може да е кука, на която се окачва тежест? Не значи 
ли основи също скелет, около който се построява плът? Истината е, 
че няма основи и скелет, няма опорна точка в света, а има само по-
силна и по-слаба структура. Костта има по-силна структура от муску-
ла. Бетонът е по-здрав от тухлата. Желязото е по-здраво от закаченото 
на него.  

Осмислянето на научните концепти става в живия процес на 
перцепцията. Само жив процес в света без примеси на обработка и 
условност може да осмисля науката. Ако смисълът се състои в чисто-
то съотнасяне на текстове в науката, никога не е възможно да отстра-
ним неистинните, слабите, неадекватните концепти и да утвърдим 
истинните, силните, адекватните. А неразличаването на истина от 
неистина прави науката невъзможна.  

Единственият начин да се провери дали една хипотеза или прос-
то предположение в науката е вярно, е да се съотнесе с перцепциите, 
или пряко като текст – с наблюденията, в които са проецирани пер-
цепциите. Това е и единственият начин да е определят абстрактните 
понятия. Алберт Айнщайн определя така фундаментални понятия 
като време.  

Истината в науката не е нищо друго освен усилване или инду-
циране на концепта от перцепцията, а неистина – отслабването или 
разрушаването му от нея. Тази истина няма нищо общо с учението 
за абсолютна или обективна истина независимо от човека, човечест-
вото и всеки възможен познаващ субект. Тази истина няма нищо об-
що с дихотомията субект – обект.  

Възприятието е корен на научния смисъл, защото задава света, 
какъвто е. Това обяснява всеобхватното съгласие между хората в 
опитната наука относно извора на смисъл – възприятието. Съгласието 
става по силата на споделеността на еднаквия човешки свят на съ-
ществата с човешко тяло.  

Да се каже, че възприятието е вън от науката не значи да се 
покаже, че нейният смисъл е неперцептивен. Да се покаже, че няма 
чисто дадено не значи да се покаже, че в науката всичко се прави от 
нас. Работата е там, че ‘даденото’ е в някакъв смисъл ‘направено’, но 
не като артефакт (част от науката), а като жив процес. Възприятията 
са процеси и резултати на живи актове. Затова ‘даденото’ не е точен 
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термин, не значи обективно задаване, нито отразяване на обекти от 
субекти.  

В науката постъпват данни, няма място за живите перцепции. 
Целият смисъл на науката се носи от жизнения процес на света 
(животът с тяло, перцепцията).  

Перцепцията е телесен процес. А жизненият телесен процес 
има по-висок енергиен потенциал от безтелесни процеси като въоб-
ражението и мисленето. Ясно е, че можем да си представяме, въоб-
разяваме и мислим за обекти и процеси вън от света. Но не можем да 
избегнем формата на света. Всички наши въображаеми или мислими 
обекти и процеси носят формата на възприемания свят: Пегас е летящ 
кон, самодивата е горска фея, вълнá е колебателно движение, части-
ца е малко тяло, спин е посока на орбитата на електрона. Те са прост-
ранство-времеви, цветни, звукови, вкусови и осезаеми. Не е възможно 
да мислим нещо извън пространство, време и сетивност, извън пер-
цепцията, извън света. Нашето мислене не може да променя нещата в 
пространството и времето.  

Анри Поанкаре пише: „ние не се нуждаем от определение за си-
ла: 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 годи-
ни... 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 има енергетично значение. Така широко дискути-
раната простота на теориите като тяхна ‘сила’ може да се обясни ди-
намически. Колкото една форма е по-проста (съдържа по-малко 
единици), толкова по-стабилна е тя. Полето на простата форма е по-
високоенергийно. Но реалната енергия на една форма зависи не само 
от простотата ѐ, а и от потенциалния ѐ обхват.  

Най-близо до перцепцията е наблюдението (респ. измерване), 
защото това е жив акт посредством артефакт в културата. Данните от 
измерването не са зависими от никакви теории. Това, че годината е 
равна на 365, 2 дни, не е конвенция или артефакт, това е реално коли-
чествено отношение. Друг е въпросът за неговата точност.  

Най-здравото в света не е най-силно в същия смисъл, но е нещо 
подобно. Това е трайността на човешката форма или на формата 
на света. Това е първата по сила и по време подредба на нещата, коя-
то си отива от този свят последна, заедно с него, при умирането. 
Именно тази форма обезпечава ‘опитната основа’ на науките, ‘фун-
даментът’ на знанието, ‘неумолимостта на природните закони’, ‘же-
лязната необходимост’, ‘обективността на реалното’.  

Дефиниции.  
а. Концептуалното поле е множество от (емпирично определе-

ни) термини, които имат определен потенциал чрез своето значение в 
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опита като възможни научни операции – наблюдение (измерване), 
описание и обяснение (предвиждане).  

б. Определеност (теоретични термини и стойности). Всеки 
термин (твърдение) като значеща единица в концептуала има своето 
място в концептуалното поле и с това е определен спрямо данните, 
до които в крайна сметка се отнасят всички по-високи нива на кон-
цептуала.  

в. Епистемичен потенциал. Това е насочената напрегнатост на 
твърдението към други концептуални единици за взаимодействие в 
научна операция: възможно наблюдение, описание или обяснение. Тя 
се изразява като въпрос.  

г. Вертикална връзка. Интерпретационна връзка между значе-
ния (потенциали) от по-силен към по-слаб елемент: наблюдение (из-
мерване), описание, обяснение (предвиждане). Осъществява се чрез 
актуалните операции на наблюдения, описания и обяснения.  

д. Хоризонтална връзка. Връзка между значения на едно равни-
ще на концептуала. Синтез между термини и твърдения. Това е ре-
зултат от наблюдение или протокол, резултат от описание или факт и 
резултат от обяснение или теория. Аналогична е на молекулярната 
структура.  

Колкото една форма е по-експанзивна, толкова тя е по-
стабилна. Две теории еднакво прости, но с различна обяснителна 
мощност, различен обхват или различно количество определения, 
имат съответно различна енергия. Експанзивността е обемът на раз-
нообразието от определения, които се разпознават от понятията на 
теорията. Това е по-висока конкретност. Понятието на Попър: ‘Емпи-
рично съдържание на теорията’ е емпирично еквивалентно на ‘енер-
гията на концептуалната форма’.  

Така понятията не отразяват независими от нас определения, а 
организират, асимилират, подвеждат по силата на своя енергиен по-
тенциал възприятия. Няма никаква стойност идентифицирането им 
като обективни’. Това е казано в същия смисъл, който Анри Поанкаре 
влага в думите: „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“ (Poincaré, 1902, p. 
131). 

Център на епистемичното поле е понятието или понятията на 
теорията, свързани с определения и постулати (аксиоми). Системата 
от постулати и определения създава чистата структура. Тя пък създа-
ва епистемичното поле с неговата форма. То обезпечава и определя 
силата и посоката на концептуалната експанзия Епистемичното поле 
няма пространствена (физическа) форма, но може да се изобрази като 
сферично пространство с разпределени потенциали. То задава сфе-
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рична мрежа от силови линии с две основни направления: дъгово и 
радиално.  

Дъгови силови линии. По дъгите се разполагат хоризонталните 
връзки между еднопорядкови понятия.  

Радиални силови линии. По радиусите се разполагат вертикални-
те връзки между понятията: подвеждането, дедуцирането.  

 
32. Концептуална форма 
Концептуалната форма в опитната наука е кристализация на 

определения с перцептивен смисъл в епистемично поле. Силата на 
концептуалната структура е мощността ѐ да организира опита, 
като синтезира отговори на въпроси. Една структура е толкова по-
силна, колкото по-голямо перцептивно разнообразие може да подре-
ди в протоколи, факти и обяснения. В науката нещата се подреж-
дат така, сякаш расте един зародиш, който се обогатява, придоби-
ва нови черти и се оформя все по-отчетливо и подробно. Науката 
расте, като запазва формата си.  

 
Тялото на науката се състои от подредени едно в друго концент-

рични структурно-функционални нива, всяко от които осъществява 
специфична само за него структура и операции. В центъра на поня-
тийната организация стоят абстрактно-логическите отношения. 
Следват ‘конкретно-логическите’ категориални структури, абстракт-
но-теоретичните основни научни понятия, отговорни за теоретичните 
обяснения, емпиричните обобщения, фактите и данните.  

Най-добре е да се мине без концептуална структура. Празнота-
та е най-лекото състояние. Ако нещата просто могат да се изразят та-
ка, както са възприети, видяни с въоръжено око или постигнати от-
части с въоръжено око, отчасти със съпоставяне, тогава не са нужни 
нито теории, нито закони. Двойната спирала на ДНК не е теоретично 
понятие. Тя е отчасти визирана, отчасти видяна. В нейното постигане 
има и теоретично участие. Но тя не е теория. Този модел е в основата 
на цял ред блестящи обяснения и открития и в резултат на тях – на 
цялата молекулна биология. (Конкретно това откритие е анализирано 
в специален параграф). Така че една силна светова форма, постигната 
в науката, не е нужно да има теоретичен вид. Теориите и законите 
нямат никакъв друг смисъл освен организиране на перцепции. Те не 
носят никаква информация за скрити същности, всеобщности или 
‘природни закони’.  

Концептуалната структура се минимализира. Науката работи 
със свой език. На практика е невъзможно да се опише каквото и да е 
без технически думи, термини, величини. Така се създава базов език, 
концептуална структура, ядро от думи и положения. Те са необходи-
ми, за да се изразят наблюдения или опишат факти. Тогава може да е 
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появи нужда от по-високи концептуални нива като теории. Но това се 
плаща цената на концептуални тежести, неопределености на теоре-
тични понятия, въвеждане на термини за ненаблюдаеми обекти. 
Вкарва се цялата проблематичност на теорията и ‘теоретичните същ-
ности’.  

Минимална структура значи максимална стабилност. Услож-
няването води до нестабилност чрез въвличане в неопределености, 
интерпретации и множество теоретични положения, води до дълги и 
съмнителни обяснения. Сложните теории са крехки и лесно се про-
пукват в множество точки, опровергават се. Но на практика е невъз-
можно да се изкаже света накратко в неговото многообразие. Концеп-
туалните форми фокусират многообразието в еднообразие. А това е 
облекчаване, опразване от определения, снемане на напрежения, въз-
можност за предвиждане и за мощни действия  

Концептуалната форма е знакова структура (текст) с перцеп-
тивен смисъл.  

Тялото на науката не е сграда с основи, а знакова форма в по-
тока на живота. Тя се подържа от една пулсираща интелигентна 
перцепция. Изследвайки природата на математичното и физичното 
разсъждение, Поанкаре разкрива колко условни са научните построе-
ния 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 осно-
вата на всяко възможно описание. Чистите структури са предназначе-
ни да организират разширението на науките чрез изследвания. Това 
важи за математиката независимо от опита (Poincaré, 1902, (1983), с. 
27), докато в естествените науки опитът бива описван, без обаче да 
определя безусловно своето описание. Подлагайки на съмнение осно-
вите на механиката, Поанкаре изяснява условния ѐ характер и меха-
низма на строежа на понятията: „Сега се изяснява по какъв начин 
опитът от една страна, е могъл да служи като основание за принципи-
те на механиката, а от друга – никога да не бъде в състояние да им 
противоречи“ (ibid., 119). 

На повърхността на йерархията са протоколите, организира-
щи 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 нау-
ка за природата (Герджиков, 1995, с. 162 – 166). 

Цялата тази сфера от субординирани структурни равнища може 
да се структурира на няколко нива: протоколно (наблюдателно), фак-
тическо (описателно), теоретическо (обяснително), категориално, ло-
гическо. Тази структура е усилено определена фактическо-теоретична 
структура.  
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В началото на философския анализ фактите и логиката са единс-
твени елементи на науката. Но те се оказва недостатъчни поради 
двусмислието им. Фактите се оказват понятийно зависими, а логиката 
– емпирично зависима. Дуализмът факти – логика лесно се релативи-
зира (Куайн). Нещата стават по-ясни, когато се обособят наблюдение 
и факт, от една страна, и категория и логика – от друга. Наблюдение-
то, за разлика от описанието на факт, съдържа теоретично независим, 
чист материал. Така зависимостта на фактите от теориите не значи 
зависимост на перцепцията, която наблюдението съдържа, от теория-
та. От друга страна логиката се напряга в посока към модалност (ка-
тегориалност) и така се вижда ясно разликата между статистически и 
динамически теории при една и съща логическа форма.  

 
  
 
Перцепция 
 на света 
           L        K       T      F       O 

   
 
 
 
 

Схема на концептуалната форма 
L – означава логическо ниво – определяне и извеждане;  
K – категориално ниво – модалност;  
T – теоретично ниво – обяснение;  
F – фактично ниво – описание;  
O – наблюдателно ниво – наблюдение.  
Ако условно нарека радиалното и дъговото измерение на поня-

тийната организация съответно субординационни и координационни 
(вертикални и хоризонтални) отношения между понятия и положе-
ния, 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 син-
тезират функциите: наблюдение, описание, обяснение, категориална 
идентификация, логическо извеждане.  

Както синтезите по радиуса, така и синтезите по окръжнос-
тите не се свеждат до прости извличания на следствие. Отношения-
та, които изграждат понятийната структура, обаче могат да свързват 
по определение зависими и по определение независими понятия – 
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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 предс-
тавлява 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 изпит-
ване в изследователски цикъл. „Нагряването на телата води до тяхно-
то разширяване“ е синтетично тъждество. Най-важните синтетични 
отношения в науката са законите.  

Простотата. Концептуалите са прости и това значи енергетич-
но стабилни. С една комбинация от думи и числа се казват много не-
ща. Ограничено многообразие обхваща неограничено поле. Просто-
тата е опразване от определения. Светът в неговата неправилност се 
определя като правилен. Орбитата на планетите се определя като пра-
вилна елипса, макар че не е точно такава. Правилността на света е 
плод на научната абстракция по силата на икономическите усилия на 
живота (Мах). Но светът е далеч от това да е хаотичен, той постоянно 
се подрежда в полето на живата форма.  

Има две гранични равнища в сградата на опитната наука: наб-
людателно и логическо. Граничността на наблюдението се състои в 
неговата предконцептуалност. То е изтълкувано, но неговият матери-
ал 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 логическо-
то осигурява конструктивната му роля на скелет на науката. Но логи-
ката не резюмира научната рационалност. Тя е само семантичната 
определеност и еднозначност, които придават стабилност на концеп-
туалната форма (Герджиков, 1995, с. 166).  

В науката нещата се подреждат така, сякаш расте един зародиш, 
който се обогатява, придобива нови черти и се оформя все по-
отчетливо и подробно. Науката расте, като запазва формата си 

 
33. Концептуалната схема. Карнап, Куайн и Попър 
Идеята за концептуална схема в хода от логически позитиви-

зъм към критически рационализъм и пост-позитивизъм претърпява 
метаморфози. Тя започва като езикова мрежа (Куайн), минава през 
холизъм и онтологическа относителност (Куайн), социология на зна-
нието, несъизмеримост. От позитивно обяснение на работата на 
концептуални цялости тя се превръща в ирационалистична идеоло-
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гия. Концептуалната форма не е изобразяване на света, не е опреде-
лима вероятностно (Карнап), не е пробен обект на фалсифициране 
(Попър) и не е една от многото желани варианти (Файерабенд).  

 
Framework. (‘Eзикова мрежа’). „Ако някой желае да говори в 

своя език за нов вид същности, той трябва да въведе система от нови 
начини на говорене, предмет на нови правила; ще наричаме тази про-
цедура конструкция на езикова мрежа (framework) на новите въпрос-
ни същности“ (Carnap, 1950 (1952), p. 208). ‘Езиковата мрежа’ е на-
пълно свободна. Ние обаче не сме свободни да приемем каквито си 
искаме същности – няма да е разумно. Ние сме в постоянен дълг към 
простотата и празнотата откъм ‘същности’, които нямат перцептивен 
смисъл. Какво съществува, не се решава от ‘концептуалната схема’ 
(Куайн). Съществуването не е свойство на екзистенциални твърдения. 
Да помним разликата между талерите в джоба и мислимите талери 
(Кант). Думите като знаци не са неща в пространството и времето. 
Като физически обекти пък те не са живи. Нещата и понятията за тях 
са локални и тяхното размиване до универсалност и лишава от мисъл. 
Епистемичните полета са локални области в перцептивно оживеното 
пространство на науката. Пресилено е да говорим за науката като за 
едно цяло (Куайн).  

Рудолф Карнап е първият, който артикулира ‘холистичния те-
зис’, че се проверяват цели теории. В знаменитата си статия „Физи-
ческият език като универсален език на науката“ от 1931 г. Карнап 
пише: „Но емпиричната проверка не се отнася за отделното изрече-
ние, а за системата на изреченията или за нейната подсистема“ (Car-
nap, 1932, S. 437). Въпреки това Куайн носи венеца на славата на от-
рицател на ‘догмата на емпиристите’, че се проверявало отделното 
твърдение  

Уилфрид Селарс формулира ‘антропологичното’ определение 
на концептуалната структура като израз на подреден живот, което 
напълно съвпада с провежданото в това изследване: „Тези догми (ре-
ализмът 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 коя-
то от зачатъчно начало е еволюирала по пътя на адаптацията. Тази 
концептуална структура, макар че се привежда в действие от сетивни 
впечатления, не говори, поне основно, за сетивни впечатления“ (Sel-
lars, (1978), с. 373). 

Селарс признава фундаменталното място на наблюдателното ни-
во, въпреки че то може да се формулира по различен начин и в този 
смисъл не е ‘дадено’ (ibid., с. 375). Той изтъква здравия смисъл като 
смислов извор на науката: „тази задължителност на здравия смисъл е 
методологическа и е несъвместима нито онтологическия тезис, съг-
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ласно който светът, както се представя на здравия смисъл, е, в кантов 
смисъл, феноменален, нито с епистемологичния тезис, съгласно който 
задачата на теоретичната наука е да ни даде точно описание на неща-
та“ (ibid. , с. 377). Мисълта за това, че структурата на здравия смисъл 
има някакъв фундамент, не съдържа в себе си изискването този фун-
дамент да се състои от сетивни впечатления. „Структурата на здравия 
смисъл е (освен всичко друго) структура на цветни физически обекти, 
разположени в пространството и съществуващи във времето…ясно е, 
че няма никаква алтернатива на интерпретацията на тези физически 
обекти, освен като оцветени в буквалния смисъл на думата…Лъжлива 
или не, тя е структурата на здравия смисъл“ (ibid., с. 378 – 379). 

Този ‘антропологичен възглед’ е твърде близък до развивания 
тук. Той категорично е отвъд епистемологичния и онтологичен дог-
матизъм. Този възглед е отвъд реализма и инструментализма. Той 
определя концептуалната форма като антропологична ‘форма на ор-
ганизиран живот’. Селарс съзнава зависимостта на научната структу-
ра от ‘човешката форма’. Той ясно утвърждава безалтернативността 
на перцептивното осмисляне.  

Чистата структура е цяло, но не холон заедно с цялата наука. 
Тя 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.  

Така концептуалната мрежа е цялостна и в нея по силата на 
епистемичните потенциали е налице привличане на определени фор-
ми от други. Но това не е холизъм от вида на Куайн. Трябва да се 
признае, че промяна в някоя отдалечена от опита област на науката 
може да реши опитен проблем. Обяснението на това е, че концепту-
алната форма е еластична. Но тя не е холон. Знанието е партикуларно, 
фрагментарно и в силна степен локално, а не тотално. Ако цялата те-
ория и дори цялото знание застава пред съда на опита всеки път, то не 
е възможна никаква локална проверка. Ако опровержението на една 
погрешна хипотеза, например, че на Марс има живот, има отношение 
към цялата наука, трябва да е налице промяна без емпирична и без 
логическа връзка и в други области на знанието. Ако предположение-
то, че на Марс има живот, не подлежи самостоятелно на опитна про-
верка, то ще остане непроверимо. Но на практика то е проверимо. 
Ако там бъде открита клетка, хипотезата ще е потвърдена независимо 
от това в какъв контекст е тя.  

Ако са налице две противоположни теории и ‘съдът на опита’ 
трябва да избере една от тях, ние не можем да ги разгледаме като със-
тавки на едно цяло, което се явява на съд. Защото едната теория тряб-
ва да бъде потвърдена за сметка на елиминирането на другата.  
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Образът на полето в холизма на Куайн. Понятие научно поле 
използва Уилърд Куайн: „Цялото на така нареченото знание или вяр-
вания, като се от най-случайните теми в географията и историята до 
най-дълбоките закони на атомната физика или даже чиста математика 
и логика, е човешко създание, което се докосва до опита само по ръ-
бовете си. Или, за да сменим образа, цялата наука е като силово поле, 
чиито гранични условия се задават от опита. Конфликт с опита на 
периферията води до преобразувания във вътрешността на полето. 
Преразглеждането на някои твърдения води до преразглеждане на 
други поради взаимните им логически зависимости – като логически-
те закони са просто други твърдения в системата, други елементи в 
полето“ (Quine, 1953 (1976), p. 42).  

Полето, в което се осмисля и експанзира науката, е живо. За 
разлика от Куайн аз смятам, че артефактът наука е полеви и функци-
онира само в жизнения процес на човешкото познание. Това е смисъ-
лът на научните концепти. А той е живот – възприятие, действие, 
опит. Науката е форма на жива човешка дейност. Затова епистемич-
ното поле не е подобно на гравитационното или електрическото, а по-
скоро на ‘ембрионалното’. Тук нямам предвид някакво предполагае-
мо биологично поле, което организира клетките и процесите на деле-
не в зародиша и го оформя като организъм. Имам предвид, че в нау-
ката нещата се подреждат така, сякаш расте един зародиш, който 
се обогатява, придобива нови черти и се оформя все по-отчетливо и 
подробно. Науката расте, като запазва формата си. В процеса на 
растеж тя обаче придобива нови определения и всички те гравитират 
и зависят от определенията, положени в началото. Ядрото, също като 
ядрото на зародишната клетка, съдържа една форма, която служи като 
образец и става матрица, когато се приложи към неорганизиран мате-
риал от периферията. По подобен начин генетичната информация от 
ядрото се предава чрез матрица до мястото, където се синтезират бел-
тъците. Така се осъществяват изследователските операции на наблю-
дение, описание и обяснение.  

Научно-изследователска програма. Моделът на научно-
изследователската програма е следващ вариант на ‘концептуална 
схема’. Тук той е динамичен и изобразява верига от последователни 
теории с е консистентно нарастване на съдържанието. (Lacatos, 1970) 
Но това не е просто динамика. Тук е налице отговор на реакция от 
НИП. Това е органично цяло. Нейният ‘твърд корен’ реагира срещу 
разрушаването на концептуалното цяло. То е резистентно и се пред-
пазва от меката обвивка на допълнителните хипотези. Така този образ 
на науката е близък до предлагания тук със своята органичност, разс-
лоеност и реакция на средата.  

Критика на Попър на ‘концептуалната схема’. Акцентът върху 
смисловата цялост и обособеност на концептуалната форма на раз-
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лични нива: теория, наука, култура, свят, води до релативизма на 
‘framework’ – една идеология, която разрушава пътищата за рацио-
нална и отговорна дискусия. На ниво теория това е тезата за несъиз-
меримостта на Кун и Файерабенд. На ниво наука това е концептуал-
ния холизъм на Куайн след карнаповия анализ на мрежата. На ниво 
език (култура) това е онтологическата относителност на Куайн, спо-
ред която местните езици са отделени с непреводимост и всеки свят е 
определян само по отношение на локален език. ‘Социологията на 
знанието’ в този дух смята, че знанието е затворено в социална среда 
и обективността е невъзможна. (Още по-далеч отиват постмодернис-
тите, за които светът е просто социална конструкция – Бъргър, Лук-
ман).  

Всички тези схващания Попър обединява като ‘Мит за концеп-
туалната схема’ (‘Mith of the Framework’). Социологията на знанието 
се саморазрушава, защото се прилага и към себе си. Самата тя би 
трябвало да е затворена в предразсъдъци и заблуди и така да не е ва-
лидна. Теориите, въпреки че говорят на различни езици, са сравними. 
Дискусията в този случай е трудна, но не невъзможна (Popper, 1965 
(1994), p. 54). А в науката дискусиите заглъхват след намиране на яс-
но решение. Остават само философски недоразумения. Езиците също 
не са изолирани. Преводите са винаги възможни в степента, която е 
нужна. Трудността на превода не трябва да води към утвърждаване 
на невъзможност за описване в един език на състояние на нещата, 
което може да се опише в друг език “ (ibid., p. 49). „Средството за из-
лизане от собствения език е критицизмът“ (ibid., p. 52), а „онтологи-
ческата относителност, въпреки че възпрепятства лесната комуника-
ция, може да има огромна важност във всички по-важни случаи на 
културен сблъсък, ако тя може да се превъзмогне не с рязък скок в 
тъмнината, а достатъчно бавно“ (ibid., p. 51). Карл Попър стига до 
теорията на Тарски за истината като най-добра формулировка на ко-
респондентната теория и аргумент срещу релативизма: „Но е ли по-
нятието на Тарски за истината релативно понятие? Не е ли то относи-
телно спрямо езика, на който принадлежи твърдението, чиято истин-
ност се обсъжда? Отговорът на този въпрос е ‘не’“ (ibid., p. 48). Тук 
Попър премълчава, че ‘съответствието на фактите’ в случая: „Твърде-
нието ‘Снегът е бял’ е вярно ако и само ако снегът е бял“ от примера 
на самия Тарски значи опитна достоверност, а не езиков израз, иначе 
се обезсмисля разграничаването от Тарски на език и метаезик в гор-
ното изказване за изказването и за фактите.  

Карл Попър смята, че теориите, макар и радикално погрешни, са 
незаменими: „Теориите са важни и незаменими, защото без тях ние не 
можем да се ориентираме в света – ние не можем да живеем“ (ibid., p. 
53). 



С. Герджиков. Научното обяснение на света 186 

 Попър превъзмогва вкорененото в емпиризма убеждение, че те-
ориите са приблизителни копия на света. Концептуалната схема не е 
‘приблизително вярно изображение’. Всяка теория е решение на сло-
жен проблем или комплекс от проблеми и така е уникална. Тя е във 
висша степен невероятна, както правилно подчертава Карл Попър. 
Във Виенския кръг е развита индуктивната концепция за вероятност-
та на теориите, като тя с прогреса на науката се приближава към еди-
ница. Това е остатък от класическата заблуда за всеобхватността на 
науката и възможността да се преценява теорията спрямо целия свят 
(иначе как ще мерим вероятността без да разполагаме с отправните 
100 %?). Теориите са невероятни или почти нулево вероятни, защото 
се отнасят към един необхватен в количество и качество свят. Това не 
е екстензивната необятност или класическата безкрайност, а нео-
бяснимостта на формата на света, невъзможността да се рефлек-
тира тя като цяло. Така че индуктивният възглед като вероятностна 
теория трябва първо да ограничи възможния обхват на теорията и 
после да преценява вероятността ѐ. Но това е невъзможна задача, за-
щото цялото знание за обхвата на теорията се съдържа в нея и нищо 
не се знае извън нея. Опитът е винаги актуален, а в случая ни трябва 
обем на потенциален опит. По-сполучливо е решението на Попър. 
Теорията е невероятна и води към все по-невероятни теории. Той 
прави още една голяма крачка: колкото по-невероятна е една теория, 
толкова по-добра е тя. Това значи просто, че тя казва повече за света, 
че тя е по-далеч от тривиалните положения. Така тя е жизнена, произ-
вежда ефективни обяснения, а не празни назовавания и решава проб-
леми, възникващи в хода на науката. Тя е изложена винаги на изпита-
ние и риск от провал. Всичко това ми допада много.  

Концептуалната схема не е просто обект на фалсификация. Но 
Попър надценява значението на опровержението в прогреса на наука-
та. Ако е за опровержение, то е най-лесното. Достатъчно е да зачетем 
като неуспех неточното предвиждане, което една теория прави. Но 
теориите постоянно правят неточни предвиждания. Разумно ли е да се 
освободим заради това от тях? Какво ще ни остане? От друга страна, 
тъй като теорията според Попър трябва да се подложи на възможно 
най-строго изпитание, е ясно предварително, че тя няма да издържи. 
Най-строгото изпитание ще бъде именно граничното, където теорията 
се пропуква. Попър обезсмисля теорията и с това целия ред теории 
като полезно, макар и несъвършено постигане на света. В това отно-
шение трябва да се върнем на позицията на Виенския кръг. Теориите 
се използват за обяснения и се потвърждават, докато това е възможно. 
Опровержението сочи ограничение на теорията, но ако нямаме нищо 
по-добро, трябва да запазим същата теория, докато намерим по-добра.  

Нужен е минимум концептуални схеми. Изобилието на теории 
едва ли води към повече знание и очевидно води към отслабване на 
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всяка от наличните теории. Обратно на ‘пролиферацията’ на Файера-
бенд, животът не изисква излишно многообразие, каквото представ-
ляват различни обяснения на едни и същи факти или формулирането 
на различни факти и протоколи за едни и същи възприятия. Ако съз-
наваме ясно, че теориите внасят изкуствен ред, а не хаос, следва да 
избягваме пролиферацията. Науката се стреми към свеждане на ал-
тернативите до минимум. Просто се избира най-силната теория. Така 
животът не губи енергия за строеж и проверка, за борба и налагане, за 
опровержение и отхвърляне на излишно количество теории и визии.  

 
34. Концептуална експанзия 
Концептуалната динамика е експанзия на концептуалната 

форма в епистемичното поле. Това е верига от отговори на въпроси. 
Отговорите са части от разгърнатата концептуална форма. Кон-
цептуалната динамика е нейна експанзия. В зависимост от силата ѐ 
динамиката, която я усилва, е наблюдение, описание или обяснение 
(предвиждане).  

 
Концептуалната форма експанзира в културата като описание 

на света, което носи живот. Най-напред, тя се носи от живи изсле-
дователи, които работят в условия на съгласие относно нейната ва-
лидност. Те работят с нея, за да формулира данни и факти и да ги 
обясни. В хода на тази работа изследователите целят максимална сте-
пен на организация на опита, на подреденост на света така, че всичко 
ново да може да се определи с оглед ориентация и действие. Науката 
поддържа нашия свят чрез едно високо организирано и перманентно 
изпитвано описание. Тя прави възможни високите технологии и изу-
мителните успехи, които са постигнати за няколко века в научно-
техническата цивилизация. Това е резултат на концептуална динами-
ка – експанзия на научните концепти в полето на човешкия живот 
като описания и обяснения, проекти и технологии, предмети за пот-
ребление и средства за производство. Електрическото осветление, 
отоплителните технологии, съвременните жилища, автомобилите, 
влаковете, самолетите, корабите, телефоните, билдингите, телевизия-
та, компютрите, интернет и присаждането на органи, са плод на науч-
но описание на света. Човешкият живот става по-сигурен, по-богат и 
разнообразен. Оцеляват повече индивиди. Хората свободно се 
придвижват по цялата земя.  

Концептуалната форма експанзира в епистемичното поле, ка-
то организира постъпващи на повърхността данни. Това е динами-
ката на науката, изразяваща се в растежа на знанието. Според Имре 
Лакатош всяка стъпка на една научноизследователска програма 
(НИП) – поредица от последователни теории – е консистентно нарас-
тване на съдържанието (Lacatos, 1970, p. 134). НИП съдържа ‘твърд 
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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 (ibid., 132 – 133). За 
Томас Кун динамиката на науката е представена преди всичко в поня-
тието нормална наука. Нормалната наука е ‘решаване на пъзели’ с 
приложение на дисциплинарна матрица – парадигма (Kuhn, 1962 
(1996), сс. 51 – 59); 1969 (1999), с. 251).  

Концептуалната динамика може да се определи като насочена 
динамика на чистата структура, чието взаимодействие с данните 
– описание, обяснение, предсказание – синтезира разгърнатата кон-
цептуална структура. (Герджиков, 1995). Тези взаимодействия имат 
условни динамически параметри – сила и посока. Тяхната сила се оп-
ределя от дистанцията на равнището, на което се извършват, спрямо 
наблюдателното, а направлението и посоката – от конфигурацията на 
полето, задавано от теоретичният предмет. Полагането на данни в 
протокол е най-слабият синтез. Описанието на факти е второ по сила. 
Фактът ‘усилва’ наблюдението, синтезирайки цялостна картина на 
събитието в пространството и времето. Обяснението и предсказание-
то са най-силни синтези в опитната наука.  

Динамиката, описана тук, има своята ‘енергетика’ в напреже-
нието, 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, къде-
то 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 озна-
чава 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.  

Проблемът с енергетичният извор на изследването. Той е нап-
регната неопределеност в определени координати, локален потенци-
ал в епистемичното поле, изразим като въпрос, недостиг на смисъл и 
на понятие. Проблемът се формулира чрез въпроси. Смислените въп-
роси в науката създават определена мяра неопределеност и задават 
траекторията на изследване. В зависимост от своята дълбочина 
проблемите провокират теоретични понятия, светогледни идеи, онто-
логии. Във всички случаи те изискват смислова (идейно) основа, коя-
то да им даде мяра и формулировка. Формулиран във въпроси и насо-
чен от смисъл (идея), проблемът задвижва изследването. Изследване-
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то синтезира такава организация на понятия, в която въпросите полу-
чават отговор, проблемът се снема (Герджиков, 1995, сс. 167 – 168). 

Научната проблемност с право се схваща като начална (а поня-
кога и като крайна) точка на всяко изследване и развитие на знани-
ето. Карл Попър във формулата си на ‘системния рационален крити-
цизъм’ описва научното развитие като преход от проблеми към проб-
леми.  

P1 – TR – ЕE – P2 
(P1 и P2 означават начален и краен проблем; TT – временно ре-

шение; ЕE – елиминация чрез (на) грешка) (Popper, 1973). 
Томас Кун различава два типа научни проблеми: главоблъскани-

ци (puzzles) и кризи. Нормална наука са изследванията, решаващи 
стандартни проблеми – ‘главоблъсканици’ (Кuhn, 1962 (1996)). 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.  

Моделите на Попър и Кун донякъде изкуствено са противопос-
тавяни 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 – ре-
волюция. 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 дълбо-
чините’ на проблемността: нормалното обяснение на явление от из-
вестна теория, което не среща аномалии, е едно ниво на проблемност. 
Съвсем друга, много по-дълбоко засягаща структурата на действаща-
та теория, е ситуацията на аномалия, когато фактът ‘не се побира’ в 
теорията и назрява нейната замяна с друга.  

Науката носи сянката на неопределеността и хаоса като вичко 
друго, правено от смъртни същества. В нея има твърде много неоп-
ределености – както в опитните определения на понятията, така и в 
‘тълкуването’ на данните. Проблематичността е естествено нейно 
състояние. Това не прави изследването ирационално: то се изтръгва 
от неопределеността и постига смислени резултати. Просто смисле-
ността 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 раз-
ширява пространството на активността. Затова рационално в науката 
е всичко, което води до възпроизвеждане на науката и разширение на 
обхвата ѝ. 
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Проблемът е недостиг на определеност. Ентропията е доста-
тъчно 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 замъглява-
нето на смисъла нещата могат да вървят добре в един чисто автома-
тичен 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.  

Научните проблеми са проекция на проблемността на живота. 
Както животът се изтръгва от хаоса, така и науката експанзира, реша-
вайки локални проблеми. Решенията, а не проблемите, са истинската 
наука. Попър не е прав в това, че проблемите са начална и крайна 
точки. Този цикъл може да се опише и с начало решението, което се 
оказва винаги непълно, и замяната му с друго решение. Колкото по-
дълбоки са проблемите, пред толкова по-радикални промени изправят 
научното развитие, толкова по-голям заряд на историчност му прида-
ват. По правило не се провокират изкуствено. Тук изискването за 
възможно най-силно изпитание за опровергаване не е практично. 
Всяка теория би могла да се опровергае с непосилна задача. Но това 
не я прави безполезна в нейните граници. Отхвърлянето ѐ без наличие 
на по-добра теория би било нерационално и не се прави в науката. 
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 напрег-
не до степен да се трансформира силово или да се замени с нова.  

Въпросите в науката формулират проблеми, като ги огранича-
ват в пространството на изследването. Те са напрегнати неопределе-
ности в определени области на епистемичното поле.  

Равнищата на концептуалната форма определят формата и 
силата на въпросите. На различни равнища въпросите се формули-
рат по различен начин и имат различно значение. На равнище прото-
кол въпросите са наблюдателни. Те имат формата „Какво е наблюда-
ва?“ На равнище факт въпросите са описателни. Те имат формата 
„Какво става?“ („Как стоят нещата?“). На равнище теория въпросите 
са обяснителни: „Защо (За какво) става това?“ („Защо нещата стоят 
така?“). Всеки въпрос е възможен само при наличен отговор на по-
ниско равнище Те изискват отговори от по-ниските нива – факти и 
наблюдения.  
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Смисленият въпрос е израз на недостиг на рационално знание. 
Той е формулировка на научен проблем, празнина в понятийната ор-
ганизация 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 рацио-
нално изследване за своето разрешаване. Те самите са подвъпросни. 
Напрежението на неяснотата около парапсихичните явления не е дос-
тигнало онази организирана обективация, която въплъщава научната 
истина. Получаваните отговори са неясни в своята истинност и емпи-
рична определеност, те ‘блуждаят’ около сградата на науката и по 
чисто външен начин я провокират.  

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 тео-
рията изменя нейното положение спрямо други теории. Така се полу-
чава ситуация на конкурентност между теории, която може да има за 
изход отстраняване на онези описания и обяснения, които са напрег-
нати и сложни в сравнение с конкурентите си. Частен случай на тако-
ва отстраняване е редукцията.  

Ето как се развива една чиста структура. В Philosophia Natu-
ralis Principia Mathematica (Математическите начала на натуралната 
философия) на Исак Нютон е изложена концептуална структура, ри-
суваща предмета механично движение на тела в празно пространство 
и време (Newton, 1686 (1989)). Тази теоретична структура се прилага 
и е изпитвана в астрономически наблюдения, експедиции, математи-
чески изчисления. Тя се излага 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-малкото време’ на Ферма. 
Това са пробиви чрез разширяване и на самата чиста структура, което 
ги превръща в история на тази наука. Класическата механика намира 
своята граница в невъзможността да се обясни фактът на постоянст-
вото 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 движе-
нието, снемаща я в себе си като частен случай за малки скорости – 
Специалната теория на относителността (Герджиков, 1995, с. 169 – 
172). 

 
 
35. Концептуално усилване 
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В своята динамика концептуалната форма се усилва. Концеп-
туалната сила е степен на определеност, епистемичен потенциал. 
Усилването е пробив от данни към факти (описание) и от факти 
към теория (обяснение). Отговорите на въпросите усилват концеп-
туала като проекция на чистата структура върху разгърнатата по 
силовите линии на епистемичното поле. Една концептуална форма е 
толкова по-мощна, колкото по-голямо перцептивно многообразие 
може да идентифицира в минимум определения.  

 
В своята динамика концептуалната форма се усилва. Всеки 

синтез по силовите линии на епистемичното поле прибавя нови еле-
менти или преподрежда наличните в концептуалната форма, без да я 
променя самоцелно. Това прибавяне по-скоро усилва формата. Когато 
формата се промени локално под натиск на данни или заздрави енер-
гетиката си чрез преход от слаба (описателна) към силна (обяснител-
на) структура. Разликата между силна и слаба структура е аналогична 
на разликата между фазовите състояния като течно и твърдо, аморфно 
и кристално. Този вид енергетика е описана в неравновесната термо-
динамика. Усилването е тип фазов преход от по-нестабилна към по-
стабилна структура. Втората структура е по-стабилна. Тя произвежда 
по-малко ентропия и е с това по-високо подредена. Усилването е про-
бив на по-високо енергетично ниво, увеличаване потенциала на опре-
делението в епистемичното поле.  

Концептуалната сила може да се определи като степен на оп-
ределеност, подреденост, организираност. Тя е обратна на концеп-
туалната неопределеност, хаотичност, ентропия. Съответства на ста-
билността в неравновесната термодинамика – състояние на минимал-
но производство на ентропия във фазовото пространство. Концепту-
ално усилване е увеличаване на вътрешната (свободната) енергия на 
концептуалната структура. Намалява ентропията на науката.  

Концептуалната сила е потенциал върху множество данни. 
Нещо да е определено значи да внася определеност в цялата концеп-
туална структура по линията на експанзията, напр. Логическото 
следване. А това е, което съответства на потенциала в епистемичното 
поле.  

На практика това значи повече определеност на ниво наблюде-
ние, изводима от по-малко определения на ниво теория. С по-прости 
теории трябва да се обясняват по-многообразни факти и да се описват 
по-широк спектър от наблюдения. Това обяснява важността на прос-
тотата във връзка с важността на емпиричното съдържание, така чес-
то подчертавана във философията на науката.  

Концептуалното усилване е повишаване на определеността за 
сметка на неопределеността. Концептуално усилване е всяко увели-
чаване на определеността без нови данни: и увеличаването на точ-
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ността на измерването, и точността на теориите, тяхната разделителна 
способност. Така например Айнщайновата теория предсказва по-
точно координатите на движещо се тяло, защото внася коректив 
спрямо Нютон: телата се съкращават в посока на движението си и 
периодите се съкращават. Така пък в Общата теория на относител-
ността се предсказва по-точно координатите на видимите звезди око-
ло Слънцето, защото се отчита ефекта на гравитация, който изкривява 
лъчите.  

Мощността на концептуала е отношение между величината на 
перцептивното разнообразие (многообразието на данните), което 
той обхваща, към величината на неговото концептуално разнообра-
зие.  

Pc = D c /T c 
 
Тази формула е аналогична на формулата за мощност в термо-

динамиката: работа върху време. Най-близка е формулировката на 
електрическата мощност: квадратът на напрежението върху съпро-
тивлението.  

Под величина на разнообразието се разбира съвсем грубо броят 
на логически независимите определения. Така например в закона са 
налице три независими преди закона величини, с което величината на 
разнообразието е 3. В протоколите са налице редове данни за различ-
ни величини. Тук измерването е много трудно. Съвсем грубо мярка 
може да бъде броят на измерваните величини. Но тя обикновено за-
виси от теорията. Така че истинската мярка трябва да бъде живото 
разнообразие на перцепциите. Но то не се мери. Така например Ню-
тоновата механика обединява концептуално чрез едни и същи вели-
чини падането на ябълката и орбитата на Луната. Това са съвършено 
различни перцепции. Но те се изразяват чрез едни и същи величини: 
маса, разстояние, сила.  

Увеличаването на определеността не значи просто повишаване 
на информацията. То значи извеждане на повече информация от по-
малко. Да имаш силна наука не значи просто да имаш много данни, а 
да имаш закон, от който тези данни да могат да се изведат или обяс-
нят.  

Усилването е проекция на силните форми на чистата структу-
ра върху полето на перцепциите. Така протоколите се описват като 
факти, а фактите се обясняват от теории. В процеса на усилване расте 
мощността на концептуалната форма да организира перцепции. Една 
форма е толкова по-силна, колкото по-високо разнообразие от пер-
цепции идентифицира в едно определение. Данните изразяват в под-
реден протокол първични перцепции. Фактите обединяват данни от 
цели редове. Теориите обединяват в едни и същи определения раз-
лични типове факти. Всички тези стъпки в научното изследване са 
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стъпки на концептуално усилване. Расте потенциала на определения-
та в епистемичното поле.  

Измерването е принципно неопределено като проекция на арте-
факт (измерителна единица) върху жива перцепция. Числото само 
случайно може да се определи точно.  

Неопределеността на измерването позволява нагаждане на 
данните към теоретичните предвиждания. Понякога ние сме подве-
дени от теориите и понеже ни се иска, виждаме в неточните измерва-
ния потвърждения на ‘по-прецизни’ теории. Серията снимки и изчис-
ления по време на слънчеви затъмнения във всеки случай не говорят 
еднозначно в полза на Нютон или Айнщайн (Collins, 1943 (1996), сс. 
48 – 56). 

Картината на света във времето и пространството се нуждае 
от пълнота и с това от попълване. Тогава мислено прибавяме пред-
полагаеми събития и неща между реално възприеманите. Така създа-
ваме сценарии на възникването на Вселената, Галактиката, Слънчева-
та система, Земята, живота, Еволюцията и на събития в обратния раз-
рушителен ред.  

Това е концептуално стимулиране на живи представи за света 
извън възможностите и обхвата на актуалното възприятие. Може би 
те са излишни. Може би те са продиктувани от базовата представа на 
Западния човек за пространството и времето на Вселената. По подо-
бен начин други култури градят сценарии на прераждане в съгласие с 
базовата представа за световете и живите форми.  

Зависимост на фактите от теориите (theory ladenness – Файе-
рабенд). Дали в процеса на своята експанзия теориите определят 
какви факти са налице? Жената е бременна или не е бременна. Дали 
този факт е зависим от теория? Дали според това коя теория сме при-
ложили жената ще роди или няма да роди? Дали смяната на теорията 
ще смени факта на бременността или ще го отмени? 

Нужда от многообразие на теории (proliferation – Файерабенд). 
Дали една операция на сърце трябва да се извърши при неопределено 
различен брой теории за тази операция? Дали един орган трябва да 
се преинтерпретира, например далака като черен дроб и така да се 
постигнат ‘нови факти’?  

Тук се бъркат формулировки със съдържание или описания с 
перцепции. Перцепцията не се променя от теориите. Тя е пълна със 
свят, а светът не е подвластен на никакви теории. Зависимо от теори-
ята е числото, определящо стойността на параметър, например граду-
сът по Целзий. Но за разлика от числото възприемаемото и измерено-
то означавано от числото количество не е теоретично зависимо, а е 
намерено в опита, в света.  

Липса на метод и рационалност в науката. По повод на зави-
симостта на данните от теориите се повдига въпроса за липсата на 
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метод и рационалност в науката. Всички критики на научната рацио-
налност, както и самата наука, се композират като ред твърдения, ар-
гументации и заключения. Правдата в тези критики е липсата на 
твърд, закован или изписан на каменна плоча Метод. Доколкото ме-
тодът е средство, няма начин да има универсален метод. Но това не 
значи, че светът може да се описва и обяснява научно и рационално 
така, както си въобразим. Формата на света изисква подходящите ме-
тоди за различни задачи. Методите са добри или лоши, силни или 
слаби в зависимост от това как отговарят на въпросите.  

Просто методът и рационалността са телеологични, а не фун-
даменталистични или каузални. Няма никакви особени уникални ме-
тоди, които проникват в света по особен начин. Науката е възможно 
най-силно рационално подреждане на сетивния свят.  

Силата на науката зависи от силните понятия, които хващат 
в тъждество максимум величини.  

Галилеевата наука се строи във формата на разгърнати понятия. 
Те отъждествяват различни други понятия, като обединяват множест-
ва определености. Хамилтонианът в механиката е такава тъждестве-
ност. Той описва динамиката на системите и е константен за всяка 
система. Като сбор от потенциалната и кинетичната енергия хамил-
тонианът остава постоянен, докато потенциалната енергия се прев-
ръща в кинетична. Мета-твърдение в цялата физика е законът за за-
пазване на енергията. Той представлява най-грандиозната тъждестве-
ност в опитната наука. Тъждествата в опитната наука от рода на За-
пазването на енергията (Първия принцип на термодинамиката) са 
твърдения, които няма как да се потвърдят докрай, защото никога не е 
измерима никаква пълна енергия, а само онези величини, които ние 
сме проецирали, и то само в ограничени мащаби на макросвета. При-
гожин в Новата връзка пише, че времевата последователност на със-
тоянията, описвани чрез постоянния хамилтониан, е всъщност „смяна 
на напълно еквивалентни помежду си гледни точки, основани на 
окончателната и неизменна истина за системата, съдържаща се в ха-
милтониана“ (Prigogine, Stenger, 1979 (1989), с. 99).  

Друг начин на представяне е модификация на описанието (дефи-
нирането на канонични променливи). Каноничната променлива е из-
бран параметър за описание на системата. Няма в самия обект ‘кано-
нична променлива’. В квантовата механика промяната на канонични-
те променливи или представянето на системата по алтернативни на-
чини е наречено унитарна трансформация.  

Това значи, че науката е винаги фрагментарна и в същото време 
винаги вкоренена в неизменен свят. Това са проекции на едно и също 
определение на цялата система в различни величини, чрез различни 
други определения и именно това е концептуалното разгръщане, кон-
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цептуалната система. Тези ‘гледни точки’ са аналитично изводими 
една от друга при промяна на времето. Постулатът е, че H = const.  

Твърде вероятно е, че за всяка динамика на неща и събития в 
пространството и времето може и трябва да се намери някаква конс-
танта.  

В процеса на експанзия чистата структура стига своята гра-
ница. Идеята за познавателна граница е стара. Но понятието за огра-
ниченост на теорията е неясно. Възможно ли е определянето на гра-
ницата априорно независимо от актуалното ѐ приложение? Това е 
много трудно поради неопределеност и синтетичната природа на 
приложението. Прилагането на теорията подвежда данни под концеп-
туална 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 несъвър-
шенство на техниката на прилагане. Актуалното намиране на граница 
е опровержението. Но и то може да се превъзмогне. Ако може да се 
определят относително априорно характерът и мащабът на ограниче-
нието, ще можем ясно да разпознаваме характера на проблемните си-
туации – 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 възпро-
изводството, ще може да се предвиди какво може и какво не може със 
и без изменение да обясни физичната теория в сферата на тази орга-
низация. 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.  

Хайзенберг: „Какъв е източникът на нашето убеждение в окон-
чателната правилност на теорията? Защо ние сме уверени, че никакви 
малки изменения вече не могат да подобрят теорията? Тук може пре-
ди всичко да се обърнем към исторически доводи и да посочим, че 
даже най-старата от завършените теории, нютоновата механика, ни-
кога не се е подлагала на усъвършенстване по пътя на малките изме-
нения. Там, където може без уговорки да се приложи понятието ‘ма-
са’, ‘сила’, ‘ускорение’, досега без всякакви ограничения действува 
законът ‘маса х ускорение = сила’“ (Heisenberg, 1948 (1987), с. 185). 

За квантовата механика: „Досега теорията се е потвърждавала от 
експериментите във всеки отделен случай, при това бяха проведени 
вече много експерименти. Да се вижда тук строго доказателство на 
теорията, разбира се, не може: нали в някакъв бъдещ експеримент 
винаги може да се открие противоречие с теорията. С това обстоятел-
ство Попър даже се опитва да обоснове своето твърдение, че теорията 
се поддава само на фалсификация, но никога на верификация (пак 
там).  
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„В работите на Гибс статистическата термодинамика придоби 
напълно затворен вид, и ние не можем да се съмняваме в това, че 
нейните закони ще имат сила навсякъде и във всяко време – но, раз-
бира се, само за онези явления, които могат да се опишат с помощта 
на понятията температура, ентропия, енергия. Тази теория е идеали-
зация и ние знаем, че има маса състояния, например, на газообразното 
вещество, където не може да се говори за температура и където зако-
ните на термодинамиката са неприложими“ (Heisenberg, 1970 (1987), 
с. 203). 
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VII. НАБЛЮДЕНИЕ И ОПИСАНИЕ  
 
36. Наблюдение 
Наблюдението е първа научна операция. То изразява възприятия 

в понятия. Положението на стрелката на уреда се изразява като 
стойност на величина. Наблюдението с уреди и теории усилва възп-
риятието, като увеличава разделителната му способност. Повиша-
ва се информацията. Светът става по-релефен. Всички данни на 
микроскопите и телескопите са възприемаеми макрообекти. Наблю-
дението е артефактуално организирано, но неговият материал е 
светът. Светът не е зависим от никакво наблюдение.  

 
Наблюдението е възприятие, определено в концептуална форма. 

С акта на наблюдение се преминава от живото възприятие към арте-
факта наука. То дава първия текст в опитната наука. Наблюдението е 
първа научна операция. То изразява възприятия в понятия. Възприе-
маното положение на стрелката на измерителния уред се изразява 
(‘интерпретира’) като стойност на величина с помощта на теория или 
просто понятие. Да забележим, че нищо в понятието или теорията не 
определя дали въпросната величина ще има една или друга стойност, 
т.е. дали положението на стрелката ще бъде на едно или друго деле-
ние на циферблата.  

Разграничаването между перцепция и обсервация е по линията 
на границата на науката като артефакт на фона на първата подредба. 
Перцепция е онова, което съобщава всеки, който влезе в лаборатория-
та и гледа уредите. Наблюдение е онова, което само компетентният 
изследовател изказва, определя, възприемайки същото, което възпри-
ема неспециалистът, влязъл в лабораторията.  

Перцепцията държи жизнеността на науката и нейната споделе-
ност и приемливост за здравия разум. Тя гарантира интерсубектив-
ността на науката. Защото следствията, признавани от хората извън 
науката, са изрази на перцепции на езика на всекидневието. Doxa ос-
мисля epistemе в полето на жизнения свят.  

Цялата артефактуалност на наблюдението е пласт върху све-
та, а не пласт в самия свят. Ние, уредите и измерваните обекти не 
сме в никаква степен зависими от понятия и теории, доколкото сме 
свят. Нито една теория, нито Птолемеевата, нито Коперниковата, ни-
то тази на Галилей, нито тази на Нютон, нито тази на Айнщайн, не 
могат да преместят нито една звезда от мястото, на което я виждаме в 
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звездното небе. Нито една теория на ембрионалното развитие не мо-
же да направи жената бременна, макар че според едно мнение на ра-
нен стадий на бременността тя може да е бременна, а според друго – 
не. Колкото и в силна степен самите обекти и процеси като ‘ние’, 
‘измерителните уреди и ‘измерваните величини’ да сме плод на ин-
терпретация, това в никаква степен не ни премества в пространството 
и времето, не променя формите, цветовете и останалите перцептивни 
компоненти.  

По-точно казано, от теорията (понятието, величината, изме-
рителната единица) зависи какво пише на циферблата на уреда, но 
не зависи къде ще спре стрелката. Това разграничение е важно в си-
туацията на релативзиране на наблюдението като конвенция. Не мо-
жем според конвенция да решим откъде изгрява слънцето, при каква 
температура да завира водата и дали да се раждаме. На конвенция 
подлежат единствено артефактите на науката, но не и перцептивното 
съдържание, което я осмисля. То е момент от жив процес и макар че 
няма нищо общо с представата за фундамент, е извор на смисъла на 
опитната наука.  

Тя е нежива, за разлика от него. Ако ние престанем да живеем, 
цялата артефактуална система може да остане фиксирана в знаци, но 
няма да функционира без света като жив процес.  

Наблюдението о-пределя (а не задава) какво е налице в света, 
който науката описва и обяснява. Когато се развенчава ‘митът за 
даденото’, трябва да се знае, че се дава не наблюдателната форма, а 
перцептивната. Наблюдението ‘пренася’ локалните перцепции в света 
от непосредственото възприятие в науката. Тук те са вече данни: 
стойности на измерени величини, прочетени структури или динамики 
на промяна. Наблюдаемостта определя смислеността на понятията и 
твърденията на опитната наука. Ако някакво твърдение не е опреде-
лено като състояние или събитие в полето на перцепцията в прост-
ранството и времето, съотнесено с тялото на перцептор, то е лишено 
от смисъл. Това следствие от развиваната тук концепция за опитната 
наука като описание на перцепторния свят, може да се провери в жи-
вата наука.  

„Каква е стойността на параметъра р в момента t1
?“ e въпрос, 

задвижващ наблюдателна процедура, измерване.  
Наблюдателят с човешко тяло. Да се проумее наблюдението в 

опитната наука е решаващо за разбирането ѐ. Наблюдението е регис-
трация на определеността на перцепцията като жив телесен процес. В 
това се състои неговата привилегированост като презентация. Поня-
тията на науката не струват нищо, ако не говорят на наблюдението. В 
това се състои революционният смисъл на верификацията като прин-
цип на смисленост в науката, формулиран от Виенския кръг (Schlick) 
и подържан като очевиден от учените в обикновената им работа.  
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Европейската наука преминава през различни фази и форми на 
разбиране на наблюдението и наблюдателя.  

Наблюдението е определител на движението. Решаваща е тран-
сформацията от Нютоновите абстракции за абсолютно време и прост-
ранство, независими от наблюдението и наблюдателя, към Айн-
щайновата относителност, в която физичният смисъл на пространст-
вото и времето се състои в наблюдаемостта. Пространство-времето е 
наблюдавана от центъра на координатна система реалия. Иначе то 
губи смисъл. Тази философия е в основата на Специалната и Общата 
теории на относителността. Същия резултат се получава от анализа в 
тази книга в параграфите за пространство и време.  

Алберт Айнщайн е описвал начина си на мислене като подреж-
дане на сетивни представи за елементи на физичната. Думите не иг-
рали роля на това равнище. Характерни за него са мисловните експе-
рименти с пространство-времеви аранжимент. В Еволюция на идеите 
във физиката Айнщайн прави един от знаменитите си мислени екс-
перименти с падащ свободно асансьор, в който се правят измервания. 
„Полето на привличане съществува за външния наблюдател, а за вът-
решния то не съществува“ (Еinstein, 1954 (1959), с. 213). 

Външен наблюдател: „Моята координатна система е инерциална. 
Асансьорът се движи с постоянно ускорение, защото се подлага на 
въздействие от една постоянна сила. Наблюдателите в асансьора се 
намират в абсолютно движение, за тях законите на механиката са не-
валидни. Те не намират, че телата, върху които не действат силите, са 
в покой. Ако тялото остава свободно, то скоро ще се сблъска с пода 
на асансьора, тъй като подът се движи нагоре към тялото. Това става 
еднакво с часовника и кърпата. Струва ми се много странно, че наб-
людателят в асансьора трябва винаги да е на ‘пода’, защото, веднага 
щом той скочи, подът ще го достигне отново“ (ibid., с. 214). 

Вътрешен наблюдател: „Аз не виждам основание да смятам, че 
моят асансьор се намира в абсолютно движение. Съгласен съм, че 
моята координатна система, твърдо свързана с лифта, е фактически 
неинерциална, но не мисля, че трябва да се примирявам с абсолютно-
то движение. Часовникът ми, кърпата и всички тела падат затова, за-
щото асансьорът като цяло се намира в поле на привличане. Аз забе-
лязвам движения от същия вид като човекът на земята“ (ibid.). 

„Тези две описания – едното дадено от външния, а другото – от 
вътрешния наблюдател, – са напълно последователни, и няма въз-
можност да се реши кое от тях е правилно. Ние можем да приемем 
всяко от тях за описание на явленията в асансьора: или заедно с вън-
шния наблюдател да приемем неравномерността на движението и от-
съствието на гравитационно поле, или заедно с вътрешния наблюда-
тел да приемем покоя и наличието на гравитационно поле“ (ibid.). Все 
пак вътрешният наблюдател допуска грешка, смятайки, че светлинни-
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ят лъч, преминаващ хоризонтално, е безтегловен и няма да се изкри-
ви.  

Теория на относителността, 1911: Координатната система съв-
пада с (тялото на) наблюдателя. Наблюдателят измерва мястото и 
времето, така че няма начин координатната система да е различна от 
локализацията на тялото на наблюдателя. Човекът наблюдател не е 
безтелесен и не може да се премества произволно и независимо от 
тялото си. „Например, ако в качеството на такава материална точка 
взема самия себе си и кажа: „Аз се намирам на това място в тази за-
ла“, то с това самото мое местоположение съвпада с някаква точка на 
тази зала, по-точно, аз говоря за такова съвпадение“ (Еinstein, 1911 
(1965), с. 176). 

Има граници на света, които са еластични. Формата на света се 
запазва като зримост, но видимото се разширява пред въоръженото 
око. Това разширение в пространството също е еластично и също има 
граници. Определеността расте донякъде, а след това отново нама-
лява. В мегаплан това е размиването на очертанията, което е налице 
при много далечните обекти. В микроплан това е размиването на 
очертанията, което е налице за по-малките от квант обекти. Тези гра-
ници се отместват при по-силно увеличение и разделителна способ-
ност. Това отместване спира и границата се втвърдява при преобразу-
ването за много малки и много големи мащаби от порядъка на моле-
кули или метагалактики.  

Може би няма въобще мега и микро, а има граници на простран-
ството като граници на света. Нашият живот създава пространст-
вото дотам, докъдето животът намира място за актове. Към гра-
ниците плътността на света намалява. Той се размива. Става неопре-
делен и просто се разтваря. Изчезват планетите, звездите, системите, 
черните дупки, мъглявините… Изчезват телата, материалите, тъкани-
те, кристалите, клетките, органелите, молекулните струпвания…  

В ограниченото пространство на човешкото око се поместват ог-
раничено разнообразие форми, светлини и сенки. Отвъд това, при 
опит за по-силно разделяне нещата стават неясни. Светът изчезва 
пред погледа на въоръженото око. Ефектът на еластичност се проя-
вява в отместването на границата под натиска на усилената визия, но 
само до някакъв предел, след който визията се размива и изчезва.  

Телос на наблюдението (експеримента). Структурните описания 
и разпознаването на тестовите феномени в живото повдигат въпроса: 
представлява ли обсервационната степен на науката чисто екстензив-
но натрупване на данни? Или тя има своя телеологична форма?  

Експериментът е наблюдение в изолирани условия. Експеримен-
тите са възпроизводими поради тази изолация. Така те могат да се 
повтарят многократно.  
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Повторенията позволяват проверки. Но те не са пътища за ин-
дукция. Друг тип емпиричен анализ е статистическия, където се хва-
ща еднообразна или многообразна огромна група (съвкупност). Там 
действително поведението на единицата не е важно. Важни са 
средните, обобщените, статистически представителните и значимите 
събития.  

‘Митът за даденото’. Уилфрид Селарс има книга с такова заг-
лавие. Представлява ли за Селарс даденото мит? Селарс е много по-
близо до позицията на перцептивното осмисляне на науката, отколко-
то всеки друг пост-позитивист. Това се вижда ясно от следните него-
ви уточнения: „И тук преди всичко е нужно да се отбележи, че отри-
цанието на мита за абсолютното сетивно дадено не означава призна-
ване на идеята, че емпиричното познание в неговия наличен вид няма 
фундаментално ниво, състоящо се от истински наблюдателни преди-
кати. По-скоро можем да се съгласим, че, даже ако то действително 
има някакво фундаментално ниво, това ниво все пак по принцип е 
заменимо с друга концептуална структура, в която дадените предика-
ти, строго казано, не присъстват. В този, и само в този смисъл аз от-
ричам догмата за дадеността на предикатите на наблюдателно ниво” 
(Sellars, (1978), с. 375). В светлината на развивания тук модел това е 
точно така. Наблюдателното ниво на концептуалната форма не е не-
посредствено презентиране на сетивни възприятия. То има концепту-
ална форма и изразява перцепции на езика и понятията на теории. 
Тези теории са различни и оттук наблюдателните твърдения са раз-
лични. Няма единствени концептуални форми на наблюдателните 
твърдения. За едни и същи сетивни възприятия са налице различни 
протоколи в зависимост от теориите и съответните уреди. Но по-
важно е уточнението на Селарс относно ‘мита за даденото’. Селарс 
изрично отнася наблюдението към базовото ниво.  

 
37. Въоръженото око 
Окото може да се въоръжи с уреди. Те продуцират увеличен 

образ. Усилват определеността на възприятието. Микроскопът, 
който е насочен към близки, но малки обекти, и телескопът, насочен 
към далечни, големи, правят едно и също. Те увеличават образа. Те не 
променят светлинния образ в друг, не го кодират и не го получават 
от други типове лъчение. Светлинният микроскопи и светлинният 
телескоп дават макрообрази на макрообекти. Електронният мик-
роскоп и радиотелескопът (или рентгеновият телескоп) дават ‘пре-
образувани данни от електронни и радио лъчения’. Това преобразува-
не не е предмет на наблюдение, а е теоретично обяснено. Затова 
микрообектите и мегаобектите са теоретични, те са знаци на гра-
ницата на наблюдението, на границата на перцептивния свят. Няма 
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основание да смятаме, че невидимото е също като видимото прос-
транствено-времеви обект.  

 
Уредите за наблюдение усилват възприятието. Луната се вижда 

като кръг или част от кръг с неясни петна. През телескопа обаче се 
виждат кратерите. Очевидно възприятието е усилено. Определеността 
на възприетото е по-добра. Енергията на възприятието е увеличена. 
То е усилено. Така е, ако се гледа отблизо. Увеличаващите оптични 
уреди ‘приближават’ обекта. Това значи, че възприятието не е проме-
нено по форма, а е усилено.  

 
 

Видяната от Галилей Луна през конструирания от него телескоп  
така, както я е нарисувал самият той (Galilei, 1638 (1985), с. 19) 

 
Но уредът за нощно виждане, при който невидимите ‘ултравио-

летови лъчи’ се виждат като зелена светлина, е нещо друго. Той про-
меня формата на нещата. Те са тъмни, а той ги осветлява в зелено. 
‘Ултравиолетови лъчи’ и ‘преобразуване’ тук са теоретични обясне-
ния, които не се възприемат. Възприема се зелено-черен образ. Как да 
се осмисли това? Нещо е разширило възприятието. Но не буквално. 
Ние не виждаме ултравиолетовите лъчи, както например би виждал 
един магьосник. ние виждаме нормална зелена светлина, давана ни в 
уреда. Преобразованието в уреда не е преобразование във възприяти-
ето. И все пак то е усилване: ние виждаме в тъмното като някои други 
животни. Какво е станало? Променена ли е формата на света? Не. 
Формата на света е същата. Възприятието е усилено, като честотата е 
сменена. Нещо с по-висока честота ни се дава с по-ниска и така ние 
го възприемаме. Нещо извън хоризонта на виждането е вкарано в то-
зи хоризонт. Така при телескопа нещо далечно е приближено, а тук 
нещо встрани от границата е вкарано в нея. Във втория случай има 
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качествено преобразование (цвят). В първия случай имаме количест-
вено (разстояние) но тези две думи хващат много малко.  

При микроскопа нещо малко е изведено на ниво видимо. Види-
мото е разширено, като са очертани нави неща. Но сме сигурни, че те 
съществуват. Това е нещо като приближаването. Ние приближаваме 
тъканите на клетката до нас, за да ги разгледаме отблизо. Луната е 
огромна, но е много далеч. Клетката е мъничка и за размерите си съ-
що е далеч. И в двата случая имаме увеличение на образа. Създаваме 
образ-артефакт, който замества доста добре реалния.  

Но при електронния микроскоп имаме аналогия на ултравиоле-
товия преобразовател. Невидими ‘електронни потоци’ (теоретичен 
термин), фокусирани и насочвани от магнитни полета, представят на 
фотоплака или на екран пред погледа проекции на невидими ‘крис-
тални решетки’ (теоретичен термин) или ‘стереохимични форми’ (те-
оретичен термин). Когато виждаме петната в черно и бяло като кон-
тур на голяма ‘молекула’ (теоретичен термин), ние виждаме ли нещо 
реално?  

Щом виждаме нещо, с това виждане това нещо придобива онти-
чен статус. То съществува като човешка форма на живот – научно 
наблюдение. Главоблъсканицата е решена. Електронният микроскоп 
не ни дава някаква съществуваща без нас многоелектронна реалност, 
както и твърдят Бор и неговите последователи. Той ни помага да съз-
дадем артефакт в контекста на живота, живо-възприет.  

Това е видяната проекция на макромолекула. Видяната през 
електронен микроскоп форма на молекула е различна от видяното 
дърво, но тя е също част от живо възприятие, момент от потока на 
живия свят. Но тя не е ‘обективно реална’, както не е и дървото. За 
разлика от дървото, перцептивното преобразование, което е вкарало в 
полезрението невидимото с ‘просто око’, този изкуствен образ е ‘по-
малко реален’, по-слаб, с по-ниска енергия от живо възприемания 
макрообект. Перцептивното усилване с уреди разширява възприятие-
то, като ни дава по-слаби образи.  

Радиотелескопи (рентгенотелескопи). Ако електронните мик-
роскопи продуцират изкуствено макро-образи на предполагаеми не-
видими микрообекти, какво правят аналогичните радиотелескопи? Те 
преобразуват радиолъченията (теоретичен обект) в светлинни фигури. 
Аналогията е пълна в отношението на преобразуване на предполагае-
ми обекти (теоретични същности) във възприемаеми пространствени 
форми. Така мега-обектите стават макро-обекти. Но не само недости-
жимите по оптичен път обекти се изобразяват в радио-вълни. Това 
става и с видимите с оптичен телескоп обекти. Това е още една си-
метрия между мега и микро. Но остава асиметрията на ненаблюдае-
мите малки обети и наблюдаемите големи.  
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Скала на проникването на въоръженото око.  
1 ангстрьом (Å) = 1/10 000 000 от мм. (Марков, 1973, с. 31) 

 
Въоръженото око не променя формата на перцепцията си. 

Възможно ли е, ако няма Луна вън от възприятието, тя да бъде възп-
риемана по-слабо и по-силно, по-отдалеч и по-отблизо? Това е много 
объркващо. Във всички случаи на усилване на възприятието: увели-
чение на образ в микроскопи и телескопи, усилване на звук в микро-
фони и говорители, преобразуване на честоти в оптически уреди за 
нощно виждане, използващи инфрачервения спектър и преобразува-
щи го в зелен, се запазва формата на възприятието: зрително или 
звуково. 

Във всички тези случаи се запазват възможностите на тялото за 
възприемане. Не се усилва окото, ухото или обонятелния орган. Не се 
преобразува ‘усещането’. Това е трудно за разбиране. Ако няма вън-
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шни предмети вън от възприятието, ако предметите са във възприяти-
ето, тогава излиза, че самите предмети някак се ‘усилват’. Но нима 
Луната не си е там някъде далеч от нас и нима телескопът не увелича-
ва само нейния образ? Несъмнено в телескопа се създава образ на лу-
ната. Но това не се отнася за луната каквато я виждаме.  

Феноменът усилва определеността си благодарение на нашата 
експанзия. Луната става по-голяма, по-близка и по-релефна като фе-
номен. Чрез телескопа ние променяме условията на визията си, про-
меняме перспективата и без да променяме нищо от формата и силата 
на нашата визия, с помощта на уреда, част от света, за разлика от 
термина, усилваме определеността. През телескопа ние просто виж-
даме повече неща по Луната, тя е по-информативна.  

Тези усилвания са възможни само в границите на нашия възпри-
емаем свят. Не може телескопът да направи видимо онова, което не 
е.  

Трансформацията на честотата на светлината от невидимия във 
видимия спектър не е чудо на техниката. Нали една и съща информа-
ция може да се кодира на различен носител. Но трудността е следна-
та: Дали е смислено да се питаме за реалността на видимия зелен 
образ през очилата за нощно виждане през нощта. Според мен въп-
росът е изкривен от наивния реализъм и научния материализъм (или 
от наивния материализъм и научния реализъм). Реално е и онова, кое-
то виждаме с просто око, и онова което виждаме с въоръжено око. 
Телескопът също като микроскопа дава размит образ на далечните 
неща. Неопределеността остава, но се отдалечава към хоризонта.  

Инфрачервеният спектър съществува ли? Не, не съществува в 
света, докато не го възприемем изкуствено и не изтълкуваме възпри-
еманото в очилата за нощно виждане като кодиран инфрачервен 
образ. А това става благодарение на физичната теория и технология-
та. Значи физичната теория и технологията усилват живото възприя-
тие и обогатяват света с нови определения.  

Микроскопът ни води към границите на света. Електронният 
микроскоп се натъква на края на света в дълбочина, където вече не 
виждаме неща и събития, различни от носещата виждането светлина, 
а виждаме макрофеномена, визуалната форма, ‘пространствената 
структура’, зад който теоретично стои ‘атомът’. Никой никога не мо-
же да види атом. Не е смислено да пренасяме макровизии към ‘мик-
рообекти’, ако искаме да сме в рамките на строгата дефиниция в опи-
тата наука. Няма как електроните да са някакви физически облаци 
или, дори и да се виждат като такива в някаква форма на увеличение, 
защото въпросните ‘облаци’ са вероятностни плътности. Няма как те 
да са твърди орбитални частици, дори да дават точки на филмовата 
плака, защото истинските ‘микрочастици’ са само идеализации, а ви-
димите точки са макрообекти –малки макропетна на плака.  
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Грешка е да се смята, че точката на плаката означава части-
ца. Това е неоправдана екстраполация на свойството на твърдите тела 
да ‘удрят’ плоскостите. В ‘микросвета’ може да си представим не 
частица, а енергиен поток, който причинява точката на плаката. 
Грешка е да се смята, че интерференцията значи вълна. Възможно е 
други, не-вълнови неща, да интерферират. При това няма да става 
въпрос за ‘интерференция’ на микрониво, а на макропроекцията. Т. е. 
дори да е валидна за ‘микросвета’, интерференцията и вълновостта си 
остава макрофеномен. Бор правилно достига до термина ‘феномен’, 
за да характеризира микрообектите.  

Телескопите и микроскопите правят едно и също нещо. Те уве-
личават образа и по този начин намират повече определеност в еди-
ница пространство. В това отношение няма асиметрия между мега и 
микро. Всяко чисто светлинно преобразуване, което никога не гене-
рира изкуствени форми в пространството и времето (както електрон-
ния микроскоп), просто приближава видими форми и трябва да се 
приема с доверие, като се имат предвид деформациите на образа. 
Друг е случаят с електронния микроскоп и други преобразователи.  

Бас Ван Фраасен намира тук асиметрия между телескопите и 
микроскопите и съответно между наблюдаемо и ненаблюдаемо. В 
светлината на това изследване тази асиметрия е оправдана. Еписте-
мичен достъп имаме само до наблюдаемата част от реалността. Мик-
роскопичните обекти не са по принцип видими, за разлика от макрос-
копичните. Те са теоретични конструкции (Van Fraassen, 1980). Спо-
ред Уесли Салмън делението на Фраасен е изкуствено, защото ние 
правим макроскопичен образ на микрообектите и сме сигурни относ-
но тяхното съществуване по макроефектите. Силата на хляба да зах-
ранва човешкото тяло, по примера на Хюм, присъства безспорно в 
хляба, макар че е невидима. Химията обяснява защо хлябът храни. И 
микроскопът, като телескопа, дава образ на съществуващи обекти 
(Bradie, 1996, pp. 318 – 319). 

Дори обаче да се съгласим със съществуването на микрообекти-
те, това не позволява да се свежда един образ, генериран чрез преоб-
разуване, за което узнаваме теоретично, с един образ, видян в светли-
нен микроскоп или телескоп.  

 
38. Емпиричният базис. Карнап, Нойрат, Шлик и Попър 
Учените разпознават успешно перцепциите като извор на 

опитното знание. Проблемът е философската дефиниция на ‘емпи-
ричния базис’. Логическият анализ е по форма анализ на езика, а 
усещанята са неезикови феномени. Проектът за редукция до наблю-
дението търпи неуспех. Но той е смислен. Всички тези проблеми са 
решими, ако се откажем от ‘базата’ като логическа основа. Езикът 
се отнася неопределено към света. Перцепциите са извън езика и 
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извън логиката. Техният изказ е вариантен и зависи от теориите. 
Но в науката няма принципни пречки за съгласие относно перцепци-
ите.  

 
Напомням думите на Алберт Айнщайн за възприятието, което се 

изказва в данни: „…Ние сме свикнали да смятаме за реални такива 
сетивни възприятия, които съвпадат у различни индивиди и които 
следователно са в някакъв смисъл не-лични. Естествените науки, и в 
частност най-фундаменталната от тях, физиката, работят с такива се-
тивни възприятия. Концепцията за физични тела, вчастност за твърди 
тела, е относително постоянна на основата на такива възприятия. Ча-
совникът е същото тяло или система в същия смисъл, с допълнител-
ното свойство, че последователността от отчитани от него събития се 
състои от елементи, които могат да се разглеждат като равни 
(Einstein, 1922 (1966), с. 6). 

 „Едно от най-първичните понятия е понятието обект. Понятията 
дърво, кон, всяко материално тяло – това са творения, създадени на 
основата на опита, макар че възприятията, от които те възникват, да 
са примитивни в сравнение със света на физичните явления. Котката, 
измъчваща мишката, също твори в мисленето своя собствена прими-
тивна реалност. Фактът, че котката винаги реагира по еднакъв начин 
по отношение към всяка срещната мишка, показва, че тя създава по-
нятия и теории, явяващи се ръководство в собствения ѐ свят от сетив-
ни възприятия“ (Einstein, 1954 (1959), с. 273).  

Тук е решена една неясна ситуация. Не е ясно как се създава 
адекватния израз на една перцептивна ситуация. Понятията не са де-
терминирани от възприятия. Решението е спонтанно. То прилича на 
спонтанния изказ на което и да е възприятие. Но как описването се 
определя от възприемането? Детерминирани ли са данните по строг 
начин от перцепцията? Има пречка. Светът не говори строго и даже 
не говори изобщо. Чрез предмети като часовника ние караме приро-
дата да отговаря на наши питания. Тези предмети са просто част от 
нея, но така построени, че да произвеждат данни. Никой няма да по-
вярва, че ние, а не самата природа движи стрелките на часовника. 
Макар че философите във втората половина на нашия век стигнаха и 
дотам да кажат, че данните са продукт на изследователя.  

 Когато гледаме под микроскоп, учейки биология, ние се науча-
ваме постепенно да възприемаме структурите на клетката като неща и 
ги обособяваме като отделни органели: ядро, ядърце, рибозоми, мем-
брани и т. н. Тогава идва назоваването, идентификацията в обикнове-
ния 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. 
Този момент на синтез на данните е момент на наша намеса. Ние ар-
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тикулираме това, което в света е неартикулирано. И все пак ядрото на 
клетката или както и да и го наречем, си е там, в клетката и всеки го 
вижда през микроскопа. Същото се отнася и до звездите, гледани през 
телескоп.  

Философите от Виенския кръг си поставят амбициозна и ради-
кална задача – да определят тази ситуация чрез строго дефиниране на 
‘научния език’, ‘базисните твърдения’ или ‘протоколните твърдения’. 
Оказва се, че подобна задача крие много подводни камъни и в нея 
има нещо несъстоятелно. Поначало е неясно как в езика може да се 
дефинира отношението свят – език или ситуацията на създаване на 
израза. Тази ситуация, както навсякъде в живота, се решава от учени-
те в ход без особени недоразумения и неясноти, както се вижда от 
цитата от Теория на относителността.  

Нагласата на логическите позитивисти е да се изследва езика. Тя 
идва от логическата насоченост на аналитичната философия. Езикът 
се отнася до ‘факти’, ‘обекти’, а анализът му – до изречения. Още тук 
се крие първата условност – ‘обектите’. Защото въпреки своето раз-
нообразие светът не се дели на строго очертани обекти. Ние прокар-
ваме тези граници. „Протоколните изречения’ според Карнап са от 
типа: „Положения на стрелките на различните инструменти в различ-
ни моменти: …при 500 волта настъпва електрически разряд”“ (ibid., 
S.437) Но първичният протокол е още по-суров: „Експериментална 
установка: на тези и тези места се намират тела такива и такива осо-
бености (например ‘меден проводник’)“ (ibid.) Очевидно целта е да се 
изразят непосредствено възприятията. Така се получава ‘езика на 
преживяванията’ или ‘феноменалния език’ (‘Erlebnissprache’, ‘phд
nomenale Sprache’). 

Но тук има проблем. Формулира го Ото Нойрат. „Няма средство 
в изходна точка на науките да се превърнат окончателно гаранти-
рани акуратни протоколни твърдения. Няма tabula rasa. Ние сме като 
моряци, които трябва да престрояват кораба си в открито море, без да 
могат някога да го разглобят в сух док и да го изградят наново от най-
хубави части. . . Неточните конгломерати винаги по някакъв начин са 
съставна част на кораба“ (Neurat 1932 (2000), с. 95 – 96). Протоколни-
те твърдения не са чисти. Те се проверяват в опита заедно с непрото-
колните твърдения в цяла система. „Съдбата да бъде зачеркнато може 
да сполети също и протоколното твърдение” (пак там, с. 98). „В уни-
версалния жаргон няма да има твърдения, които могат да се опреде-
лят като по-първични, всички реални твърдения са еднакво първични; 
във всички реални твърдения се срещат думи като ‘хора’, ‘процеси на 
възприятие’ и други немного първични думи, най-малкото в предпос-
тавките, от които те са изведени. Това означава, че нито има ‘първич-
ни протоколни твърдения’, нито има твърдения, които ‘не се нуждаят 
от потвърждение” (пак там, с. 99). 
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Мориц Шлик предлага ‘констатациите’, еднократните непос-
редствени сетивни изкази, а не протоколните изречения, да се използ-
ват като надежден фундамент. Но те идват накрая като момент на 
проверка, а не в началото (Shlick, 1934, S. 79 – 99). Но това не решава 
въпроса. Защото сетивните впечатления са налице винаги като нещо, 
което се подразбира като значение на термините на данните. На прак-
тика удостоверяването на верността на теорията или хипотезата всеки 
път със сетивни констатации не е нужно. Както при установяване на 
хипотеза, така и при верификацията ѐ, се прибягва до възприятия. Без 
възприятия не е възможен нито един експеримент.  

На практика протоколните твърдения или числа в протокол-
таблица в науката не се проверяват като твърдения или технология на 
получаване, а само се повтарят като наблюдения и се проверяват съ-
държателно. Но Нойрат е прав в най-важното: Няма изрази, строго 
съответстващи на положенията на нещата. В езика няма определеност 
спрямо света. Едни и същи възприятия могат да се изразя по разли-
чен начин. Още повече, че може да се пише нещо различно от възп-
риятията, макар че това е друг въпрос. Работата е там, че написаното 
в протокола не носи гаранцията на реалността. И не може да я носи.  

Това е така, защото езикът нито изобразява, нито носи нещо от 
света. Той просто говори на други хора, които живеят в същия свят. 
Всички главоблъсканици относно протоколния език идват от несъс-
тоятелния проект за абсолютен език. Тази несъстоятелност обаче не е 
обяснена добре от аналитичните философи. Тя според мен се състои в 
неопределеността на езика спрямо света. Учените решават този въп-
рос в ход. Те се разбират как да изразяват данните и така, че да няма 
двусмислици. И никой не търси с лупа първични термини в протоко-
ла. Той се изразява а чисто технически език. Това не пречи да се изра-
зяват наистина емпирични данни. Как ще се запишат данните на тер-
мометъра или часовника няма съществено значение. Важно е те да 
присъстват в протокола. И без протоколен език протоколът си върши 
добре работата като база за тест на теории или като предмет на обяс-
нение.  

Още Пиер Дюем (Duhem, 1906) и след него Уилард Куайн върху 
основата на едно холистично разбиране за концептуалната организа-
ция, разсейват илюзиите на радикалния емпиризъм за редукция на 
научните твърдения до наблюдателни и оттук за проверимостта (ве-
рифицируемост 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 те-
орията на множествата. Като резултат той включва целия език на чис-
тата математика. Онтологията, имплицирана в него (т. е. стойностите 
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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 пе-
риферията на полето, граничещо с опита” (пак там, 59 – 60). 

Карл Попър променя отношението си към възприятието и наб-
людението в хода на философското си развитие. Неговата критика 
срещу индуктивизма индуцира и неприемане на ‘непосредствените 
преживявания’ в смисъла на Карнап като база на знанието. Сетивният 
опит не е емпиричен базис. Да се твърди това е психологизъм. В Ло-
гика на научното откритие той пише: „За да се приложи фалсифи-
цируемостта като критерий за демаркация, са нужни единични твър-
дения, които да служат като предпоставки на фалсифициращите из-
води” (Popper, 1959, p. 43). „Често смятат, че сетивният опит така или 
иначе оправдава базисните изказвания. Твърди се, че такива изказва-
ния се ‘основават на’ този опит, че истинността им става ‘явна’ в 
процеса на този опит, че опитът прави истинността им ‘очевидна’ и т. 
н…Обаче заедно с това справедливо се смята, че изказванията могат 
да бъдат логически оправдани само с помощта на изказвания. Затова 
връзката между възприятия и изказвания остава твърде тъмна, тя се 
описва помощта на неясни изрази, които нищо не проясняват, а само 
маскират трудностите или в най-добрия случай ги затъмняват с по-
мощта на метафори.  

Смятам, че решението на този проблем може лесно да се намери, 
ако, както и по-рано, се отдели психологическия аспект на този проб-
лем от логическия и методологически аспекти. Трябва рязко да се 
отдели, от една страна, нашия субективен опит или нашето чувство 
на увереност, които никога не могат да оправдаят никакво изказване, 
… и от друга страна, обективните логически отношения, имащи мяс-
то между различните системи научни изказвания и във всяка от тях” 
(ibid., p. 44). 

По-нататък в друга глава Попър отново се връща на въпроса: 
„Учението за сводимостта на емпиричните науки към възприятията 
на нашите сетивни органи и следователно към нашия сетивен опит се 
явява такова че от много е приема просто на вяра, като очевидно. 
Обаче това учение е непосредствено свързано с индуктивната логика 
и затова се отхвърля от нас заедно с нея” (Popper, 1959, p. 93). Работа-
та е там, че в логиката „изказванията могат да се оправдават само с 
помощта на изказвания” (ibid., p. 94). Но това води до безкраен рег-
рес. Трилемата на Фриз: догматизъм, безкраен регрес или психологи-
зъм, той не решава като Фриз: в сетивния опит имаме непосредствено 
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знание. Работата е там, че дори като кажем: „Тук има чаша вода“, ние 
използваме универсалии и не можем да го верифицираме със сетивен 
опит (ibid., 94 – 95). 

Цялата трудност е нерешима в логическата теория на науката. 
Няма как като емпирист да използваш единични изказвания като фал-
сификатори на теории и в същото време те да са предмет на логи-
ческо обосноваване от други изказвания. Тук Карнап и Шлик са пра-
ви. Попър затъва в старата колизия между рационализъм и емпири-
зъм. Ако единичните изказвания са конвенции (зависими от теории) и 
с тях се фалсифицират теории, тогава няма никаква емпирична фал-
сификация, а просто налагане на една теория след друга. Това е, което 
твърдят опонентите на Попър – Кун и Файерабенд.  

Сетивните данни не са основа на знанието. Те не са изказвания. 
Те не определят формата на изказванията. Наистина „Тук има чаша 
вода“ не е изображение на видяното. И все пак то е сполучлив израз 
на видяното от някого някъде, свидетелство за което е съгласието на 
друг по същото време на същото място. Учените постоянно правят 
това в лабораториите. А в регулиран експеримент със записи на дан-
ните няма никакъв риск от фалшиво изказване за данни. Дали ще ка-
жем: „Тук има чаша вода“, „На тази маса има стъклен съд с вода“, 
„Тук има стъклен съд с прозрачна течност“ или „На тази маса има 
твърд кух предмет, пълен с прозрачна течност“, ние изразяваме едно 
и също възприятие. Разликите между стъклен съд и чаша и между 
прозрачна течност и вода са въпрос на опит и теория. Целият език е 
просмукан от ‘теоретичност’. Но това не значи, че единичното изказ-
ване не е ‘обосновано’ от възприятието. Без интерсубективното съг-
ласие относно възприятията а невъзможни данните в науката или те 
се свеждат до произвол.  

Попър наистина стига до непсихологическа догадка относно ба-
зисните изказвания: „По такъв начин, използвайки материалния на-
чин на говорене, ние можем да кажем, че базисните изказваия се явя-
ват изказвания, утвърждаващи, че наблюдаемото събитие става в ня-
каква конкретна област на пространството и времето” (ibid., p. 104). 

Възприятието е наистина вън от логиката на науката. Но то не 
бива да се изхвърля от философията на науката. То се описва на език, 
некохерентен с езика, на който се описват изказванията. Това смуща-
ва Попър плюс неизбежното изключване на възприятията от логиката. 
Но да се допуска, че учените ще спорят за психологизма на възприя-
тията, когато гледат уредите или Луната, е нелепо. Ако за тях е проб-
лем самото възприятие, те никога няма да се разберат за нищо. Разби-
ра се има проблем за тълкуването на данните, особено когато те са 
получени не чрез непосредствено възприятие. Проблем е да се напи-
ше адекватен протокол, който да се свързва с теория, когато се гледа 
например осветената камера на Уилсън. Проблем може да е да се ка-
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же какво е изобразено на радиограма. Но не е проблем, че двама ко-
леги виждат черни петна вляво и тънки резки вдясно. Във всеки слу-
чай те няма да търсят специални изрази или да анализират логически 
изказванията си за формите и цветовете или за мястото на стрелката 
на уреда. Изказване като „Тук има чаша вода“ или „В 5. 35 водата 
кипна“ не би породило никакви спорове относно категории и теории. 
Просто науката е потопена здраво и жизнено в естествения опит и 
език, в живота.  

Смисълът на перцептивния извор е изключително дълбок. Ал-
берт Айнщайн го изразява най-добре и го използва най-добре в Спе-
циалната теория на относителността, когато определя времето 
като измерено с часовник от наблюдател в близост до центъра на ко-
ординатната система. Тук не се говори за психологически състояния, 
а за пространствена диспозиция на телесен наблюдател, който гледа 
часовник, в близост до центъра на координатна система.  

Ако сметнем, че перцепциите не обосновават никакви изказва-
ния, трябва просто да се простим с рационалността на опитната нау-
ка, а може би и с естествената рационалност в живота. Тогава как мо-
га да те разбера, ако ми кажеш, че тук има чаша вода. Тази трансцен-
дентност на перцепцията е също толкова релативистична и непреодо-
лима, колкото и Куайновата непознаваемост на референцията.  

Наистина член на друга култура може да опише чашата с вода не 
само с други думи, но и с други категории и граматическа форма. Но 
ние няма да се съмняваме, че когато му поднасяме чаша вода, той 
вижда нещо друго, освен вода, насипана в прозрачен твърд съд.  

 
39. Описание 
Научното описание доминира днес в Западната култура и в 

света като цяло. То е операция на усилваща концептуална експанзия 
на концептуалната форма, като от данни се преминава към факти. 
Описателният въпрос с обща форма „Как стоят нещата?“ („Какво 
става?“) е напрегната празнина в описателната структура и изиск-
ва синтез на определение на факт с обща форма „Нещата стоят 
така и така“ („Става това и това“). Описанието е резултат от 
матричен синтез на факти от данни чрез теория. Неговият резул-
тат е обект и събитие в пространството и времето.  

 
Описанието определя какво е факт. То е усилено наблюдение. 

Концептуалната структура на фактите е по-силна от тази на протоко-
лите. Тук множеството данни е обединено в цялостна картина.  

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 
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обяснителен въпрос с формата „Защо в периода t0 – t1 става това и 
това?“ 

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 измер-
ването 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 измер-
вания не опровергават теории. Но при устойчива основа от измерени 
данни може да се отхвърли всяка непотвърдена от него хипотеза. щом 
сериите измерени стойности се различават от предсказваните от да-
дена хипотеза, тя трябва да се модифицира или отстрани.  

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 описа-
ние. Например редът на установяване местата на електронните попа-
дения на екран, преминали през отвор на идеална преграда или крис-
тална решетка, се тълкува като вероятностно разпределение, очерта-
ващо максимум зад точката на отвора. По-нататък това разпределение 
подлежи на обяснение чрез уравненията на квантовата механика. Раз-
пределението, получено при два отговора, вече не може да се тълкува 
корпускулярно. Така се появява проблемът за концептуалното обеди-
нение на различни представяния за концептуалното обединение на 
различни представяния на микровзаимодействията, решен в принципа 
на допълнителността.  

Всеки смислен въпрос е обективиране на недостиг от рационал-
но 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 ор-
ганизирана обективация, която въплъщава научната истина. Получа-
ваните отговори са неясни в своята истинност и емпирична определе-
ност, те ‘блуждаят’ около сградата на науката и по чисто външен на-
чин я провокират.  

Науката е едно от възможните описания на света. То има ка-
чества, които го извеждат извън западната локалност, където е създа-
дено. Но като наблюдение и систематизация на данните за космичес-
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ките движения на Земята, Луната и Слънцето това описание същест-
вува във всички цивилизации. Навсякъде се прави календар на годи-
ната и той е равен на малко повече от 365 денонощия. Навсякъде се 
правят звездни карти и те точно съответстват на останалите за място-
то където са правени. Във всички цивилизации рисуват карти на Зе-
мята с нейните форми и те няма как да са различни в степента, в коя-
то са точни. Това е забележителен факт. Хората възприемат един и 
същ свят. Именно този общосподелен свят описва науката. Затова тя е 
приемлива и се налага във всички цивилизации след мощното си раз-
витие в Западна Европа през периода между 16 и 19 век.  

Науката описва все по-определено и точно света, в който живеят 
всички човешки същества. За разлика от шаманското описание на 
света научното може да се научи без пряк контакт с учителя, по 
написаните правила. Един и същ експеримент и едно и също наблю-
дение може да се направи и изтълкува по един и същи начин както в 
Кеймбридж, така и в Калкута, стига да са спазени ограничителните 
условия.  

Научното описание на света търпи еволюция и дори трансфор-
мации. Класическата наука и преди всичко Нютоновата механика 
описва света като прозрачно представяне на реални движения в прос-
транството и времето подредени в строги причинни вериги. Кванто-
вата механика установява липса на определеност на света на неговата 
граница, където очертанията му се размиват. Тази ситуация е направо 
зашеметяваща. Оказва се, че микрообектите някак не съществуват, 
преди да ги измерим. А когато ги измерим, ни измерваме заедно при-
борите и тези микрообекти.  

‘Папата’ на Копенхагенската интерпретация и на новото светоо-
писание Нилс Бор няколко десетилетия изяснява за себе си и налага 
решително новото описание, което трябва да прониже всяко описание 
на всяко ниво и да стане ‘квантова култура’. Днес, в края на 20 век, 
ние не можем да установим квантовата култура като нагласа за възп-
риемане и описване на света. Но във физиката, химията и биологията 
тя се налага. Светът не е непрекъснат във времето и пространството, а 
се състои от малки пространство-времеви и енергийни клетки и кван-
ти действие, в които не знаем какво става. Той прилича на кино, в 
което всеки кадър е неподвижен, но в редица те образуват възприятие 
за подвижен и жив свят.  

Квантовата представа не е създадена и не би могла да хрумне 
на никого без натиска на опита. Нилс Бор в началния период, в ста-
тията си „Атомната теория и механиката“, когато е трябвало да обяс-
ни стабилността на атома в своя планетарен модел, е бил готов да се 
откаже дори от принципа за запазване на енергията (Folse, H., 1985, p. 
99). Бор се отказва от този проект, но остава траен отказът от визуа-
лизация. Физиците вече не могат да си представят визуално във вре-
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мето и пространството какво става в атома: „те не могат повече да 
бъдат разбрани в класическия смисъл на визуализируеми модели на 
съществуване на природата независимо от наблюдателя” (ibid., р. 99). 
„От тези резултати изглежда следва, че в общите проблеми на кванто-
вата теория ние се сблъскваме не с модификации на механични и 
електродинамични теории, описвани в термини на обикновени фи-
зични понятия, а със съществен неуспех на картините в пространст-
вото и времето, върху които е била основана досега” (ibid., р. 99). Все 
пак картината на атома като ядро с обикалящи около него електрони 
подобно на планета със спътници работи в някакъв смисъл. Визуали-
зацията не може да се отхвърли напълно, а се ограничава.  

Където и да се движи физиката, тя си остава привързана към ви-
зуализацията. Светът запазва своята форма в пространството и време-
то. Без да си представим атома в пространството и времето, ние не 
можем да постигнем понятие за него. Едва на основата на една мак-
ропредстава ние можем да вкарваме неопределеността, вероятностите 
и пропадането на траекторията или неопределеността на импулса. 
Създателите на квантовата механика постепенно стигат до странните 
поначало представи за едновременност на вълновата и корпускуляр-
ната ‘природа’ на микрообектите, а Нилс Бор постоянно говори за 
феномени, а не за същности.  

„Задържането на класическите понятия в квантовата теория им-
плицира, че тази теория е неконсистентна с всяка рамка, която пред-
поставя, че употребата на термини за описани на явленията на обекти 
изисква тези обекти да имат свойства, съответстващи на тези терми-
ни, даже когато не са в наблюдателно взаимодействие. Ако класичес-
ката механика прави такава предпоставка, толкова по-зле за тази рам-
ка. Но ако математическият формализъм обезпечава консистентна и 
емпирично потвърдена репрезентация, тогава, Бор заключава, тази 
теория може да бъде задържана чрез реинтерпретация на употребата 
на дескриптивните понятия на една нова рамка. Това е втория Боров 
инсайт; той е крайъгълният камък на всички нови аргументи в рамки-
те на допълнителността“ (ibid., р. 103). 
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VIII. ОБЯСНЕНИЕТО КАТО МАТРИЧЕН СИНТЕЗ 
Разпознаването на различни явления като падането на телата към 

Земята и на въртенето на Луната около Земята като едно и също ‘при-
тегляне’ прави възможно еднократното разпознаване на феномени от 
много широк диапазон. В този случай Нютоновият закон за всемир-
ното притегляне определя една форма на света, без да обяснява защо 
именно гравитацията е присъща на този свят и защо именно такова 
трябва да бъде уравнението. Силата на описанието и обяснението е 
свободна енергия, спестена от концептуалното фокусиране на разно-
образието в еднообразие. Концептуалният синтез е жизнено структу-
риране със същия смисъл като всяко друго – ресинтез на живата фор-
ма, възстановяване на човешкия живот и неговата експанзия.  

 
40. Операцията обяснение 
Обяснението е понятийна динамика, изследователска операция, 

която затваря цикъла факт – теория – обяснен факт. То отговаря 
на въпроса „Защо (за какво) нещата стоят така и така?“ и задвиж-
ва теория или пространствен модел. Научното обяснение е органич-
но подреждане в науката на най-високо енергетично ниво. Обясне-
нието в науката обединява концептуално огромни множества от 
типове факти.  

В науката обяснението е добре оформено и напомня матричния 
синтез в клетката. Върху матрицата на теорията или модела се синте-
зират фрагментарни факти в една верига. По същия начин върху мат-
рицата на РНК в рибозомите се синтезират фрагментарни аминокисе-
лини в протеинова верига. Научното обяснение е рисуване на карти-
на, разказ на история, логическа схема от знаци. То не добавя нещо 
към живота, а по-скоро опразва разнообразието – падането на ябъл-
ката и залезът на слънцето се оказват едно и също нещо.  

В ментален план обяснението е проумяване. Обяснението е съз-
дание на ума. Изразите на ума не са от света и това ги освобождава в 
някакъв смисъл от неговото течение. Те дори са някак безсмъртни, 
доколкото са неживи. Обяснението има смисъл там и за онзи, където 
и за когото има нещо неясно. Неясното не е абсолютно. То е непроз-
рачност за ума. А обяснението е разкриване, прозрачност, 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 чо-
вешко внимание. Научното обяснение става все повече технически 
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процес на подреждане, който протича извън съзнанието и изцяло в 
техниката.  

Спечелената от обяснението енергия се насочва към нова екс-
панзия, отварят се нови празнини и се раждат нови въпроси. Това 
постоянно възпроизвеждане на напрежението ‘на фронта’ на концеп-
туалното поле създава безпределния ход на науката съгласно нейната 
форма. Истинските бариери пред обяснението се явяват, когато неу-
сетно се излезе извън научната форма (теория, категория, факт, наб-
людателни данни).  

Научното обяснение е органичен синтез в жизнения свят на на-
учната нагласа, която следва естествената нагласа и говори нап-
ример за движение на микрочастиците като обекти, за упражняване 
на сила между планетите и т. н. – неща, които възприемаме от нашето 
тяло и чрез него. Абстрактните обяснения са добре завършени мате-
матически, но не говорят много. Обяснението в науката, когато не 
работи със сетивни представи, е об-тъмнение. Оказва се понякога, че 
нещо ясно (факт) се обяснява с нещо неясно (теория, закон).  

Научното обяснение, като всяко обяснение, е определяне, преход 
от неопределеност към определеност. То не може да се получи ана-
литично, по чисто логически път. Отговорът на въпроса защо никога 
не следва логически от въпроса.  

Какво обяснява науката? Алберт Айнщайн се е учудвал, че един 
свободно сътворен понятиен конструкт обяснява реалния свят. Това е 
удивително и е чудо, ако допуснем, че науката обяснява един външен 
независим свят, в което Айнщайн е вярвал. Но светът, обясняван от 
науката, не е такъв. Той е от характер, съизмерим с човешките инвен-
ции. Науката не открива някакви външни и независими от нея закони, 
а просто продължава и вижда по-конкретно подредбата, която ние, 
човешките същества, намираме в нашия човешки жизнен свят.  

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

Обясненията обикновено се приемат като отговори на въпроси с 
формата: ‘защо?’ Защо, за-що, поради какво, води най-вече до причи-
на на обясняваното. Смята се, че намирането на причина на феномена 
е обяснение. В тесен смисъл обаче не може да се търси и намери за 
всеки факт именно причината като основание. Например аз отивам в 
пощата, за да пусна писмо. Основанието за отиването до пощата е 
пускането на писмото. Но то не е причина, а следствие от отиването 
ми в пощата. То е телеологично основание и обяснение. Адекватният 
му въпрос е ‘за какво?’ Така обяснението изглежда е основание, като 
по-общо определение от ‘причина’.  
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Бас ван Фраасен предлага еротетична концепция на обяснение-
то в рамките на логическия емпиричен анализ. „Едно обяснение не е 
същото като една пропозиция, логически извод или списък на пропо-
зиции; то е отговор. (Аналогично, син не е същото като мъж, даже 
ако всеки син е мъж и всеки мъж е син). Обяснението е отговор на 
защо-въпрос. Така, една теория на обяснението трябва да бъде теория 
на защо-въпросите (Van Fraassen, 1980, p. 134). 

Обяснението е отговор на въпроса защо. Това изисква анализ в 
термините на еротетична логика. Защо-въпросите се състоят от три 
моменти: тема (topic), контрастен клас и отношение на релевантност. 
Когато някой пита: „Защо P?“, P е тема, обект на питането. Контрас-
тният клас, Х, е мрежа от пропозиции {P1, P2, …, Pn}. Темата (експла-
нандума според класическата терминология) е някакво Pk от този клас 
и всички други Pi -та са алтернативи на Р. Когато искаме да знаем 
защо Р, искаме да знаем защо Р, а не другите възможни пропозиции 
са верни (ibid.) 

Аз съм съгласен да се отдели анализа на обяснението от анализа 
на логическия извод. Но еротетичната логика изправя пред подобни 
проблеми. Просто логическият анализ не е достатъчен. Отговорите на 
въпросите ‘защо’ са синтези и не носят логическа необходимост.  

Обяснението не е определено спрямо вида на въпроса (защо?). 
Да се намери неизвестен извършител на престъпление е типично екс-
планаторна задача. Това не е нито наблюдение, нито описание. Тук 
трябва да се обяснят всички налични факти на местопрестъплението, 
в показанията и в изследванията. Това е сложна поредица от данни и 
заключения, която е задвижена от въпроса кой е убиецът? По пътя на 
криминалното разследване се намират данни, проследява е пътя до 
други данни и се задават най-различни въпроси от типа защо, как, 
кога, къде. Същото се получава и в науката, когато например се търси 
формата на ДНК или генетичния код.  

Следователно, обяснението не е необходимо свързано с въпроса 
защо. Това е просто един израз на напрегнатата неяснота. Тук се пот-
върждава неважността на езиковата и съответно логическата форма 
на обяснението. В това отношение Бас ван Фраасен не е прав. Обяс-
нението не е винаги еротетическо и няма пряко отношение към логи-
ката на въпроса защо. „Кой е убиецът?“ е въпрос, свързан и с въпроси 
като „Защо е убил?“ и „Как е станало убийството?“ Същият характер 
има и научното изследване: „Каква е пространствената структура на 
ДНК?“ „Защо количествата на двойките бази тимина – цитозина и 
аденин-гуанин, са равни?“, „Къде в спиралата на ДНК се намира за-
харно-фосфатният скелет?“  

Експланандумът е напрегната неопределеност на обяснението. 
Ясно е какво става, но не е ясно защо (за какво). Вероятностното раз-
пределение на попаденията с различна плътност върху фотоплаката 
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не е ясно. То се обяснява, като се изчисли от данни и уравнения (в 
случая вълновото уравнение на Шрьодингер, което интерпретира чес-
тотите на попаденията като стойности на параметъра Ψ (‘квадрат на 
амплитудата на вероятността за попадение на определено място’). 
Разпределението, получено при два отговора, вече не може да се тъл-
кува корпускулярно. Така се появява проблемът за концептуалното 
обединение на различни представяния за концептуалното обединение 
на различни представяния на микровзаимодействията, решен в прин-
ципа на допълнителността.  

В биологията пък трябва да се обяснява мястото на елемент или 
процес в клетката и тази ситуация е изразима с въпроса: ‘за какво?’ 
Въпросът изисква намиране не на причина, а на смисъл или функция 
в целия организъм. Не са налице закони, а модели на организацията. 
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 фон Врихт разбиране и обяснение почи-
ват на две основни отношения към действителността – интенционал-
но и познавателно. Телеологичните обяснения, почиващи върху ин-
тенционалността, характеризират само човешките действия (Wright, 
1972, р. 86). 

Експланандумът (обясняваното), характерен с определени типо-
ве въпроси, определя и експлананса (обясняващото), към който са 
отправени тези въпроси, т. е. типологията на обясняващите теории.  

Обяснението е синтез на фактуална верига от откъснати 
факти чрез теория (модел). То е усилване на концептуала от деск-
риптивна към експликативна форма или синтез на теория за факт. 
Обяснителният въпрос с форма „Защо нещата стоят така?“ („Защо 
става това?“) е напрегната празнина в обяснителната структура и 
изисква синтез на обяснение с обща форма: „Нещата стоят така и 
така, защото…“ ( „Става това и това, защото...“). Така обяснени-
ето, за разлика от описанието и наблюдението, синтезира експлицит-
но две различни нива на концептуала: факти и теория.  

Синтезът на вярно обяснение решава обяснителния проблем. 
Той осигурява отговор на обяснителния въпрос. Синтезираната обяс-
нителна картина снема напрежението на неяснотата. Тя се осмисля 
като проникване в същността или в природния ред. Обяснението про-
ецира теоретично или моделното съдържание върху фактическия ма-
териал.  

Този синтез е тълкуване на факти от теория или модел. Теори-
ята или моделът действа в обяснението като експлананс. Традицион-
но експланансът се разглежда като логическо основание. Нещо е 
обяснено, когато е намерено неговото основание. Логиката формули-
ра това в закона за достатъчното основание. Логическата форма, в 
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която се представят причинните обяснения, е логическият извод. Но 
за това е нужно да се схване причината номически, като закон. В та-
къв случай голямата предпоставка – закона, и малката предпоставка – 
условията в конюнкция образуват ‘основанието’.  

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 органи-
зация), 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 не-
го сериозно. Но е факт: решението на този проблем е ‘пробило’ на 
твърде дълбоко равнище. Равновесието е нарушено и неговото възс-
тановяване представлява цялото по-нататъшно развитие на квантова-
та механика. ‘Аномалията’ с кванта става норма в некласическата на-
ука. Квантът намира блестящи приложения в обясняването на ред 
микрофизични явления. Създава се цяла нова теоретична област, раз-
вита в края на краищата като нова основополагаща теория с принци-
пи на понятийна организация, различаващи се от дотогавашните.  

Обясненията в биологията реализират друга експланаторна 
форма. Те не извеждат факти от закони. Те търсят форми и функции. 
В тези обяснения биологичните факти се подреждат в пространството 
и времето на самовъзпроизвеждащата се и експанзираща организа-
ция. За функционалните обяснения това значи, че в тях са определени 
мястото и моментът на събитие в организацията – клетка или органи-
зъм, неговият биологичен смисъл във възпроизвеждането и развитие-
то Ѐ. За еволюционните обяснения – историческият момент на съби-
тието в процеса на самоорганизация – образуване на разновидност, 
видообразуване, генезис на висш таксон – семейство, тип клас. Всич-
ко това, разбира се, има и своя отрицателна страна – в това е биоло-
гичният 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.  

В молекулната биология кодът се обяснява с органични зависи-
мости: „Изведнъж се натъкваме на факта, че различните видове ами-
нокиселини (около 20) са значително повече, отколкото различните 
видове бази в нуклеотидите (всичко 4). И следователно, ако ДНК оп-
ределя последователността на аминокиселините последователно, то 
видът и положението на всяка от аминокиселините не могат да се оп-
ределят от един нуклеотид, защото такъв синглетен код би стигнал 
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само за четири аминокиселини. Дуплетният код също не става: от че-
тири вида нуклеотиди, взети по двойки, могат да се съставят само 16 
съчетания (4х4), и съответно те могат да определят само 16 аминоки-
селини. Напълно е достатъчен (даже с излишък) триплетният код, тъй 
като броят на съчетанията в този случай е равен на 64 (4х4х4). С по-
мощта на синтетична РНК с известен състав триплетният код бе ус-
пешно 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. къ-
дето то се превежда на езика на белтъка. За това очевидно единстве-
ният рационален път е химически“ (Svenson, Webster, (1980), pp. 164 – 
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 значи-
телни изменения в холинестеразата, които значително снижават ско-
ростта на нейното инхибиране от фосфороорганични съединения 
(Solbrig, Solbrig, (1982), p.145).  

Обяснението е усилване.  
1. Обяснението е понятийна динамика, изследователска опера-

ция, 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 концепту-
алната 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 експанзията в сетивния свят, в множеството и неизчерпаемост-
та на явленията.  

Умът, насочен навътре, към елиминиране на многообразието, 
не се нуждае от описание. Той гони сетивното възприятие и анулира 
дори ‘естествената подредба’. Този радикален Дзен-път е обратен 
на експанзивността, характерна за западната цивилизация.  

 Обяснението касае предимно знаковата подредба и експанзия. 
В сферата на непосредствения опит като живо течение на света неща-
та се схващат без разчленено научно обяснение. Изкуственото се 
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схваща чрез своето значение, предназначение, смисъл. В научното 
обяснение присъстват теоретични понятия, които нямат нужда от 
пряка сетивна представа, а имат изчислителни функции. Наистина 
има естествена нагласа към сетивно представяне (осмисляне) на тео-
ретични понятия. Това свидетелства за силата на първата подредба 
(перцептивния свят) и гравитацията Ѐ спрямо знаковите научни 
структури Но в техническия език на научното обяснение перцептив-
ното изясняване не се цели експлицитно. Ние сме наясно, че електро-
ните не са микроскопични топчици, нито ‘електронните облаци’ са 
реални мъгляви форми около ядрото. Но все пак ние ги намираме на-
рисувани именно така в учебниците по физика и химия и точно така 
те се представят на нашето въображение.  

Научната картина на света е почти изцяло измислена, но ние сме 
тласкани от формата на света да си я представяме, доколкото можем. 
Тя се състои предимно от уравнения, а зад тези уравнения често пог-
решно поставяме представяните от нас ‘усилия’, ‘напрежения’, 
‘привличания’, ‘отблъсквания’ и т. н.  

Обяснението не винаги изяснява значенията на понятията и 
често се свежда до чисто извеждане. Математическото извеждане 
не прави само по себе си изясняване, но произвежда следствия във 
формата на стойности на величини, които могат да се проверят в из-
мерване.  

Обяснението е отговор на обяснителен въпрос (защо, за какво). 
То ликвидира напрежението. Обяснението резюмира разнообразието 
в еднообразие и така редуцира съдържанието на съзнанието. Оче-
видно с обяснението силата на реда расте, а ентропията в науката на-
малява.  

 
41. Форма и граница на научното обяснение 
Научното обяснение не обяснява формата на света, а обяснява 

чрез нея. Обяснението използва закон (постоянно отношение между 
стойности на величини) или пространство-времева форма (консте-
лация) – локална светова форма. Това, което обяснява, е запазването 
на математическите отношения между величините във времето 
или запазването на пространствената форма във времето.  

 
Галилей и Нютон ясно казват и показват, че специфичните 

стойности, които подреждат например планетите в Слънчевата сис-
тема, не са предмет на обяснение в теорията, а са плод на Творчески 
акт. Това теологично и трансцендентно разбиране посочва по свой 
начин границите на обяснението. В противоречие с това разбиране 
съвременните учени са склонни да обясняват чудните съчетания на 
стойности чрез случайности, натрупани исторически.  
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Обяснението има формата на света, изразена локално в концеп-
туалното ядро. Локалната пространство-времева форма, разпозната от 
науката, се проецира от концептуалното ядро към разпръснатите 
фрагменти на фактите. Обяснението е динамика на синтез по силови-
те линии на концептуалното поле, зададени от матрицата на концеп-
туалното ядро. Обяснението снема напрежението на епистемичния 
потенциал в локална област на полето, изравнявайки потенциалите 
чрез връзка между перцептивно осмислени понятия. Напрежението се 
изразява с конкретен въпрос към неопределената връзка: защо? В то-
зи смисъл е вярно определянето на обяснението като отговор на въп-
роса защо от Ван Фраасен. Така еротетичният модел, развит в рамки-
те на конструктивисткия емпиризъм (Ван Фраасен), се прояснява в 
светлината на епистемичното поле.  

Обяснението в научната му форма е теоретично определяне. 
То има особен статус между живота и артефакта. Затова обясненията 
в науките са трудни, изискват напрягане на мисълта за постигане на 
абстракциите. Изкуствеността се смесва с ‘идеалността’. ‘Абстракци-
ите’ и ‘идеализациите’ са артефакти. Те нямат отделен онтологичен 
статус като реалии, както погрешно се смята в идеалистичните реа-
листки интерпретации на математиката и физиката. Роджър Пенроуз е 
платонист от този тип. Той смята, че математическите структури про-
изхождат от идеалното. Идеалното не е от платонов свят. ‘Идеал-но’ е 
само менталното. А знаците нямат живот без ментално проециране. 
Оттук проблема с платонисткия тип метафизика. Ейдосите са просто 
форми, от идеален вечен свят.  

Какво обяснява и какво не физичната теория? Исаак Нютон е 
бил стимулиран към детайлно разсъждение по въпроса за пълнотата 
на физичното обяснение конкретно на Слънчевата система. В серията 
писма но епископ Ричард Бентли в отговор на негови въпроси Нютон 
ясно показва граничите на обяснението със закона за гравитацията. 
Важното е, че тези граници важат за всяко обяснение на структура, на 
пространствено взаиморазположение на тела и частици. Подобно е 
положението с обяснението на структурата на атома с уравнението на 
Шрьодингер.  

Епископ Бентли, образован човек, с докторска степен в Сейнт 
Джоунс Колидж, е лидер на либералната теология по това време. Той 
отправя серия запитвания и споделя серия аргументи с Нютон относ-
но Бог и гравитацията. „Има мистерия в тези писма – загадка, която е 
самият Нютон“ – споделя Милър (Miller, 1958, p. 272). Божието дейс-
твие е еднократно. То е „първият импулс оказан върху тях (небесните 
тела – С. Г.) не само за пет или шест хиляди години, а много милиони 
милиони“ (ibid.). Но гравитационното движение, падането към слън-
цето е постоянно. Въпреки усилието да изясни съгласието си с Ню-
тон, Бентли го нарича „постоянна енергия, вложена в материята от 
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Автора на всички неща“ (пак там, р. 277). „Ако писмата значат нещо, 
те значат, че Нютон не е бил съвсем Нютонианец. Той е държал нещо 
в резерва…Колкото до последните причини, той е знаел как да каже, 
че не знае. Нашето любопитство е събудено, но никога няма да бъде 
задоволено, от края на първото писмо: Исаак Нютон е имал друг ар-
гумент за доказване съществуването на Бог, потенциално много си-
лен, но поради принципите, на които е основан, не са били още ясно 
разбрани, „аз мисля, че е по-мъдро да го оставим в покой (to let it 
sleep)“ (ibid., p. 278). 

Но ето и самите писма. Те са дадени в оригиналния им печат под 
заглавие „Четири писма от Сър Исаак Нютон до Доктор Бентли, съ-
държащи Някои Аргументи за Доказателство на Божието съществу-
ване“ (Deity) (Newton, 1692 (1958)). В първото писмо Нютон в отго-
вор на Бентли разсъждава за материята, оформена в небесни тела, и 
безкрайността на Вселената. (ibid., p. 2 в оригинала на писмата). По-
важно тук е второто разсъждение относно движението на небесните 
тела в орбити: „На вашия втори въпрос аз отговарям, че движенията, 
които планетите имат сега, не биха могли да произлязат от каквато и 
да е естествена причина само, а са проецирани от интелигентен агент. 
Ясно е, че няма естествена причина, която би могла да детерминира 
всички планети, първични и вторични (спътници – С. Г.), да се дви-
жат по този начин и същата повърхност, без значителна вариация: 
това трябва да е ефект на замисъл. Нито има естествена причина, коя-
то би могла да даде на планетите точно тези скорости, в пропорция с 
техните разстояния до слънцето, и другите централни тела, които са 
били необходими за тяхното движение по такива концентрични орби-
ти около тези тела. Ако планетите бяха бързи като кометите, в про-
порция към техните разстояния от Слънцето (както те трябва да са 
били, и техните движения са били причинени от гравитацията, поради 
което материята при първото формиране на планетите би падала от 
далечни места към Слънцето), те не биха се движели в концентрични 
орбити, а по ексцентрични орбити както кометите. Ако всички плане-
ти бяха така бързи като Меркурий или така бавни като Сатурн или 
неговите сателити; или пък ако техните няколко скорости бяха по-
големи или по-малки, отколкото са, както те биха могли да са, …или 
ако разстоянията от центъра около който се движат, е по-голямо или 
по-малко, отколкото е при същите скорости; или ако количеството 
материя в Слънцето, или в Сатурн, Юпитер, и Земята, и следова-
телно тяхната гравитационна сила бе по-голяма или по-малка, откол-
кото е; първичните планети не биха се въртели около слънцето, нито 
вторичните планети около Сатурн, Юпитер и Земята, в концентрични 
кръгове както те правят, а биха се движели по хиперболи, параболи, 
или по много ексцентрични елипси. Следователно, за да се направи 
тази система с всичките Ѐ движения, е нужна причина, която е раз-
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бирала и сравнявала количествата материя в няколко тела – Слън-
цето и планетите, гравитационните сили произтичащи от тук; раз-
стоянията на първичните планети до Слънцето и на вторичните до 
Сатурн, Юпитер и Земята, и скоростите, с които тези планети 
биха се въртели около количества материя в централните тела; да 
сравни и нагласи всички тези неща при такова голямо разнообразие 
от тела, говори, че тази Причина не е сляпа и случайна, а много доб-
ре запозната с механиката и геометрията“ ( ibid., рр. 7 – 8). 

По-нататък Нютон обяснява степента на плътност на далечните 
Юпитер и Сатурн, „…които качества сигурно възникват не от тях-
ното разстояние от Слънцето, а по-скоро са основания защо Творе-
цът ги е поставил на голямо разстояние“ (ibid., р. 9). „Хармонията в 
системата, както обясних, е ефект на Избор, по-скоро от колкото 
на Случайност“ (ibid., pp. 10 – 11). „Аз не зная някаква сила в Приро-
дата, която би причинила това трансверсивно движение без Божи-
ята Ръка“ (ibid., p. 19), курсиви мои – С. Г.). В заключение, „причи-
ната за гравитацията е нещо, за което не претендирам да зная“ (ibid., 
p. 20). 

Тези разсъждения тук са важни със следното:  
1. Нютон, за разлика от съвременните физици и биолози, обяс-

нява невероятното съчетание на маси, скорости и разстояния на не-
бесните тела в Слънчевата система не като случайност, а решение на 
Творец.  

2. Тези обяснения са дадени не в научен труд, а в писма. Но ав-
торът им не уговаря никъде, че те не са част от неговото научно раз-
биране. Което значи, че те, макар и вън от контекста на строго науч-
ното обяснение поради включването на Бог, са рационално обясне-
ние, нормално и разумно продължение на физичното обяснение.  

3. Границите на физичното обяснение се простират до математи-
ческите отношения между величини, които изразяват ‘как нещата са’ 
и не преминават в областта на самата форма на света (‘защо нещата 
са така’). Физичното обяснение не обяснява взаимното положение и 
уникалните орбити, а само пропорцията между силата на привличане 
и масите, скоростите и разстоянията.  

4. Нютон съзнава, че едни и същи закони са в основата на много 
подредби в небесната механика и че една Слънчева система може и 
трябва да е направена, за да съществува в тази хармония. Този аргу-
мент е отвъд кристализиралото в европейската наука отстраняване от 
Галилей и Декарт ‘проекта в природата’ по израза на Жак Моно, кое-
то е самата ‘обективност’ (Monod, 1970). Излиза, че Моно не е прав, 
защото именно Галилей, Декарт и Нютон изрично обясняват произ-
хода на Слънчевата система като проект.  

4. Има строга и ясно определена форма на физичното обяснение 
с уравнения. То касае извеждането на стойности на взаимно зависими 
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според законите на физиката величини. Но за това извеждане, което е 
решаване на уравнение, са нужни известни стойности на величините. 
При едно уравнение с едно неизвестно (например разстоянието) са 
нужни три известни (силата на привличане и двете маси на небесните 
тела). Ако неизвестните величини са повече от една, са нужни повече 
от едно уравнения със съответните известни стойности. В противен 
случай уравненията са нерешими. Наистина ситуацията става нере-
шима дори само при три тела. Известните се оказват винаги недоста-
тъчно, за да се решат уравненията.  

На този етап излиза, че нагласата спрямо научното обяснение, 
която господства, пренебрегва изключително важния факт, че обясне-
нията в науката не обясняват констелациите на телата в прост-
ранството (както може да се покаже, и във времето). Причинността, 
която се смята за очевидно основание на тези обяснения, не е ясна. 
Местата на причините и следствията на едновременно налични факти 
могат да бъдат разменени. Нютон допуска два варианта: на причин-
ност в масите и разстоянията на далечните планети: или разстояни-
ята са причина за количеството материя, или Творецът ги е поставил 
на тези разстояния поради количеството маса. Тук и самият Нютон не 
е убедителен. Защото един Творец разполага с мощ и да определи 
самите маси. Но ясно е, че за нагласяването на тези стойности заедно 
е нужен Създател. Часовникът се подчинява на механиката, но не 
може да възникне без часовникар.  

В края на краищата, Нютон сочи още една граница на научното 
обяснение. То не обяснява източника на ‘силите’, които обясняват 
движенията.  

Тези граници не са важни тук като ограничения и аргументи за 
съществуването на Бог, а като форма на научното обяснение.  

1. Научното обяснение не посочва причините на равнище ‘същ-
ност’ или детерминация на ‘форма на света’. То посочва причините 
като гравитационната сила и пространствените форми като Слънчева-
та система, които не са ясни по своята ‘същност’ или ‘произход’. Така 
е налице светова форма, локална форма на света, която обяснява не-
щата.  

2. Научното обяснение не обяснява положението на нещата, а го 
използва за обяснение на момент от това положение (например раз-
полагайки с данни за стойностите на масите и разстоянията на две 
планети, можем да изчислим силата на тяхното взаимно привличане). 
Но уникалното взаимоположение не е обяснимо.  

Научното обяснение е проекция на теоретична картина, на закон 
(математическа зависимост между величини), върху факти, предста-
вени в данни за стойности на величини, които влизат в закона. При 
тази проекция става известно нещо неизвестно по силата на открита 
зависимост. Ние знаем от опит, че една силна зависимост се запазва 



С. Герджиков. Научното обяснение на света 228 

във времето и пространството и разчитаме, че тя ще бъде в сила при 
всяко ново наблюдение. Но това не е гарантирано от нищо, освен от 
ограничения опит. Няма априорна сигурност на реда в природата. 
Ние можем да бъдем опровергани на всяка крачка и това наистина се 
случва дори с Нютоновото уравнение.  

 
42. Модел на Обхващащия Закон 
Моделът на обхващащия закон (МОЗ) или ‘Covering Low Model’ 

(CLM) е логически. Почива на онтологията и логиката на необходи-
мото, всеобщото и единичното. Той показва експанзия на определе-
нията от ‘всеобщо’ към ‘единично’, една аналитична процедура на 
следване на обясняван факт от обясняващи закони и факти. Моде-
лът пропуска синтезите в обяснението, които го правят възможно: 
синтеза на закон, синтеза на мрежа от факти и синтеза на интерп-
ретация на фактите от закона (подвеждане). Моделът е основан на 
погрешна онтология на Всеобщността. МОЗ оставя вън от себе си 
‘функционалните’ и ‘индуктивните’ обяснения.  

 
Господстващата и до края на 20 век теория на научното обясне-

ние е логическа. Експланансът според тази теория се състои от научни 
закони и факти в ролята им на предпоставки. Цялото обяснение е де-
дуктивен логически извод.  

Така например положението на Луната спрямо Земята в опреде-
лен момент се обяснява със Закона за всемирното привличане на Ню-
тон и факти на нейното положение в предишен момент, масите на 
Луната и Земята и разстоянието между тях.  

Тази дедуктивна логическа концепция е изразена в модела на 
номологичното обяснение или Модела на Обхващащия Закон (Cov-
erning Low Model) на Хемпел – Опенхайм (Hempel, Oppenheim, 1970). 
Но още в Логика а научното откритие (1934) Карл Попър прави съ-
щата дефиниция на причинното обяснение (Popper, 1934 (1959), p. 
60). 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 чис-
та логика, то нямаше да дава нови знания. Заключение, което едноз-
начно следва от предпоставките, не може да съдържа нова информа-
ция за тях. Обяснението дава ново знание за известни факти.  

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.  

Дедуктивният модел не представя адекватно реалната обяс-
нителна структура дори там, където работи най-добре като формал-
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на 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. Този модел може да 
се опише идеално във фигурата Modus Ponens. Ако се означи дедук-
тивният модел чрез модифициран modus ponens  

[A ⊃ B. А] ⊃ В,  
където [A ⊃ B. А] е антецедент с формата на конюнкция от 

униврсален кондиционал (твърдението А ⊃ B, изразяващо закон, и 
сингулярно твърдение (А), изразяващо обясняващ факт, а В е консек-
вент с формата на твърдение за обясняван факт 

 
A ⊃ B: Ако температурата на водата е 0o C, то водата замръзва. L 
A : Днес сутринта в 6. 00 часа температурата е 0o.       C 
B : Водата в 6. 00 часа днес замръзва.         E 

 
L означава закон (law).  
C означава обстоятелство (circumstance).  
L и C в конюнкция образуват експлананс.  
Е означава обясняван факт (експланандум).  
Този пример е пределно прост. Най-често научните обяснения се 

състоят от множество обясняващи факти и дедукции от един или ня-
колко закона в конюнкция. Но се приема, че едно обяснение трябва да 
съдържа най-малко един закон и най-малко един обясняващ факт в 
експлананса.  

Моделът на Обхващащия закон се задоволява да покаже анали-
тичното следване на обяснявания факт от закони и условия. Но проб-
лемът на научното обяснение не е това автоматично следване. Той е 
проблем за избор на закони или съчетание от закони, за избор на под-
ходящи обясняващи факти и за синтез на фактите със закона.  

Синтезите в МОЗ са:  
А. Законът A ⊃ B (Ако А, то В) като свързващ твърденията А и 

В. В нито едно обяснение не е предварително ясно кой закон ще бъде 
използван. Изборът на закон е решение на проблем и той се прави 
рационално с оглед възможността на обяснението. Детерминацията 
на това решение, на определянето на обясняващия закон, е телеоло-
гична.  

И така, подбира се един или няколко закона (в случая, когато те 
са уравнения, се подбират онези техни форми, които съдържат вели-
чини с известни и неизвестни стойности (обясняващи и обясняван 
факти).  

Б. Обстоятелствата (условията) А. Най-често те не са в тази 
проста форма, в която повтарят изказаното от закона. Техният подбор 
не е детерминиран логически. Те трябва да са релевантни факти, кои-
то влизат в една цялостна мрежа или верига с обяснявания факт. В 
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най-простия случай обясняващият факт е причина на обяснявания. В 
класическото причинно обяснение следствието се обяснява, като се 
посочи неговата причина по някакъв действащ закон.  

И така, подбират се един или няколко факта (респективно данни 
за стойности на величини).  

В. Ако не е очевидно тъждеството между понятията и логичес-
ката зависимост между законите и условията, се синтезира интерпре-
тация, подвеждане на известните факти под закона (законите).  

Едва след като се построи този сложен синтез, тази концепту-
ална машина, се пристъпва към обяснението, като се пуска тя в дейс-
твие. Сега вече логиката може да влезе в действие и оттук нататък 
обяснението е чисто изчисление (логическо или математическо). Не-
обясненият факт се извежда от обяснените факти и законите и с това 
се обяснява. Респективно: Неизвестната величина се получава чрез 
решаване на уравнението (закона), като се замесят известните вели-
чини (обясняващите факти) с техните налични стойности.  

Концептуалните отношения в обяснението почти никога не са 
еквивалентности в значенията. Теоретичните твърдения нямат едно 
и също значение с фактичните. Ако приемем, че законът и тези тъл-
кувания 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.  

Изискванията към обяснението в МОЗ въпреки претенциите за 
строгост, са твърде слаби. Това личи от следното: „Обяснението 
установява логическа връзка между отражението на обяснявания 
обект в езика и закона на науката“ – пише Никитин. (Никитин, 1971, 
с. 19) Ако под закон разбираме необходимо и всеобщо отношение, за 
което нищо не се уточнява относно неговата аналитичност или синте-
тичност, 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. 
 
Това е пример за научен закон приведен от самия Никитин (пак 

там, с. 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 логическата теория на 
обяснението това е строго научно обяснение. Все пак, обяснение ли 
е? Не е, разбира се. Това е прилагане на дефиниция. Нещо се състои 
от аминокиселини, ‘защото’ е белтък. 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 
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като липсвала строга логическа връзка между функционалните ‘зако-
ни’ и фактите (Hempel, 1965, pp. 304 – 310). 

Няма формула, по която от единични случаи да заключаваме за 
всички. Няма начин да измерим вероятността на едно твърдение, ако 
се отнася до неограничен брой обекти или факти. Вероятността е из-
мерима величина само спрямо ограничени множества. А такива са 
само чистите дефинитивни множества извън природата. Но ако това е 
така, то индукцията пропада като обоснована операция.  

Няма, от друга страна, толкова точен закон, че да служи за 
дедуктивна база за обяснение на всички релевантни факти. Няма и 
толкова еднозначна интерпретация на фактите, които са известни, от 
закона така, че да ги положим като предпоставки. Няма нужната 
еднозначност на определяне на величините, която да даде строго де-
дуктивно обяснение. Няма фиксирана съвкупност от условия, при 
които всеки път е в сила даден закон или причинна зависимост.  

По-нататък. Реалистката интерпретация на научното обяснение 
чрез закони: „Явленията се подчиняват на природни закони“ e при-
вичната интерпретация на учени и лаици, както и на класическите 
философи, за научното обяснение. Съвременната философия не може 
да твърди така. Но дори да изключим въпроса за природата на зако-
ните, те остават форми на наука и теориите се състоят именно от за-
кони. Тези закони стоят в основата на всяко научно обяснение от 
строга теория. Там, където закони липсват, се използват подходящи 
емпирични обобщения или модели.  

Нито има някакви ‘природни закони’, нито нещо се ‘подчинява’ 
в природата, нито има някакви обособени ‘явления’, зад които тряб-
ва да търсим ‘същности’. Така че това е безнадеждна езикова фигура 
за изразяване на това, което прави науката. И все пак именно такива 
фрази носят човешкото присъствие в науката. Те представят научното 
действие обяснение като оправдано от някаква форма на света, в кой-
то ние сме се озовали – един свят с добре определени последовател-
ности и форми, в който живите същества се раждат и умират, Слън-
цето изгрява всеки ден, предметите падат надолу, а ние не можем да 
летим. Явно ‘явленията се подчиняват на закони’. Според физика Д. 
Пономарьов нееднозначността става еднозначност със създаването на 
теорията, макар че тя не е реалността. Т. е. научното представяне е 
възможно само чрез фиксиране на дефиниции (Пономарев, 1984 
(1989), с. 170). 

Моделът на обхващащия закон явно произлиза от визията за 
‘всеобщи закони’, от които се извеждат останалите единици на знани-
ето и се сравняват с наблюденията. То предпоставя класическата кар-
тина за науката като сграда, която е построена на солидни основи.  

Научното знание обаче няма ‘основа’ във формата на ‘всеобщи 
закони’, които „отразяват всеобщите връзки в света“. Кризата или 
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‘смъртта’ на логическия позитивизъм според мен е несъстоятелност 
на класическия рационализъм и емпиризъм с йерархията на всеобщо 
и единично, абсолютно и относително, субстанция и акциденция.  

Сложното и много умно нещо, направено от хората, което е из-
вестно като ‘наука’, по-скоро виси във въздуха и най-вече се крепи от 
нашите рационални действия, отколкото да е закрепено за бетонна 
основа. Най-точно е да се каже, че то се строи в потока на живота. 
Научното знание и специално обяснението е огромно струпване на 
добре подредени думи, които изразяват една пъстра мрежа от възпри-
ятия, канализирани и усилени, оформени като стойности, брой, обра-
зи. Тези разпръснати възприятия се събират в едно или минимално 
разнообразие от научните теории и именно в това е усилването, което 
наричаме обяснение.  

 
43. Матричен модел 
Матричният модел е плод на друга ‘онтология’ или по-скоро на 

отказ от онтология. Той изяснява обяснението като концептуално 
усилване. Обяснението променя слабата описателна концептуална 
структура в силна обяснителна. Това става чрез матричен концеп-
туален синтез. То е отговор на въпроса ‘защо’, след като вече е да-
ден отговор на въпросите ‘какво’ или ‘как’. То обединява вериги от 
(разкъсани) факти. А за това не е нужно логическо следване. За това 
е необходим рационален синтез. Той е троен: синтез на закон, из-
вършен в теорията, синтез на факти, извършен като подготовка 
или първа фаза на обяснението, и интерпретация на фактите от 
закона, извършен като втора фаза на обяснението.  

 
Този трояк синтез може да се определи като усилване на концеп-

туалната структура чрез матрица. Матрицата е форма за синтез на  
форми. Обяснителната матрица е концептуална форма в поле – закон, 
теория, модел. Тя като ядро, което привлича разпръснатите факти и 
ги обединява в едно. Матрицата е мрежа от определености, които 
пре-определят многократно по-широката мрежа от определености и 
ги свеждат до ограниченото множество на теоретичните определения. 
Разнообразието се свива до еднообразие, а простата теория експанзи-
ра към границите на света, за да обясни максимално количество фак-
ти.  

Това е жизнен процес на ресинтез на живата форма, на ресин-
тез на формата на света. Това е рационално процедиране в научна 
форма на колективно описание и действие в света. Тук се открива 
жизнен процес със същата форма като в клетката и със същото опре-
деление на процеса като на всяка жива форма: ресинтез на самата та-
зи форма. В клетката по подобен начин белтъците се синтезират от 
своите разпръснати елементи (аминокиселините), чрез матричния 
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синтез в митохондриите на основата на матрицата (матрична РНК), 
която носи точната информация за реда на аминокиселините, преве-
ден чрез кода от реда на азотните бази в ДНК.  

Матричният модел е проекция на схващане на света не като йе-
рархия от същности по линията всеобщо-особено-единично, нито пък 
като мрежа от необходимости и случайности. Той развива схващане-
то за света като потока на живота и формата на този поток, в 
която няма място за нищо абсолютно, но е достатъчно определена, 
за да осигурява рационална и емпирична наука. В потока на живота се 
обособяват рационални форми и действия, които са с различна степен 
на определеност и трайност и тези форми, изразени на езика на нау-
ката, дават формите на обясненията като концептуални матрици.  

Матричният модел е плод на разбиране за науката не като де-
дукция от всеобщо към единично и симетрична индукция от единич-
но към всеобщо. Обяснението само в редки случаи може да се предс-
тави изчерпателно като дедукция. А индукцията е не обобщение, а 
експанзия на една схема, направена от визирането на един-единствен 
предмет.  

Науката се прави в свят без абсолюти, всеобщности и субс-
танции. Науката никога не намира такива всеобщности и субстанции, 
а формулира твърдения и уравнения с условна и ограничена изчерп-
ваща валидност.  

Науката не говори за всеобщи отношения и зависимости. Само 
езиковата форма може да се изкаже и като универсална. Но и това не 
е необходимо. Всички закони в теориите и дори най-точните матема-
тически закони са проблематични. Те могат да се коригират или нап-
раво заменят с други в бъдеще при среща с необясними от тях или 
неточно обясними факти. Това става постоянно в историята на наука-
та.  

Законът за всемирното привличане на Нютон няма всеобща 
форма и не е всеобщо валиден. Той е неточен за всички планети. А 
планетата Меркурий доста се отклонява от предвиденото в Нютоно-
вия закон. Той далеч не е израз на някаква необходимост. ‘Необхо-
димостта’ в твърдението е чиста математическа условност на фор-
мата, а логически е въпрос на дефиниции. Същото се отнася и до 
формата на ДНК, която обяснява запазването на генетичната инфор-
мация, репликацията, епигенезата и мутабилността. В никакво отно-
шение заключенията, необходимо следващи от закона в конюнкция с 
релевантни факти не са необходимо верни емпирично. Разбира се, 
това се знае и от създателите на CLM. Но в този случай е ясно, че 
обяснението не е въпрос на логика, а на съвпадение между теория и 
факти.  

Модалността на научните твърдения и специално на законите 
не е необходимост, нито е вероятност. Обясненията със законите и 
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моделите в науката са проблематични. Те подлежат на поправка и 
дори на коренна промяна. Това не значи, че те са слаби. Напротив, 
някои от тях си стоят непокътнати през цялото време и може би до 
много далечно бъдеще. Но това не значи, че са истини от последна 
инстанция. Това просто значи, че са локално перфектни или прибли-
зително перфектни и е почти невъзможно да се намерят по-добри 
техни заместители. Въпросното ограничение се появява накъде в 
приложението като неточност или неадекватност на обяснения в по-
лето на концептуалната експанзия.  

Тези твърдения и уравнения се отнасят до дефинираните чрез 
тях обекти и са валидни при дефинираните в тях условия. Тази из-
черпателност на валидността е чист артефакт и допускане, защото се 
оказва рано или късно, че законите са само приближения и подлежат 
на корекция или дори на отхвърляне и замяна с противоположни 
твърдения.  

Така обяснението се представя не много добре като извеждане 
на единични факти от всеобщи закони. Такова движение не е въз-
можно, ако не разполагаме освен със законите и с описания на други 
факти или знание за стойностите на известни параметри в уравнение-
то, чието решаване приемаме за обяснение. Картината е онази, която 
Витгенщайн набелязва в ‘семейните сходства’ и преди него е реали-
зирана в биологията в опитите за подреждане на живите форми в так-
сони. Живите същества се разпределят доста ясно на форми с някаква 
‘йерархия’, която е повече артефакт. Но са явни подобията и различи-
ята, които могат да се подредят по степен. Така редом стоят разно-
видностите на човешкия вид (расите), после на по-голямо разстояние 
се разполагат другите примати. Групата на приматите пък се разпола-
га като цяло заедно на разстояние от други групи бозайници. Бо-
зайниците като голям таксон пък се обособяват спрямо птиците нап-
ример.  

Това са класове или множества в математиката. Но класовете и 
множествата са груби приближения, когато трябва да се познават и 
определят пълно обектите. Да кажа просто, че Иван Иванов Иванов е 
човек и смъртен, че е Homo Sapiens и принадлежи към бозайниците, е 
просто нищо в отговор на въпроса кой е Иван. За да обясня неговото 
уникално действие тук днес, аз се нуждая от по-силен инструмент. 
Това може да бъде модела, схемата, скицата на типа характер напри-
мер. Ще определя Иван Иванов Иванов като принадлежащ към се-
мейството на холериците. Той е типичен холерик и това обяснява не-
говото избухване в една нормална ситуация, в която повечето хора се 
държат спокойно.  

Ако се вгледаме по-отблизо, ще видим, че всъщност няма ‘чисти 
холерици’, няма точна дефиниция на холерик, която да изчерпва 
всички холерици и да не е тривиално дотолкова, че да е безполезна и 
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да ги слива с останалите. Има цял куп черти, които са налице в холе-
риците и очакваме да видим по-голямата част от този набор във всеки 
холерик. Но няма нито една черта на холерика, която ще срещнем при 
всеки, който бихме охарактеризирали като холерик.  

В биологията, която е по-точна наука от психологията, също не 
можем да намерим изчерпващи и строго валидни за всеки индивид 
признаци, които характеризират вида. Видът е доста по-силно опре-
делен спрямо другите видове от темперамента на индивидите. И все 
пак няма нито един набор от определения, който да е налице във все-
ки индивид от един и същ вид и да не е налице в нито един от другите 
видове. Всички индивиди при това са различни, уникални.  

И сега, когато обясняваме структура, функция или поведение на 
индивид от дадения вид, ние прилагаме схемата на ‘вида’. Бобрите 
строят бентове от дървета във водата. Именно затова този бобър 
тук и сега влачи дърво към онова място. Но ето този друг бобър не 
носи нищо, а напротив, разваля бента. Това излиза извън поведенчес-
кия модел. И все пак това не опровергава теоретичното твърдение, че 
бобрите строят язове.  

Но това не е ли въпрос на вероятности? Ние няма да можем да 
кажем каква процентна част от бобрите правят язове и каква са 
изключение. Просто няма да ни стигне времето. Не е възможно да 
вземем всички бобри и да ги наблюдаваме достатъчно дълго. За нас е 
напълно достатъчна схемата на обяснение, която работи по принципа 
на подобието, а именно, че всички бобри постъпват обикновено по 
подобие на този тук бобър, който строи яз.  

В молекулната генетика, която е много по-точна научна област в 
биологията, ние разчитаме последователностите от мономери (‘бук-
ви’ в ‘текста’) на ДНК, които определят какви белтъци ще се синтези-
рат, как ще се структурира индивида и как ще функционира, как ще 
изглежда като форма, как ще се размножава и какви поведенчески 
модели ще реализира. Така ние можем скоро да разполагаме с прочит 
на ДНК на вида Homo sapiens. Но тогава се натъкваме на факта, че 
няма нито един набор от букви или ‘гени’ в огромната последовател-
ност от стотици хиляди мономери в ДНК на всички клетки на един 
човек, които да са еднакви. А за различните човешки индивиди това е 
още по-ясно. Няма точен текст, който да представя вида Homo 
Sapiens. Но това никак не пречи да функционира теорията на таксо-
ните и дефинирането на принадлежността към вид, както и генетич-
ните обяснения. Просто се прилага схема, матрица, набор от гени, 
които представят този вид и дори липсата на един процент или два 
процента от гените в някой индивид спрямо приетия за базов набор от 
гени на вида няма да е основание за изключването му. Тук критериите 
са чисто практически. Ако трябва да търсим точно определени гени, 
които подозираме за точно определени болестни симптоми, ние няма 
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да визираме тази обща генотипна картина. Но ако трябва да иденти-
фицираме съществото като човек, тогава общото схема с допустимите 
отклонения, които не са точно определени в хилядни, е много добра.  

Когато разпознаваме самоличността на убиец по пръстовите от-
печатъци и ДНК-пробата, ние сме сигурни достатъчно, за да го осъ-
дим. Но няма никакво всеобщо положение, доказан закон, нито пък 
твърдо определено вероятностно положение, че пръстовите отпечатъ-
ци и ДНК са различни за всеки човек. Нито пък сме дедуктивно си-
гурни, че щом даден набор от точки на пръстовите отпечатъци, взети 
от местопрестъплението и от тялото на заподозрения съвпадат, или 
няколко от характерните биомолекулни съставки на ДНК на пробата 
от местопрестъплението и от кръвта на заподозрения съвпадат, то 
това е един и същ човек. Съществува малка, пренебрежима в случая, 
възможност да сгрешим.  

Планетите са студени тела. Звездите са горещи. Но не съвсем. 
Във вътрешността си планетите са твърде горещи. А някои планети 
въобще са твърде горещи и на повърхността си. А някои слънца са 
по-студени от планети, те са угаснали. Намерете точната разлика 
между звезди и планети и кажете кое е характерно за всички планети 
и не е характерно за нито една звезда? Няма такова определение.  

Това значи, че всяко дедуктивно обяснение от ‘всеобщи закони’ 
или ‘универсални кондициали’ ще бъде несигурно. То ще представя 
една чиста картина, която всеки път ще се разминава с реалността при 
по-внимателно вглеждане или по-точно измерване. Много по-точна и 
гъвкава ще бъде схема на обяснение, в която разполагаме с матрици 
за различни предмети (да кажем планети) и в тези матрици са налице 
набори от свързани определения, които образуват цялостна картина. 
Тези определения ние търсим и намираме в емпирични данни. Нап-
ример наблюдаваме студено тяло, което е в орбита около горещо не-
бесно тяло и обясняваме това тяло като планета, която е в орбита око-
ло звезда подобно на Земята около Слънцето.  

В квантовата механика въобще не е възможно да изведем дедук-
тивно едно квантово състояние от уравненията. Вероятността, с която 
ще изведем например координатите на един електрон, много трудно 
може да се потвърди. Колкото повече измервания сме способни да 
направим, толкова по-сигурни ще сме за вероятността по честотата на 
попадение в една точка.  

В небесната механика, която изглежда най-точна емпирична на-
ука, и Айнщайновите уравнения дават отклонение (макар и може би 
по-малко от Нютоновите) от наблюдаваните местоположения на звез-
дите. Ние просто прилагаме една проекция на уравненията върху из-
мерените стойности и отклоненията не ни притесняват до някаква 
своя величина. Ако следваме дедуктивния модел на обяснение на ос-
новата на CLM, ние сме длъжни във всеки случай на разминаване да 
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заключим, че теорията е невярна или просто да сметнем обяснението 
за провал. А всяко достатъчно точно измерване, ако е възможно, ви-
наги ще ни доведе до разминаване с теорията.  

Обяснението е идентификация на описателни структури 
(мрежи от факти) в матриците на обяснителни структури. Една 
обяснителна структура (теория или закон) обхваща неограничен брой 
подобни описателни структури (факти). Ако идентифицираме един 
процес или ‘факт’ с помощта на такава матрица, неговото регистри-
ране като отделен факт ще става с минимум енергия. Няма нужда да 
описваме всеки процес на клетъчно деление, а е достатъчно само да 
разпознаем една поредица от наблюдения като ‘клетъчно деление’ и 
да сме сигурни, че ще са налице и останалите фази и моменти на 
сложния биологичен феномен.  

 
Предлагам модел на обяснението, представящ по-пълно обясни-

телния синтез. Условно го нарекох матричен модел. Думата идва от 
матричния синтез на белтъци в рибозомите чрез налагане на матрич-
ната РНК с нейните кодони върху синтезираните полиамиди. Той е 
развит още в статията „Матричен модел на научно обяснение“ (Гер-
джиков, 1983), а после в доклада „A Matrix Model of Scientific Expla-
nation“ (Gherdjikov, 1984) и в монографията Рационалност и биология 
(Герджиков, 1991). Изложение на модела се прави в следващ вариант 
в Граници на науката (Герджиков, 1995). 

Матричният модел 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 разпокъсаните 
факти и свързването им във верига.  

Тази проекция може да се свърже лесно във въображението с 
проекцията на матричната РНК в рибозомите на клетката върху поли-
пептидната верига, строяща се (синтезираща се) от мономери – ами-
нокиселини, 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. Така концептуалната форма експанзира в 
епистемичното поле по силовите му линии, като включва нов факт в 
своята разгърната структура. Аналогично в синтеза на белтъци се 
прибавя нова аминокиселина към дългата верига или мрежа на белтъ-
ка. 

Обяснението протича като акт на концептуална динамика (екс-
панзия) с фази или операции на свързване на концептуални структури 
в епистемичното поле по силата на епистемичните напрежения (обяс-
нителните въпроси), разпределени локално в полето. Аналог е мат-
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ричният синтез в клетката по силата на кода (правилата за превод на 
генетичната информация в белтъчна последователност). Ако можем 
да изразим този процес на езика на електродинамиката, това е проти-
чане на ток между точки в електрическа верига или мрежа по про-
водниците, прокарани от интерпретациите и по силата на потенциала, 
който теорията носи.  

Избира се закон или друго силно положение, елемент от теория 
или модел (матрица). Това съответства на участък от верига на 
РНК, представляваща матрицата за синтез на белтъците от моно-
мери в определен ред.  

 

 
 

Синтез на нуклеиновите киселини и белтъците.  
Вляво матричен белтъчен синтез. Върху матрицата на мРНК  

по информация от тРНК, идваща от ДНК, в рибозомата се синтезира  
веригата на белтъка от фрагменти. (Eigen, 1973/74 (1983), с.17) 
 
Избират се известни факти в мрежа, в която се включва и 

обяснявания факт (поле на проекция). Това съответства на моном-
рите на белтъците – аминокиселините.  

Проецира се матрицата върху полето на фактите. Това съот-
ветства на контакта между РНК и синтезиращите се фрагменти 
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на белтъците чрез кодирането. 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 синтетичност-
та на самата матрица, състояща се от научни закони, свързани в един-
ство, 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. Тази биологична аналогия сочи формата 
на обяснението като жизнен процес на експанзия, какъвто е наличен и 
в клетката.  

 
Схемата на този модел е следната:  
 
 
      Т 
експлананс – концептуална матрица    проекция

   
експланандум – ясни и неясни факти   
 
 
       синтез 
Обяснение 
 

Схема на матричния модел на обяснение 
 
Концептуална форма – матрица – се проецира върху полето на 

фактите. Извършва се идентифициране и подреждане на тези ясни 
и неясни факти по формата на теоретичните положения или модела. 
Синтезира се нова част на концептуалната форма – експанзия на кон-
цептуала. Налице е усилване на описателната форма на фактите в 
обяснителна. Фрагментите се подреждат в обяснена картина.  

Обяснителната матрица може да се състои от закони като 
Нютоновия закон за гравитацията, от динамики като Централната 
догма на молекулната биология или пространствени форми като 
двуспиралната ДНК. Вижда се ясно, че далеч не всяко обяснение 
трябва да съдържа закон. Многобройните факти на обяснение без за-
кон във всички науки дават право да включим тези операции в кате-
горията ‘обяснение’ и в абстрактния модел на обяснението. Истори-
ческите обяснения са ярък пример за обяснения – сценарии, обясне-
ния – 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 – обясненията на 
положенията на планетите в Слънчевата система се основават върху 
зададени маси на планетите, разстояния до Слънцето и скорости на 
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движение. Всички тези стойности са независими и не могат да се из-
ведат една от друга. Слънчевата система не се обяснява просто със 
закона за гравитацията, а посредством своята пространствена форма, 
имплицирана в закона, и взаимоположенията и скоростите на плане-
тите в даден момент.  

Обясненията са проблематични. Те съдържат неопределеност. 
Тя идва още от синтеза на протокол поради неопределеността на въз-
приятията спрямо наблюденията. Подобен тип неопределеност съ-
ществува и на по-високите концептуални нива. Теориите не са пер-
фектно определени спрямо фактите. Всичко това прави обясненията 
проблематични. Но степента на концептуална неопределеност прави 
обясненията възможни. Само чрез тази неопределеност понятията са 
достатъчно гъвкави и еластични, за да идентифицират фрагментарни-
те факти. Да си спомним, че неточността на наблюденията на Тихо де 
Брахе прави възможна валидността на кеплеровите уравнения на ор-
биталното движение на планетите.  

 
44. Сила на научното обяснение 
Има две качества, които обобщено представят силата на 

обяснителния синтез: емпиричното многообразие и теоретична 
простота. Силата на научното обяснение не значи обективна ис-
тинност. Няма точни закони не поради приблизителността им, а 
поради пропастта между артефакт и живот. Необходимостта, 
всеобщността, точността и пълнотата са качества на артефакта 
и нямат смисъл във възприятието.  

 
Могат да се посочат следните условия за успеха на обяснението 

според матричния 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 ця-
лостни картини и зависимости. С това абстрактната картина на при-
родата се приближава по сила до живата картина на първата под-
редба;  

 – фактите са подредени според общите положения. Законите 
успешно тълкуват фактите без свое изменение. Това е условна съхра-
неност на чистата структура;  

 – съхранени са определенията на теоретичните понятия. Обяс-
нението не е свободно нагаждане на неясно формулирани факти към 
неясно формулирани теории. Такова нестрого обяснение може да за-
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доволи здравия разум, и то при положение, че не се налага да се дейс-
тва определено в обясняваната обстановка. Но то по правило не може 
да задоволи учения.  

Във формулираните така условия за успешното (рационалното) 
обяснение се съдържат качества на рационалната организация на на-
учните понятия, доколкото научното обяснение е рационално проце-
диране с научния концептуал. Така разширено, понятието научно 
обяснение обхваща всички възможни типове в различните науки.  

Така например не може да се изведе структура или функция от 
факта на възпроизвеждането. Тук обяснението е очевидно несводимо 
към логически извод. То може да се представи като проекция на мо-
дел на органична система върху емпирични описания на функции и 
структури. Тази проекция изяснява за какво определени функции съ-
ществуват и защо именно определени структури ги изпълняват. Тога-
ва структурата, която се обяснява, се полага в нейното органично 
място и момент от възпроизводството и така става ясно защо тя е та-
кава: защото тя най-добре в дадени условия осигурява дадена функ-
ция, решава определен проблем за преживяването на своя притежател. 
Тези обяснителни форми очевидно се обхващат по-добре от матрич-
ния модел.  

Има две качества, които обобщено представят силата на обясни-
телния синтез. На това деление не е обръщано внимание в познатата 
ми литература. Двете качества (може би донякъде измерими величи-
ни) или критерия могат да се обединят под общото качество сила на 
обяснението или степен на концептуално усилване.  

 – емпиричното многообразие на обясняваните факти. Нетриви-
алност. По Карл Попър това е ‘логическото съдържание’ на теорията. 
В логиката това е ‘съдържанието’ на понятието в противовес на него-
вия ‘обем’;  

 – простота на закона спрямо условията.  
Няколко предварителни положения:  
а) няма закони на природата;  
б) няма емпирично валидни всеобщи връзки;  
в) няма емпирично валидни необходими отношения;  
г) няма точни закони на науката;  
д) всички реални обяснения съдържат ‘закони’ и ‘условия’. В 

ММ това са съответно силна и слаба концептуална структура (тео-
рия и факти). Изброяването на условията представя една хлабава кон-
струкция от независими положения, макар и в един концептуал или 
мрежа. Твърдението в закона при наличието на условията за сметка 
на това има силна структура, в него се установява концептуална зави-
симост или синтез на поначало независими положения и тази матрица 
е валидна за изброените условия и ги интерпретира, подвежда под 
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себе си, покрива, обхваща, идентифицира. Това е по същество кон-
цептуалното усилване на обяснението.  

Мрежата от условия в процеса на обяснителния синтез включва 
в себе си и експланандума (обяснявания факт) и така завършва проек-
цията и синтеза на силна обяснителна структура.  

Подвеждането на условията не значи извеждането им от закона. 
Те са необходими като малка предпоставка за такова извеждане. Ус-
ловията са независими от закона. Те го ограничават, правят го вали-
ден, емпирично осмислен, дават му живот за обясняване и с това из-
питване на теорията, залегнала в него.  

е. Няма изчерпващ набор от условия, който гарантира емпи-
ричната пълнота на закона.  

Колкото повече условия прибавяме, толкова законът е по-
сигурен, точен. Той става по-съдържателен, той става по-
нетривиален. Но няма спиране в този процес. Това може да се прове-
ри. Светът е необятен и винаги може да се намери ново условие, кое-
то възпрепятства ‘действието’ на даден закон.  

з. Колкото по-малко условия са налице за действието на един 
закон, толкова той е по-чист, безусловен, но толкова той е по-
безсъдържателен, тривиален. Най-чистите закони са чистите тавто-
логии, определенията. Но те излизат извън опитната наука, не казват 
нищо за света и са безполезни в науката. Те имат място единствено 
във формалните системи. Тази зависимост е аналогична на логическа-
та асиметрия между обем и съдържание на понятието.  

и. Ако преформулираме закона да стане по-съдържателен, той 
се фокусира в по-малко епистемично пространство и става по-
условен. В обяснението този закон действа при повече фиксирани ус-
ловия. Така той носи по-голяма тежест. Носи по-голям риск от опро-
вержение.  

й. Ако преформулираме закона да стане по-чист от условия, 
той се размива в по-голямо концептуално пространство, но намаля-
ва неговата сила и той казва по-малко. В крайната си безусловна 
форма той се изражда в гола дефиниция и излиза извън опита. Такива 
са аксиомите и теоремите в математиката. Най-безусловното положе-
ние, макар и не абсолютно безусловно, е Законът за тъждеството.  

к. Възможно е законът да има и достатъчно висока безуслов-
ност, и достатъчно висока съдържателност. Такива са добрите за-
кони на добре развитите теории.  

СИЛАТА НА НАУЧНИЯ ЗАКОН Е ПРОПОРЦИОНАЛНА НА 
ФАКТИЧЕСКОТО МНОГООБРАЗИЕ И НА ПРОСТОТАТА МУ. Ако 
тези две качества станат измерими като величини, ще имаме закон за 
законите и обясненията в науката.  

И най-силните закони не са лишени от без-съдържателност и ус-
ловност. Именно тези моменти им позволяват за бъдат концептуално 
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чисти и валидни в опита. Законът трябва да има някаква безсъдържа-
телност, за да е пълен за областта, за която се формулира. Когато той 
говори за идеални обекти, се лишава от опитна сила, но получава 
пълнота. Идеалните обекти или артефактите могат да се приложат 
към разнообразие от факти. Законът трябва да има някаква условност, 
иначе ще напусне опита.  

Реалните закони за това са винаги условни и безсъдържателни 
в някакви степени. Оттук произлиза тяхната постоянна неточност.  

Законите са неточни не защото са приблизителни, а защото са 
условни и безсъдържателни. Законите се разминават изначално с 
фактите, фактите – с наблюденията и наблюденията – с възприя-
тията.  

Последното разминаване между наблюдения и възприятия е 
фундаменталната разлика между артефакт и живот. Това е ново обяс-
нение на неточността на законите и обясненията. Точните опитно ва-
лидни закони са химера. Движението към точност е движение към по-
голяма обяснителна сила (съдържателност и безусловност. То може 
често да изисква рязка промяна и дори обръщане на представите за 
природата. Най-неочаквано за наивния реализъм се оказва, че една 
фикция работи по-добре от една изглеждаща реалистична теория.  

Лишен е от смисъл въпроса доколко нашите закони и теории са 
верни спрямо обективния свят.  

Това значи, че силата на теориите и обясненията не може да се 
преценява извън живия процес на правене на наука, в който няма дис-
танция между теория и реалност и между субект и обект.  

Така парадоксът на Айнщайн, че създадените от нас матема-
тически форми са валидни в реалността се решава нереалистически. 
Тези създадени от нас форми са валидни в потока на живота и в те-
сен смисъл в научната практика. Това е арената на смисъла на тео-
риите и никакви въображаеми гледни точки между реалност и теория 
не съществуват, за да се сравняват теориите с реалността и да се об-
съжда тяхната истинност.  

Но ние имаме обикновените и винаги налични сравнения на тео-
риите с фактите, на фактите с наблюденията и на наблюденията – с 
възприятията на реалния свят.  
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IX. ОБЯСНЕНИЕ С ДУМИ 
Няма смисъл едни думи да се сменят с други, за да се обясни 

нещо, освен ако вторият ред думи е по-ясен от първия и значи реша-
ване на проблем. Ако един психолог обяснява моята болка с думата 
фрустрация, това има значение само за неговите теории, но не и за 
мен. За мен би било обяснение да се свърже моята болка с преживени 
събития, за да се определи действие, което ще премахне болката. 
Това показва, че обяснението е синтез във форма на живот.  

 
45. Две форми на подредба в науката 
Две форми правят две подредби и два вида наука: числата и ду-

мите. Две фундаментални опитни науки реализират тези подредби – 
физиката и биологията. Фундаменталната специфика на тези науки 
се състои в спецификата на концептуалните форми динамики (под-
редбите) с числа и думи. Традиционно те се наричат математическа 
теория и качествена теория. Физиците смятат, че качествените 
твърдения са неразвита наука или имат второстепенно значение. Но 
физическият смисъл на величините и законите все пак се дава с ду-
ми, а не с числа.  

 
Подредбите са процес и резултат на експанзия. Целта на под-

редбата е живата форма, а локално – по-ниска ентропия. По-ниска 
ентропия значи  по-голямо разнообразие при по-малко свързваща или 
свързана енергия, или на практика повече факти под по-малко закони 
и условия. Това е положението в една обобщаваща физична теория. 
Това е положението в четирибуквената азбука на ДНК – само четири 
типа нуклеотиди съдържат цялата информация за жизнения цикъл на 
клетката и организма.  

Думите и числата (както пиктограмите или йероглифите) 
служат за подредба на света във форма на колективен живот. Тази 
подредба е насъщна, защото спестява енергия. Подредбата противос-
тои на спонтанния хаос в света, в който е потопен човекът като жива 
форма. Подредбата компенсира хаоса отчасти, напълно или като 
свръхкомпенсация. В резултат на това имаме доминация на смъртта, 
оцеляване или експанзия.  

Думи, числа, йероглифи, цветове, музикални тонове и много 
други неща в нашия живот са подредени чрез константи и променли-
ви. В думите и числата намираме редове на константите и променли-
вите. Константи са буквите, а променливи са думите. Константи са 
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цифрите, променливи са числата. Такива намираме в логиката и в 
граматиката. В логиката постоянните са логическите операции ко-
нюнкция, дизюнкция, импликация, еквивалентност, а променливите 
са прости изречения.  В граматиката постоянни са функциите в изре-
чението (подлог, сказуемо, доплънление, определение. Променливи 
са думите, изпълняващи тази унция. В аритметиката константи са 
операциите събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване, 
коренуване, а променливи са числата. Такива намираме и в геометри-
ята (аксиоми и определения). Същите редове, образувани от констан-
ти и променливи, намираме и 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 възпроиз-
веждаме 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. Двоична-
та система стига границата на опростяване на знаковото разнообразие 
при максимален обхват на изразимо. И все пак от този двоичен код 
отпадат непосредствените преживявания (Драйфус). Двоичната сис-
тема демонстрира условността на всяко означаване и липсата на как-
вато и да е изобразителна форма на езика. От двата знака (две елект-
ронни състояния на хардуерно ниво) могат да се изградят каквито 
искаме образи. На екрана на компютъра могат да се появят цветни 
подвижни картини. Но като знаци, като хардуерен език, те нищо не 
изобразяват.  

 
Числото 35 може да се изрази двоично с редицата 11000. 

 
Две форми правят две научни подредби и два вида наука: числа-

та и думите. Две фундаментални опитни науки реализират тези под-
редби – физиката и биологията.  

В последните десетилетия физиката и биологията са съотнасяни 
изключително с оглед на равнищата на организация, редукцията на 
биологията към физиката или с отчет на типове теории, типове ра-
ционалност и равнище на теоретичност. В това изследване се из-
хожда от съзнанието, че фундаменталната специфика на тези науки се 
състои изключително в спецификата на концептуалните структури 
и динамики (подредбите) с числа и думи. Традиционно те се наричат 
математическа теория и качествена теория. Физиците с право смя-
тат, че поначало всяка теория е математическа, а качествените твър-
дения са неразвита наука или имат второстепенно значение. Тук има 
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нюанс: физическия смисъл на величините и законите все пак се дава с 
думи, а не с числа.  

Тези два типа концептуална подредба не се покриват с дихото-
мията ‘природни – хуманитарни науки’ (Science – Humanities; Natur-
wissenschaft – Kulturwissenschaft), нито ‘монотетически и идиографи-
чески’. Разликата дори не е точно между физика и биология, макар че 
именно тази разлика е най-близка до разглежданата. Различаването е 
изцяло в рамките на опитната наука. Тя съществува в рамките на една 
и съща наука. Съществува и във физиката.  

Разликата е във висока степен между Аристотел и Галилей, меж-
ду ограничения Космос и безкрайната Вселена. „Следователно, зада-
чата, стояща пред основоположниците на новата наука, в това число и 
пред Галилей, не се е състояла в това да критикуват и громят погреш-
ни теории с цел тяхното поправяне или замяна с по-добри. Предстоя-
ло 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 нау-
ка – и даже да заменят представящата се за естествена гледна точка на 
здравия разум с друга, коренно различна от нея“ (Koyré, 1966 (1985), 
с. 131). 

Ред с думи е онази концептуална подредба, която обединява 
математически независими термини. Дори буквите или думите да се 
заменят с цифри или числа, те просто ще се изредят в тази подредба. 
Това се отнася както до стойности на променливи, така и до качест-
вени термини. Спецификата на словесната подредба е, че тя предста-
вя констелации, съчетания, неизводими пряко от теории. Такава кон-
стелация е Слънчевата система, която може да се опише в един мо-
мент като мрежа от координати на всички планети спрямо някаква 
отправна система, например Слънцето. Всяка от тези координати мо-
же да се проследи в нейната динамика и да се изведе бъдещо положе-
ние на планетата чрез Кеплеровите уравнения или законите на Ню-
тон. Но при това извеждане се използват данни за началните условия, 
т. е. стойности на координатите в начален момент. Подредбата на те-
зи стойности е ред на математически независими числа и притежава 
характеристиката на подредбата с думи.  

Във физиката понятията с техния ‘физичен смисъл’ не могат 
да се изкажат и обяснят чрез числа, а се изказват с думи. Една тео-
рия, състояща се от уравнения, става теория чрез интерпретацията на 
величините и уравненията като качествено представяне на ‘физичния 
смисъл’ или на ‘физичната реалност’.  

В биологията представянето на реда на мононуклеотидите като 
ред на ‘букви’ на генетичен текст не може да се осъществи чрез зави-
сими числа. Четирите азотни бази: аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) и 



IX. Обяснение с думи 247

цитозин (Ц) се подреждат в дългата верига, в която кодират по трой-
ки синтеза на белтъци от аминокиселини в клетки и организъм.  
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Таблица на генетичния код 

Четири букви в ДНК (А, Г, У, Ц) по три в кодон (дума)  
кодират двадесетте аминокиселини (Фен = фенилаланин и т.н.). 

Комбинациите на тройки нуклеотиди са 64 и затова някои аминокиселини 
се кодират от няколко кодона, а някои кодони кодират други неща. 

 
Подредбата с числа е подредба на математически зависими ве-

личини. В нея е възможно съкращаване до формула. Такава е зависи-
мостта между аргумент и функция. На една стойност на аргумента 
съответства еднозначно една стойност на функцията. Диференциал-
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ните уравнения са най-точната съвременна форма на тази числова 
подредба. Едната стойност е поставена в зависимост от (всички) дру-
ги релевантни стойности и техният ред се представя в уравнение. Та-
кова е уравнението на Кеплер за планетарните траектории, което обе-
динява в едно последователните местоположения на една планета в 
нейната орбита около Слънцето. Подчертавам тази разлика като пър-
востепенна, защото тя не е оценена по нейната важност във филосо-
фията на науката.  

Физичните обяснения не са обяснения на зададените като сло-
весен ред констелации. Физиката не обяснява строго самите структу-
ри, а ги взема като дадени и обяснява динамиката им. Типичното 
‘причинно’ физично обяснение е извеждане на стойности на отделни 
системни параметри в даден (бъдещ или минал) момент чрез решава-
не на (системи от) уравнения в които други стойности се вземат като 
дадени и това са стойностите на всички релевантни параметри в из-
ходен момент и някои от тези стойности в търсения (бъдещ или ми-
нал) момент.  

Тези обяснения – решения на уравнения – използват тези конс-
телации, вземат ги като дадени, в ролята на условия, при които 
действат законите в обясненията. Така обяснението по Кеплер и 
Нютон не обяснява защо сега Слънчевата система има такава и такава 
структура и защо взаимното положение и скорост на всяка планета 
спрямо другите е такова-и-такова. Самият Нютон е смятал, че Слън-
чевата система е създание на Бог. При едни и същи уравнения са въз-
можни съвсем различни и непредвидимо различни структурии и кон-
стелации – както Слънчевата система, така и хаотичното струп-
ване на метеори. При едни и същи квантови уравнения (уравнението 
на Шрьодингер) са възможни както ДНК в клетката, така и ДНК из-
вън клетката, лишена от смислената последователност на азотните си 
бази.  

Редът с думи представя необяснимото в уравненията, онова, 
което задава даденото, известното, а не подлежи на извеждане. Той е 
ред независими описания или стойности на величини.  

Стойностите, дадени и достатъчни за решаването на (системата 
от) уравнения, са основание в обяснението, данни, от които се изхож-
да, за решаване на уравненията. Те не са част от експланандума. Вся-
ка от спрегнатите стойности може да заеме мястото на неизвестна и 
да стане експланандум. Но всеки път се нуждаем от строго определе-
ни известни стойности, иначе просто не можем да решим уравнения-
та. Типичен случай на ограничена решимост на система от уравнения 
поради повече неизвестни от допустимите е задачата за три тела. 
Аналогична е задачата за три микрообекта в квантовата механика. 
Система от три тела в механиката се описва със система уравнения, в 
която известните стойности не могат да бъдат достатъчно, за да се 
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реши системата. В този случай се прилагат числени методи, като се 
заместват някои неизвестни стойности чрез измерени или постулира-
ни стойности, за да се реши задачата.  

Именно поради това голямо ограничение уравнението на Шрьо-
дингер е решимо точно само за водородния атом, състоящ се само от 
два микрообекта- протон и електрон, и водородния йон, който се със-
тои само от един протон.  

По същество физиката не е напреднала отвъд това ограничение и 
се оказва, че всички факти в механиката, най-силната научна област, 
които се разчленяват на повече от две тела, са необясними в нея и 
трябва да се постулират просто като дадени.  

Двата типа ред правят два езика и два типа обяснение. Но два-
та типа ред не са разделени с концептуални граници, а се допълват и 
числовия ред в опитната наука е невъзможен без словесния.  

Разликата между двата реда е в това, че числовия ред е многооб-
разие (ред) от еднообразни измерени стойности на величини, покри-
ващи се от математически уравнения, а словесният ред е на опитно 
равнище идентификация на  разнообразие от определености (терми-
ни, понятия, величини), които се свързват в структурни и динамични 
модели (картини). Например: „телата се привличат“ по закона на Ню-
тон:  

F = G(m1. m2/r
2) 

 
„Телата се привличат“ е словесен ред и е незаменим с числово-

то уравнение. ‘Словесен ред’ в нашия смисъл е и изброяването на 
стойностите на координатите на една планета и на няколко планети в 
един и същ момент. Никоя от тези стойности не може да се изведе от 
друга стойност или от всички други стойности на координати. Те мо-
гат да се изведат само в решаване на уравнения, в които се установя-
ват зависимости между различни параметри и в които тези достатъч-
но от тези стойности влизат като известни. В самото уравнение, за да 
е опитно осмислено и да работи във физиката като обяснителна осно-
ва, са налице определения на величините маса, сила на привличане, 
разстояние, но не чрез формулата, а чрез измерителните операции 
(опитно). Освен това определяне съществува идентификацията на 
‘физическия смисъл’, който се състои в теоретично дефиниране на 
масата, силата и гравитационната константа.  

Питагор и учениците му разбират космоса като хармония на 
числа. Числото е онтологичен принцип. Но това число е момент от 
общото антично разбиране на света като логос (дума, слово). Общият 
принцип така е логос, а негов ‘вариант’ е числото. Според Шпенглер 
античното (Аполоновото) число е сетивно и телесно, за разлика  от 
Нововременното (Фаустовото), което е умозрително (Spengler, 1918 
(1994), сс. 120 – 131). 
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Приложение на числовата антична подредба на космоса е антич-

ното математическо природознание – например статиката на Архи-
мед. Израз на качественото разбиране на логоса пък е физиката на 
Аристотел, в която няма числа. Оказва се, че числовите отношения 
могат да обясняват реални състояния и процеси в Космоса. Наистина 
тук числото обяснява не движения, а състояния. Не така мисли Арис-
тотел. В света, който наблюдаваме, съществено е многообразието и 
движението. А нито едното, нито другото не могат да се обхванат 
чрез числа.  

„Не можете да създадете математическа теория на качеството, 
възразява Аристотел на Платон, както не можете да създадете и мате-
матическа теория на движението. В числата няма движение. А не 
познал движението, няма да познаеш природата. Аристотеликът от 
времената на Галилей би могъл да добави, че най-великият от плато-
ниците, самият божествен Архимед, така и не е можал да създаде 
нищо освен статика. Никаква динамика. Само една теория на покоя. 
Никакво движение. Аристотеликът е съвършено прав. Невъзможно е 
към качеството да се приложи математическа дедукция. Добре ни е 
известно, че Галилей, както и по-късно и по същата  причина Декарт, 
е бил принуден да опразни понятието качество, да го обяви субектив-
но, да го изгони от областта на природата“ (Koyré, 1968 (1985), с. 
144). В същия ход на мисли може да се разбере обосноваването на 
биологията от Аристотел. За разлика от неживите предмети, живите 
същества са форми-ентелехии. Органичните форми са неподвластни 
на математиката.  

Качеството се изразява с категории – имена, думи, в които се 
формулират мисловните фигури, съответстващи на главните свойства 
на света. Тази качествена физика е била водеща до времето на Гали-
лей. Галилеевата революция е интересна като ‘възкръсване’ на число-
то в описанието на природния ред. Сега числото е променящо се и 
описва движението. Галилей обяснява чрез уравнения това, което 
според Аристотел е абсолютно качествено.  

Думата и числото са основни типове подреждащи единици със 
съответните основни типове подреждащи отношения – синтакти-
ческите и математическите константи. Аргументирано е, че думи-
те и числата са артефакти, знаци, типове текст, типове подредба, 
имащи смисъл само в нашия жизнен свят и  лишени от трансцендент-
на онтологична значимост. Идентифицират се и се сравняват промен-
ливите и постоянните единици на концептуалните организации чрез 
думи и числа. Обсъжда се взаимоотнасянето на словесните и число-
вите текстове в науката. Предлагат се идентификации на тези тексто-
ве като стандарти на емпирично-научната рационалност. Преразглеж-
да се противопоставката ‘природни’ и ‘хуманитарни’ науки. Числата 
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и думите не се отнасят еднозначно към ‘номотетичното’ и ‘идеогра-
фичното’.  

Всяка съвременна точна наука се строи чрез уравнения и измер-
вания – от квантовата механика до експерименталната психология. 
Изглежда ясно, че логосът днес е облечен в математически формули. 
Количеството организира, а качеството има ‘физически смисъл’ на 
параметър, който подлежи на безкрайни онтологични дискурси без 
значение за математическите уравнения. Нали наблюденията на пада-
нето и движението на планетите могат да се обяснят теоретично и без 
да знаем какво значат понятия като ‘сила’ и ‘притегляне’.  

По същия начин уравненията на квантовата механика и хими-
ческите формули и уравнения обхващат сложната плетеница от 
структури и реакции в клетката. Какво остава да се обясни? ‘Буквите’ 
и ‘думите’, изграждащи ‘текста’, представен в информационните би-
омолекули, функционалният ред. Термините ‘букви’ и ‘думи’ тук са в 
кавички, защото липсват строги теоретични техни еквиваленти. Но не 
съвсем. В опита ние намираме уникалната подреденост на единиците 
на биологичните структури и процеси, която винаги води към експан-
зия (самовъзпроизвеждане). Това е интегрална характеристика. Тя 
придава значение на всеки елемент или реакция във възпроизводство-
то. Това място има чисто относително определение – спрямо цялото и 
чрез другите ‘места’.  

 
46. Знакът дума 
Думата е елементарен знак, изказ на определение. Пренася еди-

ница значение между хората споделящи едно и също възприятие и 
базово описание. Думата е име, когато означава нещо уникално. Ду-
мите остават по неотстраним начин първични по отношение на 
числата. Да се пита ‘колко’ е възможно само ако се знае за ‘какво’ 
се пита.  

 
Тук не правя философия на езика и още по-малко семиотика или 

лингвистика. Интересува ме единствено думата като единица в опит-
ната наука. Изхождам от всеобщо приети определения на думите, 
както и от предпоставки, които не са експлицирани в познатите ми 
трудове върху езика.                 

Думата (или йероглифиът) е елементарен знак. Тя се състои от 
звукове , които се изразяват на хартия като букви (или графеми). И 
звуковете, и буквите са възприемаеми неща. Думите са резултат от 
живи актове в пространството и времето на нашето тяло. 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. Нямаше да 
има възможност за визия на света като ред от същности, изразими с 
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думи, като някакви обективни идеи или независим от хората логосен 
ред.  

Думите са комбинации от ограничено число елементарни знаци 
– букви, които се свързват по постоянни правила. Наука за думите 
като части на речта е морфологията. Думите се подреждат според 
различни принципи – например според реда на буквите в азбуката в 
множества – речници. По подобен начин числата се подреждат в ес-
тествен ред. Но тук се вижда, че подредбата на числата и подредбата 
на думите са с различна сила. Числата се подреждат еднозначно и 
смислено като растат от нула към безкрайност и минус безкрайност. 
Думите не образуват такъв ред, който да изразява промяна в постоя-
нен ритъм. Затова науката с думи не е ‘строга’ наука.  

Аристотел поставя думите в сърцевината на онтологията. Те са 
‘първи същности’. Предметът като единичност е нещо фундаментал-
но. Той не подлежи на сравняване с количества. Към предмета се от-
насят всички основни категории, в които мислим съществуващото. 
Категориите, универсалиите, са думи, а не числа. „Дискретни са, да 
речем, числото и словото, а непрекъснати – линията, равнината и тя-
лото, 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 пос-
редством никаква обща граница, защото няма такава обща граница, в 
която да се докосват съставящите го срички, а всяка от тях е обособе-
на сама по себе си“ (Категории, 4b, 33 – 40). 

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 при-
чина те нямат някакво определено взаимно разположение“ (Катего-
рии, 5b, 36 – 39). 

Думите са универсалии и уникалии, категории и имена. Катего-
риите и всички общи понятия изразяват една предварителна и скрита 
подредба, която свежда многообразното до еднообразно и така ‘фал-
шифицира’ нееднородния свят, изплуващ и потапящ се в неопределе-
ност. 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 ‘процеса’ 
се идентифицират като нещо или процес, те се изваждат от потока и 
придобиват статус на артефакти. Тези неживи не-смъртни артефакти 
изглеждат по-трайни и това дава основание на философи-реалисти 
като Платон да ги изнасят извън сътвореното от човека като самосто-
ятелни същности с абсолютно битие. ‘Конят’ изобщо не е нито този, 
нито онзи жив кон, а е идеята за кон.  
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Имената, обратно, са индивидуални и уникални. Затова ейдосите 
не са имена. Те сочат единствеността на нещата и личностите и с това 
подчертават единствеността на битието. Всичко подлежи на именува-
не, 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 име-
нуването става безпредметно. И именуването, както и универсализи-
рането, изискват ‘спиране’ на потока на света.  

Нещата в света са неопределени спрямо думите. Съществител-
ните се разминават с ‘обектите’ като перцепирани неща. ‘Ябълка’ 
може да се окаже неадекватно име за плод на границата на вида 
или някакъв особен вид ябълка, да речем райска ябълка. Уилърд Ван 
Орман Куайн нарича това ‘непознаваемост на референцията’. Държа 
да отбележа, че ‘непознаваемост’ в случая е неадекватен израз на не-
определеността, характерна за потока на света. Знаците, които го 
изразяват, могат да са перфектни като форми, но са донякъде неопре-
делени като значения. Тази неопределеност става еластичност и поз-
волява напасване на значението към променливия свят, нужно за 
нормалното изразяване и разбиране на речта. Преводът би бил невъз-
можен без тази еластичност, защото морфемите в различни езици оз-
начават различно и то различно обособени обекти.  

В морфологията се идентифицират единиците неделимо значе-
ние – типовете думи, които използваме в речта – глагол, съществи-
телно, прилагателно, предлог, съюз, наречие, причастие. В синтаксиса 
се идентифицират функционалните зависимости, в които влизат тези 
граматически единици, за да образуват смислени изречения. Това са: 
подлог, сказуемо, допълнение – пряко и непряко, определение. . . Гла-
голът 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 зна-
чение не изказването. И всяко от тези определения е свързано с пола-
гането, локализирането на думата в пространството на речника и в 
пространството на изречението. Това значи, че думите конституират 
рационална функционална (семантична) структура, каквато консти-
туират и числата.  

Думите синтезират форма, аналогична на живите структури. 
Изречението носи смисъл като жив акт на представа, възприятие, 
мисъл, действие. Изреченията образуват редове, които ресинтезират 
общностни форми на човешки живот. Това показва, че те са елементи 
на жизнен процес. Този жизнен процес не се покрива с връзката 
между език и мислене или език и логика. Тази връзка е анализирана 
широко. Но е пренебрегната перспективата, в която речта е жизнен 
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процес. Подобно на процеса на живот в клетката, единиците се под-
реждат в пространство и време, за да синтезират живата форма отно-
во и отново при постоянното Ѐ спонтанно разпадане. Говорене-
слушане и писане-четене са моменти от поддържането на колективни 
описания на света, без които общностите се разпадат и животът става 
невъзможен. Това съобщават многобройни антропологически изс-
ледвания.  

Какво значи преходът към логос, от естествена подредба към 
здрав разум и обективно знание в контекста на естественото и изкуст-
веното, живота и артефакта? Движението от свят към живот и от жи-
вот към артефакт е движение на подреждане и усилване на подреж-
дането. Расте определеността. Перфектна определеност на равнище 
значение няма. Но има перфектна определеност на равнище знак 
(морфема). Ако знакът е артефакт, а значението – нещо естествено, 
реално, то знакът е определим перфектно, докато значението не е.  

Витгенщайн, аналогично на Кант казва, че твърдения за катего-
риите почиват и на неправилно разбиране на логиката на езика. Шлик 
също следва този път, като ограничава съществуването до верифици-
руемостта за съществуване и несъществуване. Според Карнап думите 
имат смисъл в езикови мрежи. Например ‘съществуване’ значи съ-
ществуване на бял лист на масата или на русалки в гората. Дискусия-
та за езика и специално за понятията във връзка с ‘онтологията’ се 
развихря с пълна сила след логическия позитивизъм и бележи силни 
постижения. Според Куайн ‘What there is?’ има отговор: заместител 
на променлива, стойност на променлива за съществуване  – екзистен-
циален или универсален квантор.  

Всички големи култури, всички познати ни цивилизации от шу-
мерите през египтяните, олмеките, маите, асирийците, вавилонците, 
китайците и арийците създават писменост – система от знаци, които 
в началото изобразяват предметите, които означават, а после стават 
абстрактни знаци на звуци и образуват думи. Думите в говоримия 
език съществуват от самото му незапомнено начало.  

„Първата стъпка към абстрактните изображения е направена 
след 3000 г. пр. Хр., когато пиктограмите започват да се рисуват 
обърнати на едната си страна, което по всяка вероятност е следствие 
от факта, че писарите започват да пишат от ляво на дясно вместо от 
горе на долу. Независимо каква е причината за тази промяна, с нея 
рисунките започват все по-малко да приличат на изобразявания 
обект“ (Исторя на света в 20 тома, т. 1., с. 38). 

Когато египтяните започват да пишат около 3300 г. пр. Хр., йе-
роглифните им знаци може би означават цели думи или понятия, по-
добно на шумерските пиктограми. Трите птици в лявата колона на 
таблицата вероятно означават това, на което приличат – ‘лешояд’, 
‘пъдпъдък’ и ‘сова’. „Но много скоро известен брой йероглифи при-
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добиват фонетични стойности – 25-те знака, показани тук, изобразя-
ват основните звукове на говоримия език. Совата означава звука ‘м’, 
лешоядът – звука ‘a’, стилизираното изображение на крак – звука ‘б’ 
и т.н., както е показано в таблицата“ (пак там, с.59). 

 

 
 

Таблица на някои египетски пиктограми и йероглифи, възникнали от тях. 
Трите птици в лявата колона означават това, на което приличат – лешояд, 
пъдпъдък,  сова. Вдясно са йероглифите. Совата означава звука ‘м’, ле-

шоядът – звука ‘a’. (Исторя на света, т.1, с. 59) 
 
Преходът от образ към знак е неизбежен. Това е енергетичен 

преход към по-висока стабилност. Знаците са по-широкообхватни и 
по-прости от образите. Те обслужват много по-широка жизнена сфе-
ра. Поразително е подобието в шумерското и египетското писмо. 
Знаците произхождат от сетивни образи. Хората споделя възприятия 
от света: животни, растения,  качества. Знаците се опростяват и раз-
ширяват по значение. Езикът очевидно се развива от изобразяване 
към изразяване. Той не изобразява света, а го споделя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С трите йероглифа вдясно       
е изписана думата, означавала 
‘вечност’ на египетски. 
(Част от стенопис в гробницата  
на царица Нефертари,  
жена на цар Рамзес II,  
управлявала през 
тринадесетото столетие пр.Хр. 
(История на света, том 1, с. 59) 
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Таблица на шумерски пиктограми и йероглифи, възникнали от тях в тече-
ние на 1500 години. Изображенията в най-лявата колона означават обик-

новено това, на което приличат: плуг, жито, планина (пак там, с. 38). 
 
„Писмеността на маите е не по-малко сложна. Тя е единствената 

завършена писмена система в Америка. В нея се комбинират пиктог-
рами и фонетични знаци, подобно на символите в китайската писме-
ност“ (пак там, т. 5., с. 159). „Индианците мая се оказват достойни 
продължители на културата на олмеките – те правят календара най-
точния в света, усъвършенствуват йероглифното писмо, създават ве-
ликолепна фрескова живопис, развиват архитектурата, изобретяват 
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позиционната система на смятане. Математиката на маите познава 
символа на нулата, което подир няколко столетия не знаят нито тех-
ните съвременници римляните, нито жителите на Западна Европа“ 
(Кондратов, 1980, с. 167). 

Да се приеме светът на нещата, значи да се приемат правила за 
образуване на изречения и проверки (Карнап), за приемането или от-
хвърлянето 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). 

Думата като онтологична единица, логосът, е западна форма. 
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 термин вли-
зайки 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 същес-
твуващото. Когато в отговор на утвърждаването на несъществуването 
на движението в лекциите на Зенон ученик демонстрирал чрез раз-
хождане пред лектора това движение, той не бил възприет сериозно.  

 
47. Термин  
Думата е термин, когато означава понятие в науката. Тогава е 

налице точка с определен потенциал в епистемично поле. ‘Терминът’ 
е определен и фиксиран в изкуствения знак – артефакт. Той носи 
значение на концептуална и в края на краищата перцептивна опре-
деленост. Терминът е име на величина, когато намерим измерима 
определеност с голям обхват. Величината води от думата към чис-
лото. Понятието е нещо повече от термин. Но ако под понятие се 
разбира ‘същност’ някъде във ‘физичната реалност’ или във вечния 
‘Платонов свят’, то ние нямаме работа с понятието.  

 
Терминът е точка на определеност с потенциал в епистемично 

поле. Ето как елегантно и оригинално работи теоретизирането върху 
науката в термини на полето. За разлика от думата, той има определе-
но значение в концептуална форма. Определеното значение задава 
потенциал и се помества в определена точка на полето. Този потенци-
ал задава локално поле от възможни твърдения (концептуални връз-
ки) с други определености в полето. ‘Терминът’ е знак, артефакт, оп-
ределен и фиксиран в изкуствения език на науката. Но той носи живо 
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значение на определеност, яснота, измерване, наблюдение, описание, 
обяснение.  

Терминът е изказ на перцепция. Ако терминът не е определен 
спрямо перцепция, той е лишен от смисъл в науката. Така времето в 
споменатата теория е изказ на възприемане от наблюдателя на пока-
зания на стрелки на часовници в съседство или заедно с движещите 
се обекти в пространство-времето. Терминът ‘интерференция’, вали-
ден за вълновото описание на квантовите феномени, означава пер-
цепция на смесване на две вълни, при което на някои места се наблю-
дават усилвания, а на други – отслабвания (максимуми и минимуми). 
На плака това се вижда като светли и тъмни ивици зад отвора. В кла-
сическия вариант това се вижда, когато във водна повърхност се 
срещнат две вълни, като неравномерно или равномерно усилване и 
отслабване на една сумарна вълна. Това се чертае така: 

 

 
Интерференция на две вълни 

 
Терминът ‘неопределеност’ в уравнението на Хайзенберг е изказ 

на това, че веднъж, в една експериментална постановка,  виждате 
място на попадения на частици (петна на фотоплака), без да можете 
да видите движението, а в друг – виждате движението (уилсънова 
тръба), без да можете да видите мястото на обекта.   

Така терминът ‘време’ в Айнщайновата Специална теория на от-
носителността означава едновременно събитие в близост до наблюда-
ван отчитащ часовник спрямо център на координатна система. В това 
определение на термина са отстранени всякакви единици, нямащи 
отношение към перцепцията. Теорията на относителността изразява 
на математичен език зависимостите на времето като величина (t) от 
другите величини: c, v, x, y, z. Този термин  може да участва в строго 
определен тип твърдения в рамките именно на тази теория, но осмис-
лени и проверими в неутрална перцептивна среда, каквато е налице в 
измерването на времето с часовник в близост до събитието. Тази не-
утрална среда е същата, в която се измерва времето и в рамките на 
Нютоновата механика: наблюдаван часовник на мястото на събитие-
то. Часовникът не е ‘релативистки’ или ‘класически’. 

Понятието е нещо повече от термин. То е натоварено с концеп-
туални потенциали, които излизат извън сферата на опитното. Ако 
под ‘понятие’ се разбира термин, определим чрез опитна процедура, 
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да кажем измерване или разпознаване, то терминът ‘понятие’ има 
място тук. Но ако под понятие се разбира ‘същност’ някъде във ‘фи-
зичната реалност’ или във вечния ‘Платонов свят’, то ние нямаме ра-
бота с понятието.  

Метафизичен пласт на термините. Кант има заслугата ясно да 
посочи празнотата на всеобщите понятия за познанието ‘извън въз-
можен опит’, където няма нищо определено. Той прави анализи на 
категориите в трансценденталната логика и ги определя като смисле-
ни във възможен опит. Категориите са форми на синтез на опитно 
многообразие, дадено в сетивата. Те са „функции на мисленето, при-
ложени върху сетивния ни наглед“ (Кant, 1781 (1967), с. 441). „Кате-
гориите сами по себе си нямат никаква валидност на обективни поня-
тия“ (ibid., с. 318). В трансценденталната диалектика Кант показва 
несъстоятелността на абсолютната употреба на категориите. (Той 
учудващо не подлага на съмнение други основни термини като спо-
собност, разсъдък, разум). Критичната философия на Кант съдържа 
некритично постулиране на реални същности: чист разум, чист раз-
съдък, способност за съдете, априорна форма и т. н.  

Рефлексиите на Критиката са възможни поради това, че поня-
тието като живот се отнася към понятието като артефакт. Когато ‘раз-
умът’, както е жив, размишлява в понятия за ‘разума’ като  ‘способ-
ност за съдене’ , това е рефлексия , отнасяне на нещо към самото себе 
си. По същия начин може да се каже във физиологията: ‘мозъкът поз-
нава мозъка’.  

Всички разгледани от Кант дилеми от рода на крайно-
безкрайно са подвъпросни дори без отношение към метафизиката. 
Те произлизат от псевдотермини – ‘всеобщи понятия’ като понятието 
‘безкрайност’. За безкрайното като метафизична категория може да се 
твърди всичко. То е ноумен. Ако категорията безкрайност се отстра-
ни, остава крайното. А само то е определено. Безкрайното, както и 
абсолютното, всеобщото и необходимото, са неопределени извън 
чистите теории в математиката и логиката. В опита никъде ги няма и 
това е откритие на Кант. Неопределеното на мястото на Ding an sicht 
решава въпроса с тази метафизика.  

‘Безкрайност’, ‘Нищо’, ‘Небитие’, ‘Вечност’  – това са чисти 
фантоми. Позитивните крайност, нещо, битие и временност са 
смислени термини извън смисъла на метафизичните категории. Зна-
чението на такъв термин във всяка концептуална система се определя 
или от операциите по доказване на теореми (в чистите математика и 
логика) или в операциите по проверка чрез измерване или разпозна-
ване (в опитната наука). Те са следствие на порочното въвеждане на 
нищо неказващи универсални понятия: крайност (без да си предста-
вяме безкрайност), ‘нещо (без да си представяме ‘нищо’), ‘Битие’ (без 
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да си представяме ‘небитие’ и ‘време’ – без да си представяме веч-
ност.  

Термини като ‘безкрайна Вселена’, ‘сингулярност’, ‘хоризонтал-
но време’, ‘кварк’, ‘странност’, ‘цвят’ на частиците, ‘първоначален 
взрив’, ‘черна дупка’, всички базови теоретични понятия на съвре-
менната западна наука, не изразяват живи възприятия или мисли, а 
конструкции на базата на наблюдателни данни. Но възприятието мо-
же да се подрежда от тях.  

Какъв е статусът на термините? Той несъмнено произхожда 
от статуса на думите. Бертран Ръсел дава доста интересен отговор. 
Думите са дескриптивни елементи, части от описания, имена и по-
нятия, които имат значения на сетивни данни. Такива са ‘авторът на 
Уейвърли’  (Russel, 1912 (1967), 91 – 100). Лудвиг Витгенщайн пред-
лага последователно две концепции за термина (думата), които дават 
начало на две философии на науката и езика: логически позитивизъм 
и лингвистична философия. В Трактата думата е елемент от значе-
що изречение и е подчинена на логическия синтаксис (Витгенщайн, 
1921 (1988)). Терминът като смислена дума в науката има значение и 
заедно с другите думи в изречението изобразява състояние на факт. В 
Изследванията думата е елемент от езикова игра (форма на живот) 
(пак там). В различни езикови игри думите имат различно значение и 
няма неутрално изобразяващо значение. Ако науката е езикова игра, 
то термините на науката имат вътрешна осмисленост в теория или в 
мрежа от теории. Рудолф Карнап довежда статуса на термините до 
онтологията. „Нещо съществува“ има смисъл само за определена ези-
кова мрежа на същностите (framework of еntities) (Carnap, 1950 (1952), 
p. 21).  Така например терминът ‘вълна’ има автентично значение в 
електродинамиката.  

Съществуват ли обектите на термините? Въпросът за това 
дали електроните ги има се решава в аналитичната философия линг-
вистически. Този въпрос е разгледан и в предходни параграфи. Опит-
ната наука не може да си позволи произволни езикови схеми. Тя пра-
ви само такива, които изразяват перципирани данни в протоколите. 
Това са думите, пряко означаващи сетивни данни. Такива според Ви-
енския кръжок са физичните термини. Такива са термини, имащи 
значения на обекти, дадени като непосредствени преживявания 
(Carnap, 1931/32, 432 – 465). Термините имат онтологичен статус със 
самото си дефиниране според Уилърд Куайн (параграфа за онтологи-
ческата относителност). „За което не може да се говори, за него тряб-
ва да се мълчи“ – е последното изречение от Логико-философския 
трактат на Витгенщайн (Витгенщайн, 1921 (1988), 7). 

Проблем изниква, когато осъзнаем, че езиковите мрежи са не-
определени и съществуват плаващи езикови игри (Витгенщайн). Аз 
приемам тази късно-витгенщайнианска гледна точка. Но не можем да 
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характеризираме концептуалните операции като езикови игри, докол-
кото те са езикови изрази на едно възприето извън езика многообра-
зие на оформен свят.  

Всички термини и твърдения са артефакти, с които учените и 
ние оперираме, за да представим формата на света. Тя задава ези-
ковите игри като ‘форми на живот’, без да съдържа езикова форма. 
Термините в науките са изкази на моменти от потока на света. Теоре-
тичните термини изразяват трайни форми на този поток. Термините-
имена означават уникални моменти или констелации. Всички конкре-
тизации са артефакти. Всеки текст е артефакт. Живата реч е артефакт 
в потока на живота.  

Всички термини – теоретични понятия и имена – имат смисъл в 
опитната наука, доколкото имат перцептивно значение. За значение 
приемем най-доброто предложение във философията на науката спо-
ред мен. Виенския кръг предлага значението да се разпознава като 
операция по проверка. Проверката е успешен или неуспешен жив 
процес на синтез. Така, по-точно е да се каже, че значението е онази 
научна операция, която е изпълнена с възприятие на свят. Операция 
извън езика, а не операция на един текст с друг текст. Терминът има 
значение и с това научен смисъл, когато се изпълни с живот като въз-
приятие, което може да се сподели и възпроизведе от всеки възможен 
човек.  

Науката често използва фигуративно име, което явно нищо не 
значи пряко е или сетивно (напр. ‘цвят на елементарните частици’ 
или ‘спин’). ‘Притеглянето’ също е такъв термин.  

Величини. Величините са качества, числово означени, оразмере-
ни, измерими, съпоставени с единица мярка. Математиката е първа 
конструкция в областта на пространството и количеството. Следват 
времето и качеството. Всички величини са думи, които идват от ес-
тествения жив език. Величините на науката са мощни термини, които, 
благодарение на живата операция измерване (или броене) могат да 
описват света и да подреждат научните концептуали чрез математи-
чески уравнения – възможно най-силния вид научна подредба.  

Думите в науките с числа са величини – константи и променли-
ви. Величините са безполезни като прости числа. Те имат качество и 
се търсят в наблюдението. Когато това качество (да речем дължина) 
се разпознае, благодарение на измервателната процедура величината 
може да опише света в ред числа (стойности). ‘Физичният смисъл’ на 
тълкуването на величините, пряко неизмерими, като ‘сила’ – се оказ-
ва субективен и произволен. Явно планетите ‘не теглят’ спътниците 
си, нито ги ‘бутат’. Усещането за усилие е в основата на понятието 
‘сила’ (Поанкаре).  

Когато вместо ‘сила на привличане’ се използва ‘поле’, това е 
по-близо до строгото разграничаване на науката като артефакт от не-
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посредствения живот. Думата е дадена отново с човешко значение и 
тя отново произлиза от живия език. Но дефинирането на движенията 
и ускоренията чрез ‘потенциали’ на точките в полето (‘зарядите’) е 
по-добре, от ‘сила’. Защо? Защото в ‘поле’ има повече математическа 
коректност. Защото то прави теорията по-мощна и по-жизнена. Тя е 
по-малко ентропийна. За величините има да се каже още доста в това 
изследване, в контекста вече на числовата подредба.  

‘Концептуални призраци’. Абсолютно време. „Времето е незави-
сима променлива на битието“. Това разбиране, дошло от философията 
през Нютон, много време заблуждава физиката. Така времето не може 
да се измерва. То е лишено от физичен смисъл. Часовникът – механи-
зъм за редица равномерни по трайност процеси, се помества в съседс-
тво с измерваното време, той съвпада с нулата на координатна систе-
ма. Времето не може да се мери далеч от часовника. Защото няма 
мигновен сигнал от разстояние, а неговото закъснение не е определи-
мо. Ако се приеме скоростта на светлината за независима от движе-
нието на координатната система, ако се включи далечната система 
като инерциална, и ако се знае разстоянието, тогава измерването на 
момента на разстояние е възможно. В такъв случай това разстояние е 
в рамките на координатна система и измерването се извършва близо 
до нулата.  

Сметката е проста: t = S/v. Ако S или v са неизвестни, тогава 
уравнението е нерешимо и времето на закъснение е неизвестно. Но 
ако v като скорост на светлината се изключи от зависимост спрямо 
движението на телата и се приеме за константа, тогава времето е из-
меримо или изчислимо. „Но ако скоростта, вчастност скоростта на 
светлината, принципно е невъзможно да се измери без произволни 
допускания, то ние имаме право да правим произволни предположе-
ния и за скоростта на светлината“ (Einstein, 1911 (1966), с. 181). Не 
времето изобщо, а времето, измерено в координатна система, има фи-
зичен смисъл. Не е очевидно, че в различни системи с различна ско-
рост времето ще е едно и също. Не е очевидно, че две събития, еднов-
ременни в една система, ще бъдат едновременни и в друга.  

 Ефир. Според Айнщайн трябваше да се изхвърли призрака на 
ефира, хипотеза на Лоренц, от физиката. Опитите за емпиричното му 
разпознаване са неуспешни. Физо не установява увличане на ефира от 
движещи се тела. Майкелсон – Морли не установяват движение на 
земята относно ефира.  

Кога един термин има смисъл в науката? Айнщайн формулира 
най-добре спазваното като тенденция от всички физици понятията на 
науката да придобиват смисъл само след ясно определяне на опера-
циите за наблюдение (измерване). Това съвпада с положението на 
Виенския кръжок за обсервацията като генератор на значение. Но 
Айнщайн очевидно не е повлиян от Виенския кръжок, а по-скоро об-
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ратно: следното твърдение е писано през 1911:  „Да вземем лост, 
движещ се относно система на отчет k по оста си. Пита се, каква е 
дължината на този лост? Този въпрос може да има само един смисъл: 
какви операции трябва да извършим, за да узнаем, каква е дължината 
на лоста“ (пак там, с. 182). 

Идеализацията е артефактуален израз и концептуално опреде-
ляне на перцепции. „Когато се формулират велики всеобемащи закони 
на природата – а това става за пръв път възможно в нютоновата меха-
ника, – става дума за идеализация на действителността, а не за самата 
нея. Идеализацията възниква от това, че ние изследваме действител-
ността с помощта на понятия, оправдали себе си при описание на яв-
ления и придаващи им определен облик. В механиката това са напри-
мер такива понятия като място, време, скорост, маса, сила…В рамки-
те на своите понятия Нютоновата физика не може да бъде подобрена“ 
(Heisenberg, 1970 (1987), с. 202). 

„Думите – това са нещо като средства за ориентация в окръжа-
ващата действителност и нейното усвояване, оказващи се в процеса 
на тяхната употреба повече или по-малко целесъобразни…Понятията 
на класическата физика образуват онзи изначален език, на който ние 
планираме опитите и фиксираме техните резултати. Ние не сме в със-
тояние да го заменим с друг. И въпреки това законите на природата 
ограничават приложимостта на тези понятия с така наречените съот-
ношения на неопределеност“ (Heisenberg, 1960 (1978), с. 218). 

Второто твърдение тук е проблематично. Не може някакви пред-
полагаеми закони, които се откриват и формулират с езика, да огра-
ничават същия този език. Става въпрос явно за граници на описание-
то. Тук няма обяснение за неопределеността като причинител на ог-
раничение в езика. Ако този език се ограничава от неопределеността, 
защо трябва да се отива отвъд ограничението и да си говори за части-
ци и вълни?  

 
48. Научният текст – постоянни и променливи 
Научният текст не е обект на херменевтика. Той е вариативен 

и не зависи от уникални контексти. Свързва променливи термини с 
постоянни правила в постоянни форми. Твърденията са истинни и 
неистинни в перцептивен план. Научният текст има смисъл като 
научен изказ на виждане и проумяване на света. Това е полагане на 
текста в тъканта на живота като рационално процедиране.  

 
Текстът в опитната наука е отнесен към възможни наблюде-

ния с перцептивно съдържание. Той е определен в своята истинност, 
за разлика от останалите текстове. Научният текст означава организи-
рани в наблюдения възприятия. Така смята създателят на Специална-
та теория на относителността. Така постулират във Виенския кръг. Но 
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възприятията, тези ‘непосредствени преживвявания’ са извор на сми-
съл само ако са споделими от всички здрави перцептори като момент 
от ресинтеза на човешкия жизнен свят.  

 Като всеки друг, научният текст е ред на типове знаци (части на 
речта в морфологията) по правила на синтез (синтаксис). Текстът е 
разнообразие, организирано в еднообразни форми (изречения). Той 
свързва променливи думи с постоянни правила и като постоянни 
форми. Променливите в изречението са конкретните думи като части 
на речта. Постоянните са техните функции според правилата на син-
таксиса: подлог, сказуемо, определение. Изречението (твърдението) 
носи единица живо значение в колективен живот (значение в жизнен 
процес или състояние). Така думата ‘пожар’ носи значение на едно 
възможно събитие. А изречението „Пожар!“ означава, че наистина 
гори нещо ценно. Твърденията са истинни и неистинни. Тази тяхна 
определеност по истинност прави възможен синтеза на описание. 
Приемам емпиристкото определение на значението като акт по про-
верка или приложение на твърдението (Шлик). Това е полагане на 
текста в тъканта на живота като рационално процедиране. Такъв е 
научният текст.  

Ограничен брой константни отношения се отнасят до неограни-
чен брой променливи единици на възприятието. В наблюдението, в 
изказването, в описанието и особено в обяснението промяната се 
свежда до трайността на ‘закони’, ‘природни константи’, ‘универса-
лии’.  

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 за живота? 

Съществува хомология между синтаксис и логика. Между гра-
матическите структури и функции и логическите структури и фун-
кции има покритие. Тази връзка е анализирана нашироко. И в логика-
та, и в граматиката, функционалната структура, значещият текст, се 
образува от два типа единици: константи и променливи. Константи-
те в логиката са конюнкция, дизюнкция, импликация, тъждество, 
отрицание. Променливите са субект, предикат, в символната логика 
прости изречения, логическа стойност (истинност – неистинност). 
Константи в речта са съюзи като и, или, ако – то, не. Променливите 
са думите – морфологичните единици, които в изречението могат да 
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приемат определени функции – подлог, сказуемо, допълнение, обсто-
ятелствено пояснение.  

Сега е неизбежно да сравним тази словесно-мисловна структура 
с идеалната математическа структура. И тук откриваме същото – кон-
станти и променливи. Математическите константи са събиране, из-
важдане, умножение, деление, степенуване, коренуване. . . Промен-
ливи са числата от най-различен вид. Числата като стойности на ве-
личини са аналогични тук на думите като синтактически функции.  

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

Словесната подредба не е измислена случайно от хората. Това е 
жизнена подредба, подредба на жизнения свят, намаляваща ентро-
пията. Тя повтаря на друга плоскост онова, което става в нашите 
клетки. Това се оказва вярно и за числата.  

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

Редът на аминокиселините в белтъците е линейна последовател-
ност 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, латинс-
ката и славянската азбука далеч не са универсална писмова система. 
Йероглифите почиват върху друг принцип. Но и там намираме огра-
ничен брой константи, които организират неограничен брой неща и 
процеси.  

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 усеща-
нето. Думи като ‘дължина на вълната’ имат значение само за физика-
та, но не за философията. Ето фрагмент от анализа му за абстракциите 
в Трактат за принципите на човешкото знание, където той критику-
ва 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 дума-
та става обща, бидейки знак не на абстрактната, общата идея, а на 
много частни идеи, всяка от които то безразлично предизвиква в на-
шия ум. Ако се казва, например, че изменението на движението е 
пропорционално на приложената сила или че всичко протяжно е де-
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лимо, то под тези изречения трябва да се разбира движение и протяж-
ност 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 разли-
чие, ще бъде ли то линия, повърхност или тяло с една или друга вели-
чина или форма.  

…аз абсолютно отричам съществуването не на общи идеи, а са-
мо на абстрактните общи идеи. . . И тъй като първата идея е задълже-
на 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 ли-
нии, които могат да съществуват, то трябва да се мисли, че и общ-
ността 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, доколко-
то разбирам, не в безусловната положителна природа или разбиране 
на нещо, а в отношението, което тя внася в означаемите или предста-
вяните от нея частности…“  (Berkley, 1710, (1978), сс. 158 – 162). 

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 кон-
цептуална реалност. Тези абстрактни понятия не са живи. Те са неп-
редставими във въображението. Те не са възприемаеми. Те не могат 
да се нарисуват. Техните изображения представляват триъгълници и 
движения в представими условия.  

Общоприето е, че свойството самовъзпроизводство е специфич-
но 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 функ-
ционалният ред, по който са разположени въпросните атоми, молеку-
ли и комплекси, и по който настъпват във времето техните взаимо-
действия. Този ред е зададен чрез една интегрална характеристика – 
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самовъзпроизвеждането. Тази постоянна суперфункция включва ли се 
в измерването и решаването на уравненията? Как науката на Галилей 
се отнася към проблема живот? 

Физиката и химията намират в клетката синтетичен ред, 
който като текст, т. е. като верига и мрежа от букви и думи изгражда 
качествата (уникалните полимери и полимерни комплекси), чиято 
динамика – уникалните реакции и функции, води към самовъзпроиз-
водството на клетката. Какво прави с тези редове измерването и ко-
личественото 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 ‘текст?’ 
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.  

Да се отговори на въпроса за сводимостта на ‘словесното описа-
ние’ към количествен анализ, 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.  

Във всеки случай думите остават по неотстраним начин първич-
ни 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, 1950 
(1952), p. 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 не-
щата и по всяка вероятност на никакъв друг теоретичен език (ibid.). 
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X. ПРОНИКВАНЕ В КЛЕТКАТА  
 
49. Елементарна жива форма 
Описанията на структури в молекулната биология съчетават 

химична и органична концептуални форми. Откриването на живи 
форми е определяне на ред в пространството на клетката. То е раз-
лично от измерването и броенето, които са възможни само при 
еднообразие. ‘Значението’ на ‘генетичния текст’ е реда в синтеза 
на белтъци и оттук пространственото подреждане на живата 
форма. Връзката между ‘знака’ и ‘значението’ в клетката е коди-
рането.  

 
Експериментите за установяване на структури и информационни 

съдържания са качествени експерименти. Най-точно те могат да се 
нарекат експерименти за разчитане. В молекулната биология това 
са решаващи експерименти. Установяването на пространствените 
структури на клетъчните макромолекули е възможно само с такива 
експерименти. Блестящи страници в развитието на молекулната био-
логия са откриването на двойната спирала и на генетичния код като 
базови ‘текстове’ и ‘преводи на текстове’. Тези форми подлежат на 
свръхсложно обяснение от квантовата механика като многоелектрон-
ни системи. Но тогава те не се обясняват като живот. По същия начин 
може да се обясни един писан текст като многоелектронна система на 
атомите на мастилото и хартията. Молекулите в клетката се обясняват 
като функционални структури, чиято форма обезпечава специфични 
жизнени функции. Самите форми обясняват функции и други неща в 
клетката: – този експликативен ход е обратим. Засега в молекулна-
та биология съществува само едно обобщение от висш ‘ранг’ – Цент-
ралната догма, постулирана от Франсис Крик, според която инфор-
мацията 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 природа, а поради липсата на 
необходимост в него. Това е типично качествено обобщение. Чрез 
него молекулната биология демонстрира строга качествена теоретич-
ност, построена не върху числата, а върху ‘текстовете’.  

Редуцируемост. Може да се смята, че тази строга теоретичност 
не е изразима с числа и формули. Съвсем друго е ако механизмите на 
пренос на информация се изразят на езика на квантовата механика. 
Това няма да бъде редукция на организацията, а описание на суб-
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равнище. Според Франсис Крик молекулната биология подготвя 
обяснението на качествената биология от количествената физика 
(Crick, 1966). Наистина историята на науката показва, че често коли-
чествените закони са били предшествани от качествени обобщения. 
За да се определи дали не-Галилеевата наука реализира автономен 
стандарт, трябва да се определи строго ролята на количествените от-
ношения в Галилеевата наука и тази на качествените описания.  

В областта на клетката и живота като цяло лесно може да се по-
каже, че някакъв закон е в сила. Законът в конюнкция с условията, 
които са вариантни в неопределено широк спектър, обяснява струк-
тури и процеси. Там, където законът казва малко и говори неопреде-
лено, се присъединяват много условия. Така например Вторият прин-
цип на термодинамиката се оказва валиден и за живия организъм, ма-
кар и с разширяване на системата до затвореност чрез прибавяне на 
затворена хранителна среда. Наистина в организма ентропията на-
малява, но в системата организъм – среда тя расте. Ако щам бакте-
рии се размножават във вана с хранителен бульон, след време разм-
ножението ще спре и ще почне измиране поради изчерпване на хра-
ната (Monod, 1970, p. 31). Кристализацията на наситени разтвори съ-
що показва, че локално ентропията може да намалява. Но ако разши-
рим границите на системата, стигаме до обем, в който ентропията 
расте. Така се спазва закона, че в затворена система ентропията се 
стреми към безкрайност, но все пат в рамките на живата клетка или 
щам ентропията намалява. И така, спазен ли е законът или не? Фор-
мално той е спазен поради подходяща дефиниция (спрямо затворена 
система). Но живата клетка не е затворена система. В нея, локално, 
ентропията спокойно може да намалява. Това навежда на мисълта, че 
ако е налице каквато и да е система, в която ентропията намалява, 
ще се търси достатъчно широка система, в която вече ентропията 
ще расте и законът ще бъде спазен при други условия. Варирането 
условията в някакъв смисъл прави всяка редукция безпроблемна. Раз-
бира се, съвсем друго е, ако при достатъчно разширяване на система-
та тя започва неотклонно да върви към хаос. Но се приема, че физич-
ното обяснение е по принцип възможно даже там, където актуално то 
е много далеч или е просто невъзможно. Така например въпреки 
практическата и донякъде теоретическа невъзможност за решаване 
уравнението на Шрьодингер за многоелектронна система като ДНК, 
изглежда, че това решение е по принцип възможно и с това теоретич-
ната редукция на молекулните структури към квантовата механика е 
по принцип налице.  

Никога не разполагаме с напълно затворена система, нито пък с 
Вселената като цяло. Така че едва ли можем да установим опитно, че 
ентропията в света расте. Същото се отнася и за запазването на енер-
гията. В този смисъл въпросните принципи са конвенции.  
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Молекулите в клетката се строят по особен начин в пространст-
вото, който е важен функционално. Мономерите се подреждат по 
специфичен пространствен начин в полимер (например апериодично-
то подреждане на азотните бази в ДНК) . На второ ниво се образува 
стереохимичната форма (например двойната спирала). На трето ниво 
могат да се образуват фигури от тази спирала, както е случаят с виру-
са на тютюневата мозайка, чиято спирала като нишка се навива в по-
голяма спирала. Тя пък като нишка се навива на трето ниво в спирала.  

 

 
ВТМ (вирус на тютюневата мозайка) на различни равнища  

(Ayala, 1984, p. 108). 
 
В молекулната биология се разграничават: химична (първична) 

структура, пространствена (вторична, третична и четвъртична) 
структура, както и иформационна структура (генетичен текст), 
отговорна за определени биосинтези в клетката. Преводът на текста 
от ДНК към белтъка става чрез генетичния код – стереохимичното 
пространствено съответствие.  

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. 
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Освен това генетичната информация е записана като непрекъсната 
редица от кодони в полипептидната верига.  

Моделите на молекулнобиологичните функции са основа за ве-
ликолепни постижения в структурния анализ на биомолекулните 
комплекси, отговорни за тях. Това са типично биологични ‘четящи 
експерименти’, отличаващи се коренно от ‘измерителните експери-
менти’ в математическата наука. В. Ратнер описва историята на 
разчитането на генетичния код. Тук е описан и експериментът на Ни-
ренберг-Матен: „Вземайки в качеството на кодон полиуридилова 
киселина (поли-U), те неочаквано получили извънредно силна стиму-
лация 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 мо-
нотонна матрица за синтез на поли-Фен, а триплета UUU – код на фе-
нилаланина. Този експеримент откри пътя към изследване на състава 
на кодона“ (Ратнер, 1983, с. 179). 

В клетката, организма и популацията; в човешкия индивид, об-
ществото и предметите, които правим, няма нищо друго, освен атом-
но-молекулни комплекси, подредени от слаби и електромагнитни, 
ядрени и гравитационни сили, които по принцип могат да се измерят 
и обяснят в своята динамика чрез уравненията на квантовата механи-
ка, статистическата механика, термодинамиката, специалната и обща-
та теории на относителността. Представете си обяснение на този тук 
написан текст чрез четирите типа взаимодействие. И такова обясне-
ние може да претендира не по-малко от обяснението на клетката за 
пълнота – нито една единица на текста не е по-слабо обяснена от дру-
га. Този тук текст може да се обясни и като информация – чрез коли-
чеството единици и тяхната вероятност спрямо всички възможни 
комбинации от такива единици със същата дължина. Такова обясне-
ние ще изглежда по-’естествено’ от физичното обяснение на текста. 
Но то ще приравнява този текст на всяка друга поредица от единици 
информация от същата и няма да прави разлика между живот, 
ижотв и абвгд. Тогава ще дойде граматиката със своята морфоло-
гия и синтаксис, а на по-дълбоко равнище семиотиката. Те ще рекон-
струират 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 ка-
чественото? Защото, от една страна, в перспектива количественото 
обяснение ще бъде много по-точно и еднозначно от качественото че-
тене и тълкуване. Но, от друга страна, текстът е текст чрез своето 
значение и смисъл и именно те задвижват човешки решения и дейст-
вия, а не математическият анализ на структурата на текста и количес-
твото информация в него. Коя от двете обяснителни схеми да предпо-
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четем? Коя от двете е по-рационална? Коя от двете конкурентни схе-
ми е научна? Двата начина на обяснение се отнасят до едно и също 
нещо и те не могат сякаш да се допълнят.  

Разбира се, здравият разум подсказва толерантност и равнопос-
тавяне. 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 категориална 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.  

За крайните случаи – например текста, написан тук, който никой 
разумен човек няма да седне да изчислява физически, и реда на пла-
нетите в Слънчевата система, който никой няма да тръгне да тълкува 
и в същото време да претендира, че прави рационално изследване, 
нещата изглеждат ясни. Но това е епистемологична илюзия. Никой не 
може да докаже, че обяснението на текста като физическо явление не 
е изчерпателно. Тълкуването е просто друг вариант на обяснение, 
който стои на друго равнище. Физикът може да претендира, че това 
равнище вече не е наука или още не е наука. Така или иначе, здравият 
разум ще откаже да тълкува Слънчевата система или да изчислява 
буквите на един писан текст.  

В молекулите на живота нещата са обаче наистина драматични. 
Тук ‘текст’ и ‘структура’ са изключително неясно и сложно взаимо-
поставени. Обяснението на репликацията на ДНК като квантово-
механичен процес е по принцип същото, каквото е и обяснението на 
водородния атом, и се основава върху уравнението на Шрьодингер.  

Щом е налице такова ‘принципно обяснение', за какво ни е неяс-
ното и нестрого позоваване на функциите на ДНК – епигенеза и му-
табилност, когато обясняваме чрез тях като чрез значения на текст 
тази репликация? За какво ли наистина?  

Ами това изглежда единственият разумен начин да разберем за-
що ДНК има такава структура и се реплицира така. Нали именно тази 
двуспирална структура прави възможно правенето на копия на генна-
та структура, без които е невъзможно размножаването, а правенето на 
копия от самата себе си прави възможна надклетъчната структура и 
експанзията на живота. Тази именно структура е най-удобната както 
за репликация, така и за епигенеза, при това тя е термодинамически 
стабилна (Джеймс Уотсън, Франсис Крик).  

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.  
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Пространствена форма на нагънатата верига на белтъка миоглобин. 
Вдясно: стереохимична схема на фрагмент от белтъка. (Марков, с. 75) 

 

 
Да се върнем на анализа на примерите за научен текст чрез думи. 

Описанието на първичната структура е биохимично. Наистина описа-
нието 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 стан-
дарт, различен от този на математичната теория. Самото квантово-
химично обяснение предпоставя химични данни за структурата.  

Описанията на вторични, третични и четвъртични структури в 
молекулната биология са по-различни. Постулирането на двуспирал-
ния модел е избор между голямо количество конфигурации с различни 
пространствени структури. Това описание въвежда пространствени 
отношения, ред, който не е изразим чрез пропорция, чрез отношения 
между числа, изразими с математически константи. Това описание е 
епистемично тъждествено с описанията на машини – подредби на 
функционални части в цяла структура.  

Описанието на текста в ДНК е качествено, то е ‘четене’ на 
различни нива: редове полинуклеотиди – букви в текста. Аденин – А, 
цитозин – Ц, гуанин – Г, тимин – Т и урацил – У (само за РНК). Вто-
ро ниво: кодони (думи). Те се образуват от три поредни букви: нап-
ример ГЦТ. Такива тройки значат и се превеждат в процеса на коди-
ране в точно определени аминокиселини – изграждащи като думи 
текста на белтъците. Белтъците изграждат органелите, органелите – 
клетките, клетките – тъканите – органите, а органите изграждат орга-
низмите. Всички равнища на подредба, цялостност и функциониране 
са единства от букви и думи – текстове, защото те имат определе-
ността си едва в цялото. Например тройката нуклеотиди (ГАУ) значи 
нещо определено в клетката (аминокиселинно звено от белтък, вли-
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защ във функционални взаимодействия, момент от жизнен процес), 
само ако кодира определена аминокиселина – дума в текста на белтъ-
ците, в случая Аспирин. А тези белтъчни поредици са текстове само 
ако участват в жизнен процес – метаболизъм или митоза например.  

Разликата с текста, изказван от нас, хората, е, че тук няма разг-
раничаване между правещо и правено, между ‘автор’ и ‘текст’. Текс-
тът е текст не чрез своята интерпретация от автор или читател, не за-
щото биолозите го ‘четат’ така или така, а чрез своето живо функцио-
нално място, пласираност в пространство и време в клетката, коя-
то се възпроизвежда. И няма значение дали ще тго наречем текст. 
Това е една жива цялост, която осъществява жив телос.  

Тук, както и в нашия език, се разграничават два типа единици: 
константи и променливи. Променливите за ДНК са 5-те вида поли-
нуклеотиди (букви – А, Г, Т, Ц, У). За белтъците това са 20-те амино-
киселини. Константите – това са химическите и стереохимическите 
електромагнитни и слаби взаимодействия между атомните структури. 
Така например нуклеотидите във веригата на ДНК са свързани с елек-
тромагнитни връзки, а нуклеотидите от две срещуположни вериги – 
чрез слабите връзки (ваандервалсови сили на привличане между ато-
ми без химична връзка). Така си имаме и тук две константи и няколко 
променливи.  

За това значещо многообразие, както и за всички качествени, 
‘текстови’ подредби, остава валидна една Теория на организацията с 
органичен тип модалност.  

 
50. Разкриване на динамика 
Това е е разпознаване на моменти в една значеща последова-

телност. Описанията на процеси в клетката съчетава химична и 
органична форма. Така се изреждат операциите в един алгоритъм 
или моментите на синтез на белтъци. Както в пространството, 
така и във времето единиците се организират чрез някакво общо 
значение. Например разплитането на двойната спирала на ДНК, 
присъединяването към всяка една от разплетените вериги на копие 
на другата и получаването на две пълни копия на ДНК от една е ця-
лостен процес на репликация.  

 
Динамиката, описвана с думи, е жизнен процес или неживо 

движение, за което няма решено уравнение. Това става главно в био-
логията, както и в сценариите на еволюция на Вселената, на движени-
ята на констелации от много тела като Слънчевата система или на 
много електрони като ДНК.  

Биологичните функции са процеси, подредени така, че да се 
възпроизвежда организацията, чийто динамичен момент са те. 
Функцията изразява времевия аспект на организацията. Функционал-
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ните твърдения са предмет на голямо внимание от страна на филосо-
фите на биологията поради тяхната ‘телеологичност’.  

Репликация: Двойноверижна структура на ДНК позволява реп-
ликацията на генетичната информация, т. е. при клетъчното деление 
всяка дъщерна клетка получава пълна генетична програма за струк-
турната и функционалната реализация на своя жизнен цикъл.  

Кодиране: При триплетен код клетката разполага с 64 кодона за 
20 аминокиселини. Три от тези кодони са 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.  

Функциите на белтъците се описват така: „Когато белтъците са 
направени, те действат като катализатори (или нещо като струк-
турни компоненти на клетката) и контролират много химични реак-
ции, които клетката изисква за растеж и деление“ (Crick, 1960, p. 
44). „Ако хистидинът е прибавен в средата, това е ефектът на изключ-
ване действието на гените, които а отговорни за синтеза на различни 
ензими във веригата на хистидина“ (ibid., p. 47). 

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 специфич-
ните термин е ген, кодон, гарантира, служи за, и т. н.  

Имат ли тези термини самостоятелен понятиен смисъл? Извест-
но е, че функциите на биомолекулите могат да се определят потенци-
ално като свойство на тяхната химична структура, а актуално – като 
химични реакции. Затова с напредъка на знанията за структурите на 
тези моменти от организацията напредва и знанието за механизма на 
изпълнението им. „Тези механизми обясняват със структурните усло-
вия и отношения в живата система финалната характеристика на био-
логичните процеси“ (Николов, 1977, сс. 32 – 33). 

Наистина всяка функция на молекулно (а доколкото е основно – 
и на всяко друго) равнище изглежда може да се опише пълно като 
физико-химическо взаимодействие, като химична реакция. Но така се 
губят функциите, съдържащи биологичната специфика. Тя е носи от 
специфични термини, които носят функционално значение: ген, ко-
дон, транспортна РНК. Така например изложението на регулаторна-
та функция при синтеза на белтък е отговор на въпрос от типа как, 
който изисква намиране на решение на функционален проблем, осъ-
ществено в клетката. Дж. Гудфийлд показва, че специфичната теоре-
тичност в биологията е въплътена в такива ‘теоретични същности’ 
като ген, организатор, мРНК репресор: „В ХХ век биологията е пре-
ди всичко наука за процеси и функции, отколкото описателна наука 
за структурата, и езикът на биологията неизбежно отразява тази по-
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гълнатост” (Gudfield, 1976, p. 441). Функционалните описания и 
обяснения в биологията я отличават от физиката и химията (ibid., p. 
443). 

Функционалното мислене в биологията е в основата и на много 
нейни структурни открития. Джеймс Уотсън в Двойната спирала 
обяснява заниманията си със структурата на ДНК с очакването за раз-
криване на механизма на предаване на генетична информация (Уот-
сън, 1975; виж по-подробно параграфа за ДНК): „Моделът на двуспи-
ралната ДНК представя уникална възможност за обяснение на само-
репродукция на генетичния материал. Само няколко месеца след пуб-
ликацията на своя модел Дж. Уотсън и Ф. Крик предложиха най-
прост вариант на репликацията, издържал в обща форма изпитанието 
на времето“ (Ратнер, 1983, с. 17). 

Как можем да определим функционалните описания като кон-
цептуални единства? Функционалните описания в молекулната био-
логия съдържат две концептуални схеми, два стандарта понятия на 
организация: качествени динамико- и структурно-информационни 
описания и качествени органични тълкувания на биологичната спе-
цифика.  

Химичната динамика на функцията е описание. То се заменя 
(допълва) с органично описание в интегралната динамика, имаща 
постоянно определение самовъзпроизводство (ресинтез). Друг, може 
би по-добър начин да се каже това е: Концептуалната схема на орга-
низацията е по-силна за описание на функции дори на молекулно ни-
во, отколкото схемата на химичните реакции. Тя обяснява по-добре 
биологичните функции в тяхната специфика, а не като физични про-
цеси далеч от термодинамичното равновесие с изключително ниска 
вероятност.  

Близо до тази специфика са кибернетичните модели. Те са ши-
роко приложени в молекулната биология. В границите на кибернети-
ката Джон фон Нойман разработва модел на трикомплектен автома-
тичен процес на възпроизводството на автомати от идентични 
техни оригинални. (Neuman, 1966 (1971)). Стоян Николов изтъква, че 
в модела на Нойман е схваната елементарната биологична организа-
ция, т. е. той може да се разглежда като адекватен модел на възпроиз-
водството на ДНК с всички отговорни за тази функция компоненти 
(Николов, 1977, с. 41). Кибернетичните модели несъмнено са полез-
ни. Но те имат съществено ограничение. Това са системи от подреде-
ни условия, предпоставящи действието на физични и химични зако-
ни. Самите те не съдържат закони на природата. Начинът, по който 
кибернетичните структури и взаимодействия възникват в природа-
та, остава вън от обхвата на тези модели. А именно това би било 
обяснение.  
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Най-загадъчна остава онази динамика, която е изразена в аси-
метричния спрямо времето Втори принцип на термодинамиката. Ент-
ропията в затворени системи клони към безкрайност. Падналата счу-
пена чаша не може да се възстанови. Капката мастило, капната във 
вана, се размива в цялата вана и не може да се върне в първоначално-
то си състояние. Човек се ражда и умира и не може да стане по-млад 
или да се върне откъдето е дошъл.  

Ентропията подлежи на биологична интерпретация, на обяс-
нение в термините на организацията и експанзията. Феноменоло-
гично ‘безредието’ може да се изясни като ‘сянка’ на ‘жизнения 
свят’. Хаосът трябва да се проумее в потока на света. Ентропията е 
‘безредие’. Но какво е безредие е решава след решаване на въпроса 
какво е ред. Ако редът е невероятност, о безредието е вероятност. 
Най-вероятното състояние на нещата е безредието. Това значи, че 
състоянието е неопределено и може да се изобрази чрез обширна об-
ласт от фазовото пространство (пространството на състоянието). Ро-
джър Пенроуз привежда определението: „мярка на обема V на об-
ластта, съдържаща тази точка от фазовото пространство, която изоб-
разява съответното състояние“ (Penrose, 1989 (1998), с. 376). 

Разликата между по-висока и по-ниска ентропия е феноменоло-
гична. Тя се определя много слабо чрез вероятността. Защото веро-
ятността за настъпване на едно събитие най-често е абстрактно пре-
ценявана. Колкото по-малко ред има в това събитие, толкова по-точно 
се определя вероятността като статистическа средна от много неизме-
рими променливи. Така е с температурата на газа и термодинамиката 
изобщо.  

Този парадокс, често дискутиран като ‘субективно’ и ‘обек-
тивно’ определяне на ентропията и тълкуване на термодинамиката 
(Пригожин), крие ключ към загадката на живота и света.  

От ‘субективна гледна точка’ нарастването на ентропията предс-
тавлява обезценяване на достъпната в началото информация. Тази 
субективна интерпретация на необратимостта като нарастване на не-
известното (усилена още и от двусмислената аналогия с теорията на 
информацията) прави наблюдателя отговорен за типичната за разви-
тието на системната времева асиметрия (Prigogine, Stenger, 1979 
(1989), с. 225). 

Но това не е просто ‘субективната интерпретация’, не е просто 
замяна на ‘обективно състояние’ със ‘субективно знание-незнание’. 
Защото самата вероятност не е величина на наблюдавана реалност, а 
априорна или апостериорна преценка. Наблюдаваните събития стават 
винаги със степен на вероятност единица. Те не могат да стават с оп-
ределена степен на вероятност, ако си ги представяме някъде там, 
независими от нас, в обективно пространство и време. Хвърленият 
зар винаги пада на една от шестте си страни с ‘вероятност’ 1 и неоп-
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ределеност няма. Преди хвърлянето неопределеността е жизнено със-
тояние на очакване, интендиране на всички шест състояния като 
‘еднакво възможни’. Хвърленият зар е променил жизнената ситуация, 
която включва както телесния наблюдател, така и зарчето в перцеп-
тивното му пространство-време.  

В множество единици вероятността е честота. Мнението на един 
анкетиран никога не е вероятностно. Но то се среща с някаква честота 
в съвкупността.  

Вероятността е абстрактна величина за мерене на неопреде-
леност. Но неопределеността не е неопределеност на съществуващо-
то (състояние), а на бъдещето в живота на определящия това състоя-
ние наблюдател, в който поток се разгръща наблюдаваната система. 
Само тогава нещо може да се представя като неопределено. Състоя-
нията на една обективна система не могат да са неопределени.  

Най-точно неопределеността не е нито обективно качество, 
нито субективно незнание. Тя е състояние на локално без-формие на 
света, който е жизнен процес на наблюдателя. Просто няма граница 
между субект и обект, а има постоянно възстановяване и растеж на 
определеността на живата форма на фона на спонтанното изпадане в 
неопределеност, безредие, не-живот.  

Чисто обективни критерии за ред няма. Ако ред е еднообразие 
на пространство-времеви форми и ритми, то всеки кристал е по-
високо подреден от клетката. Важен е не просто редът в пространст-
вото и времето. Важен е полезния запас от ред. Камъкът е по-
подреден от клетката. Лев Блюменфелд изчислява ентропията на чо-
вешкия организъм (1013 клетки), на клетката (108 биополимери), на 
белтъците и ДНК (3. 1025 аминокиселини и 3. 1023 нуклеотидни оста-
тъци). Понижаването на ентропията ΔS при образуването на организ-
ма от клетки, на клетките от полимери и на полимерите от мономери 
е приблизително 301, 5 е. ед. „Такова понижаване на ентропията при 
възникване на най-сложната биологична организация – човешкото 
тяло – се компенсира с лекота от тривиалните физични и химични 
процеси. Така например повишаването на ентропията с 300 е. ед. се 
постига при изпарението на 170 см3 вода или окисляването на 900 г. 
глюкоза…Според термодинамичните критерии всяка биологична сис-
тема е подредена не повече, отколкото парче подземна руда със съ-
щото тегло“ (Блюменфельд, 1977 (1981), сс. 24-25). 

Блюменфелд отдава разликата между живо и неживо не на ент-
ропията, а на смисъла на биологичната подреденост. (пак там, с. 25-
28). За определяне на тоз смисъл той използва ‘принципа за слу-
чайния избор’ на Георг Кастлер, според който специфичните редове в 
живите системи са плод на случайния акт на включването им в живо-
та, а не поради тяхна уникална подреденост. Така например пореди-
цата от цифри 6492 на ключалката на сейф има смисъл поради това, 
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че именно тя е набрана като ключ за отваряне на сейфа (Quastler, 1960 
(1967)). 

Но клетката е жива, а камъкът не е. Клетката съдържа много 
специфично подредени полимери – ‘апериодични кристали’ 
(Schrödinger, 1943 (1947)). Друго понятие за ред няма. Трябва да се 
прави разлика между простото еднообразие и икономия на обхваща-
нето на неживи подредени структури и биологичната специфика, 
(‘нег-ентропията’, ‘самоорганизацията’, ‘еволюцията’ или разлика 
между ‘количеството информация’ и ‘ценност на информацията’ 
(Eigen, 1979 (1982)).  

Смисълът на една информация никога не може да се определи 
обективно. Защото той е различен във винаги уникалните обстоятел-
ства и има само финална определеност – възпроизводство и експанзия 
на живота. В процеса на живота се решава кое има смисъл. Затова 
веднъж комбинацията 1234, а друг път 3742 отваря сейфа. Същото се 
отнася и за последователността на мономерите в ДНК. При еднакви 
физични параметри на системите няма обективни основания да се 
избере една, а не друга редица.  

‘Ентропията расте’ трябва да е равно на ‘смъртта приближа-
ва’. Другият смисъл на ентропия като на неопределеност е вторичен. 
Защото неопределеността е само знак за без-формие на живата форма, 
разпад и смърт. Ако около мен има безредни молекули въздух, това 
ни най-малко не засяга моя живот. Ако тези молекули се подредят в 
кристал, ако въздухът се втечни, аз не ще мога да дишам и ще умра. 
Такъв ред не ме устройва. За мен като живо същество ред е онова, 
което ресинтезира моето тяло.  

Ентропията е термин за означаване на висока вероятност, ниска 
информация, ниска определеност. Това са груби приближения към 
жизнено осмисляне на феномена на изтичането на живота и обезфор-
мянето на живата форма. Най-лошото е, че идеалното определение за 
ентропия като вероятност я лишава от досег с опита. Тя се свежда до 
прост термин с чисто теоретична дефиниция.  

От гледна точка на потока на живота, който е специфичен ре-
синтез и в този смисъл строг ред от процеси (химични реакции в 
клетката и т. н.), останалият свят е безреден, той е по-скоро преч-
ка. Светът не предлага живота с гаранция. Животът сам се изтръгва 
от смъртта и хаоса и за сметка на това увеличава хаоса около себе си.  

Вторият закон изразява формата на света, в който се врязва 
живота, някак преди и вън от живота. Той е израз на усилието на 
живота, на неговата неспонтанност и на спонтанността на смъртта. 
Безредието идва от само себе си, а редът се създава с работа.  

Животът тече ‘напред’ и среща неопределеност (безредие) и 
незнание за бъдещето. Назад всичко се знае, то е станало, то е опре-
делено. Но от друга страна нещата след напускането на сцената от 



С. Герджиков. Научното обяснение на света 280 

живота се хаотизират спонтанно, а и остава необратима порция хаос, 
който не влиза в жизнен процес. Така животът среща хаос и оставя 
хаос. Хаосът се натрупва вън от живата форма и расте неотклонно. Но 
този хаос и този ред са изцяло в позицията на живота, а не на някакви 
обективни разлики, включително разлики в абстрактно-вероятното и 
информационното определение на реда и хаоса.  

‘Стрелата на времето’ е това ‘триене’ между света и живо-
та, врязването на живота в течащия назад свят или експанзията на 
фона на ентропията. Тази динамика на срещутечение може да се 
представи в различни координати като взаимно движение едно срещу 
друго на неживото (смъртта) и живота; като движение на живота нап-
ред срещу смъртта, или като устояване на живота срещу движението 
на смъртта. Приемаме за неподвижен живота, който се задържа на 
едно място в стръмния улей на смъртта, който се стреми да го повле-
че надолу.  

Животът създава времето, в което физичният свят ‘се руши’ 
спрямо тялото и е подреждан перманентно във възприятието и 
действието като причинно свързани събития и ‘телеологично под-
реждани’ според тази ‘причинност’ действия. Белтъците се рушат 
спонтанно, а на тяхно място се синтезират нови. Нуклеиновите кисе-
лини се репарират при повредите, настъпващи във веригите. Клетките 
умират, но се делят преди това. Живите същества се борят за живота 
си и експанзират в една перманентна телесна активнвост. Те се разм-
ножават и дават поколение, преди да умрат.  

Ентропията е някак ‘условие’ за експанзията, но и експанзията е 
условие за ентропията. Просто едното движение се определя само 
спрямо другото. Във физиката ентропията е постулирана като безус-
ловно движение и на този фон животът е локално изключение, чиято 
невероятност е чудо. Ако физиката се обърне експлицитно и заеме 
естествената гледна точка на живото тяло, то животът като експанзия 
трябва да се приеме за безусловно, макар и локално начало, а ентро-
пията ще бъде фонът, неутралната нежива и спрямо експанзията 
просто хаотична динамика.  

В този случай, както и с картината на възникването на Вселената 
‘от най-подредено състояние’, ‘от най-невероятно състояние’ или 
състояние на концентрираност в една точка (Р. Пенроуз), ще се окаже, 
че светът ‘започва’ от най-подреденото състояние, от състояние-
то на живота. Но животът, както се оказва, е фундаментално лока-
лен феномен. Самото понятие ‘експанзия’, разширение, предполага 
първоначална локалност. Животът е винаги тук и от това тук се опре-
делят всички пространствени места. Вън от ограниченото физическо 
тяло се простира един някак външен, някак нежив свят, чиято дина-
мика на фона на експанзията необходимо е хаотизираща се. Но това 
никога не води до пълна хаотизация или ако води, то е извън този 
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свят, защото при пълен хаос и равномерно разположение на атомите в 
такава предполагаема Вселена просто няма да има живот, на фона на 
който това разпределение на предполагаемите атоми да се дефинира 
като равновесие или хаос.  

От гледна точка на живота тогава няма да стои въпроса за 
неговата ‘невероятност’. Той е аксиома, първоначален принцип. Той 
върви заедно със света. Антропията не е тогава невероятен космичес-
ки късмет, непонятно чудо или мистичен продукт. Антропията е ‘суб-
станциален атрибут’, форма на света, а ‘ентропията’ е неизбежната 
сянка на света и живота. Ентропията е онова което животът възпира и 
което прекършва устрема на живота локално, за да продължи този 
живот във формата на възпроизведени нови молекули, клетки и инди-
види. А времето е ефектът на това експанзиране срещу не-живота, не-
света, ‘хаоса’.  

Ако се отстраним от живота, ентропията изчезва като понятие и 
представа за хаотизиране.  

 
51. Проследяване на история 
Важни са три характеристики за разпознаването на история: 

непрекъснатост, необратимост, непредсказуемост. Историческият 
факт е поява и изчезване, раждане и умиране. Историческото изме-
нение е развитие. Спецификата на историчното спрямо динамично-
то е специфика на развитието или творчеството спрямо движени-
ето. Историчното надхвърля динамико-статистичната зависи-
мост. В живите системи разликата между динамика и история не е 
съвсем ясна. Грубо казано, биологична история е онова, което надх-
върля динамиката на организацията – структурата и функцията.  

Тук не изследвам науката за човешката история. Тя съдържа 
свободата на волята и осмислянето на действията. Това я прави хума-
нитарно знание. Този тип знание стои извън областта на философия 
на науката (Philosophy of Science) в собствен смисъл.  

Като исторически факти на живота може да се приемат яв-
ленията и описанията на ембриогенеза, генетичните изменения и 
еволюцията. 

Ембриогенеза: „Изобразяващата фенотипна фигура трябва да се 
разклонява на ред отделен субконфигурации, всяка от които се прос-
тира отделно по времевата ос . . . фенотипът може да се представи във 
вид на система траектории, разпространяващи се във фазовото прост-
ранство по времевата ос“ (Wоdington, (1970), с. 18). 

Мутации: Независимо от тяхната стабилност, гените претърпя-
ват внезапни, случайни изменения – мутации. Мутациите на гените 
водят до възникването на нови алелни форми, които са отличават 
функционално от изходните гени (Хаджиолов, Венков, Карагьозов, 
1971, с. 200). 
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Микроеволюция: „Ако средата е постоянна, популацията се на-
мира в динамично равновесие, неизменност на броя и генетичния 
състав. Но при изменение на условията динамичното равновесие се 
нарушава и популацията преминава в друго състояние. Разпределени-
ето на гените се изменя“ (Ayala, 1986, p. 16). 

Макроеволюция: „…в действителност способността да се 
придвижват по сушата им е доставила възможност (на някои риби – 
С. Г. ) в случай на пресушаване на водоемите по-бързо да се размно-
жават… По този начин, сред рибите, живели в подходящите условия, 
по-голямо потомство са оставили онези, които са могли да ходят по 
земята. Това и типичен пример за естествен отбор“ (Simpson, (1948), 
c. 284). 

Какво е исторично в науката за живота? Важни са три характе-
ристики: непрекъснатост, необратимост, непредсказуемост. Исто-
рическият факт е поява и изчезване, раждане и умиране. Истори-
ческото изменение е развитие. Спецификата на историчното спря-
мо динамичното е специфика на развитието или творчеството 
спрямо движението. Историчното надхвърля динамико-статистич-
ната зависимост. В него необходимостта и случайността са снети в 
органичното изменение.  

В живите системи разликата между динамика и история не е 
съвсем ясна. Грубо казано, биологична история е онова, което надх-
върля динамиката на организацията – структурата и функцията. Емб-
риогенезата 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 орга-
ни. Добър работен критерий за историчност е генезисът на нова ин-
формация или нейният растеж в историческия процес. Според Уодин-
гтън ембриогенезата не е просто предаване и реализация на информа-
ция – това е процес на генезис на нова информация: „заекът, бягащ по 
полето, съдържа значително по-голямо количество разнообразие, от-
колкото току-що оплодената негова яйцеклетка“ (Wadington, (1970, 
сс. 16-17). 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 транск-
рипция и транслация на ‘информация’, а използването Ѐ в качеството 
на инструкции, или ‘алгоритми’. Нарастването става за сметка на сре-
дата (ibid.). 

Създаването на нова осмислена информация е непредсказуемо, 
необратимо събитие. Това го прави според приетите по-горе опреде-
ления исторично. Механизмът на възникване на информация на Георг 
Кастлер – това е ‘запомнянето на случайния избор’. Случайният на-
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бор от четири цифри става информация, когато му придадем смисъл – 
например превърнем го в код за отваряне на сейф. С това безсмисле-
но съчетание е придобило значението на нарастване на информацията 
– предстои му само запомняне (Quastler, 1964 (1967), с. 28 и сл.). Лев 
Блюменфелд продължава тази мисъл: „Става дума именно за създава-
не на нова информация, а не за нейното извличане от шумове. Преди 
полимерът със случайна нуклеотидна последователност да е образу-
вал стабилна двуверижна структура или преди случайната последова-
телност от три цифри да бъде въведена в ключалката на касата, ин-
формация 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 придо-
била 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, принци-
път за запомняне на случайния избор“ (Блюменфельд, 1977 (1981), с. 
30). 

В този ‘принцип на случайния избор’ остава голям въпрос: каква 
е разликата между случайното съотнасяне на някаква комбинация с 
някакъв смислен ефект, и прогресивната самоорганизация? И какви 
биха могли да бъдат законите, управляващи неслучайните избори и 
тяхното съхранение? 

Еволюционното изменение превръща грешката в находка чрез 
поставянето на изменението в нов ред на жизнения процес (форма) 
така, както едно безсмислено съчетание става смислено чрез включ-
ването му във функция. Мутацията безотносително към еволюцията 
просто не е биологичен феномен. Но като материя за действие на от-
бора тя е специфична: летална, вредна, неутрална, полезна. Тя полу-
чава органично определение, когато я положим в историята на живо-
та. 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 инфор-
мацията не е достатъчно за описване на 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 следова-
телно отвъд стандарта на чисто структурната теория или динамико-
статистическия тип рационалност.  

Думата ‘живот’ може да е изписана случайно като набор от бук-
ви, а може да е изписана преднамерено. Това не ме интересува, когато 
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я чета и тълкувам. Интересува ме нейното значение. Според теорията 
на Клод Шaнън (Shаnnon, 1948 (1963)) за количество информация тя е 
толкова вероятна, колкото всяка друга петбуквена комбинация и съ-
държа същото количество информация както буквосъчетанието 
‘ижотв’ или ‘ариск’. Превръщането на информацията в организация и 
на организацията в друга организация – (shift) – ето това е историчес-
ка промяна. (по параграфа ‘История’ в Рационалност и биология – 
Герджиков, 1991, сс. 100–102). 

А ето едно обяснение на исторически факт:  
Срещу насекомите в последните десетилетия се създават все но-

ви 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 наблюда-
вана 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 
– R) на един ген, локализиран във втората хромозома (мухите имат 
пет хромозоми). AChE – R повишава устойчивостта на Musca domes-
tica към фосфороорганични инсектициди. Той не ги прави обаче съ-
вършено устойчиви. Мухите притежават биохимични механизми, ко-
ито произвеждат детоксикация на инсектицида. Днес в 6 локуса са 
открити алели, обезпечаващи способността за детоксикация. Приспо-
собяването става и на равнище поведение. „Избягването на инсекти-
цида може да бъде причинено от повишена чувствителност към него-
вото дразнещо действие, вследствие което насекомото се отдалечава 
или се крие, усещайки близостта на препарата. Или то може да се из-
работи под действието на отбора, съхраняващ само онези индивиди, 
които са се държали по определен начин до използването на инсекти-
цида. Известно е едно такова изменение, възникнало в малайския ко-
мар Anopheles gambie в Родезия“ (Solbrig, Solbrig, (1982), сс. 145 – 
147). 

В крайна сметка тук има още много за изясняване. Еволюцията е 
много по-неизвестно нещо, отколкото се предстява в бедните на 
обяснителна сила обяснения чрез натрупване на полезни мутации. 
Микроеволюционните феномени са добре обясними за разлика от 
макроеволюционните.  

Еволюцията не е Дарвинова и не може да се изведе като натруп-
ване на полезни изменения. Еволюцията като прибавяне на нови мо-
номери към смислена (самовъзпроизвеждаща се) поредица от моно-
мери (Айгенов модел) се забавя със всеки следващ мономер. Доказа-
телство: Вероятността за запазване на свойствата с усложняването 
намалява с усложняването на мономера и стига до практическа нула 
доста бързо.  
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Мислен експеримент. Получаване на нови думи чрез промяна на 
една буква. Колкото е по-къса думата, толкова повече нови смислени 
думи се получават при промяна на една буква:  

а. думи с три букви: тон, кон, дон, дом, ром, том, тим, там, вам, 
нам и т. н.  

б. думи с четири букви: тони, кони, рони, бони, боли, моли и т. 
н.  

в. думи с пет букви: тоник, топик, типик,… 
г. думи с шест букви: тоника, топика,… 
д. думи със седем букви: тропика,… 
С всяко удължаване на думата очевидно вероятността за по-

лучаване на нова смислена дума чрез промяна само на една буква на-
малява. За това е възможна и формула.  

Мономерите и особено ДНК, която със своята мутабилност носи 
еволюцията, е най-малко сто хиляди пъти по-дълга ‘дума’, макар че 
много от нейните участъци са лишени от смисъл. Промяната в смис-
лени участъци на един по един мономер практически никога не може 
да доведе до нова смислена организация.  

 
52. Биологична специфика 
‘Биологична специфика’ или ‘биологичен смисъл’ е метапонятие 

на биологията. Този смисъл се получава в органичната дефиниция на 
понятията. Смисленост значи място в ре-синтеза на живата фор-
ма. Да се определи биологичния смисъл на химическа или биологична 
структура, реакция, функция или акт в биологията значи да се опре-
дели смисъла (значението) на тези структури, функции и актове във 
възпроизвеждането (повишаването на шанса за преживяване, прис-
пособеност и размножение).  

‘Биологичен смисъл’ или ‘биологична специфика’ е понятие или 
метапонятие на биологията със същите функции както ‘физичен сми-
съл’ във физиката. Да се определи биологичния смисъл на химическа 
или биологична структура, реакция, функция или акт в биологията 
значи да се определи смисъла (значението) на тези структури, функ-
ции и актове във възпроизвеждането (повишаването на шанса за пре-
живяване, приспособеност и размножение).  

Чрез поставянето на обясняваното явление в органични редове 
и определяне на неговия биологичен смисъл биолозите строят научни 
обяснения. Това е формата на биологичната рационалност. Тя се 
осмисля като жизнен процес, който единствено определя един ред 
като органичен ред.  

Функционалните и еволюционните обяснения са тези, които ре-
ализират този начин на разбиране на живите феномени. В тези обяс-
нения биологичните факти се подреждат ‘в пространството и вре-
мето’ на самовъзпроизвеждащата се и саморазвиваща се организа-
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ция. За функционалните обяснения това значи, че в тях са определени 
мястото и моментът на събитие в организацията – клетка или органи-
зъм, неговият биологичен смисъл във възпроизвеждането и развитие-
то Ѐ. За еволюционните обяснения – историческият момент на съби-
тието в процеса на самоорганизация – образуване на разновидност, 
видообразуване, генезис на висш таксон – семейство, тип клас. Всич-
ко това, разбира се, има и своя отрицателна страна – в това е биоло-
гичният 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.  

Биологичната специфика като поместеност в (цикличния) жиз-
нен процес на ре-синтез на жива форма от самата нейна активност 
прави възможни ‘кръгови’ обяснения. С форми се обясняват динамики 
и с динамики се обясняват форми. Така сърцето обяснява кръвотлас-
кането, а то обяснява сърцето. С двойната спирала се обяснява репли-
кацията, а с репликацията се обяснява двойната спирала. В тези редо-
ве моментите на жизнения процес взаимно се изясняват.  

Ето едно реално обяснение в молекулната биология, при това от 
създателя на молекулната биология Франсис Крик, който при това е 
редукционист: „Съвсем сложен допълнителен апарат е нужен, за да 
достави аминокиселините на правилните места и правилната специ-
фичност, за да направи процеса на синтез високоефективен. Какъвто 
и да е механизмът, вижда се, че е необходим нещо като Морзов код за 
превод от четирибуквения език на нуклеиновите киселини на дваде-
сетбуквения език на белтъците. Този код скоро бе разкрит… Кодът е 
фактически много прост. Нуклеиновата киселина се чете по три бази 
наведнъж, така че кодът е триплетен. Има 64 такива възможни трип-
лети, така че всяка аминокиселина съответства на повече от един от 
триплетите. Изглежда, че има специални триплети за начало на вери-
гата и за край.“ (Crick, 1960, pp. 43-44)  

Модалността на обясненията с биологична специфика е орга-
ническа. Както се вижда, в тези обяснения начинът на подреждане на 
твърденията е доста нестандартен. Обяснителната матрица в тях е 
различна от тази на дедуктивното и вероятностното обяснение. Те не 
са нито строги импликации, нито статистически изчисления или ве-
роятностни разсъждения. В тях липсва чиста необходимост и чиста 
случайност. Тяхната модалност е друга. Тази модалност тук наричам 
органическа. Въпросната модалност е демонстрирана в нашите дефи-
ниции на живо състояние и процес в органично пространство и време. 
Стандартът на тези обяснения също така не е Галилеев. Общата им 
форма не е подвеждане на измерени величини под уравнения на тео-
рия, а подвеждане на описана организация или нейна местна струк-
турна, динамична или историческа част, под концепция за организа-
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цията в цялост. Тази предпоставяна концепция съдържа положение за 
безусловна насоченост на организмите към ‘решаване на проблема’ 
преживяване, репродукция и експанзия.  

Тук избягвам дискусиите относно телеологията. Тя бе изкуст-
вено и прекомерно засилена без да се стигне до съгласие между наис-
тина несъвместимите визии за обективността като субстанциалност – 
каузалност и за организацията като въплътена цел.  

Органичната модалност е определеност на форма или процес 
като органична структура или функция с място в континуума на 
възпроизвеждането на живата форма (организация). По-конкретно 
тази модалност е развита по-надолу в изложението. Тя е проблема-
тична и никога не се покрива нито с необходимостта, нито с опреде-
лена вероятност, нито със случайността. Това е модалността на реше-
нието спрямо проблема. Този стандарт, така ‘нестандартен и неудо-
бен’ за изследване и развитие, наричам условно органичен. Той пред-
полага обясняване не чрез количествена теория, а чрез органична 
концепция. Обясняваните данни и факти не са редове стойности на 
величини, а специфични структури, функции и поведенчески черти. 
Това са по същество текстове, чиито значения търсим.  

Органичните обяснения се оценяват като нестроги от позици-
ите на количествената динамична теория. Ако еволюционното 
обяснение се построи изцяло върху апарата на популационната ге-
нетика, то щеше да е строго, но тогава няма да се обяснява защо 
индивидите точно с определената поведенческа черта са ‘фаворизи-
рани’. Популационно-генетичното изследване ще установи факта на 
повишаване относителната честота на въпросните алели, съответст-
вуващи на дадените организми, и ще ги обясни принципно чрез позо-
ваване на отбора. Очевидно матрицата, подвеждаща под себе си фак-
та на оцеляването заедно с фактите на биологичната организация и 
поведението, е незаменима като експлананс за такова обяснение. Нес-
трогите еволюционни обяснения се оказват съществено по-
съдържателни от строгите статистически обяснения.  

Органично обяснение на структурата на ДНК. Обяснението за-
що молекулата на ДНК именно в такава своя пространствена струк-
тура, каквато е постулирана от Уотсън и Крик, изпълнява генетична 
функция, може да бъде построено като органично. То може да се ре-
зюмира в една верига твърдения, с начало – положение за безусловна 
насоченост към съхранение на живото състояние.  

Възпроизводството (ресинтеза, експанзията) на биологичната 
организация в онтогенезата и филогенезата е безусловна насоченост 
на динамиката на активността Ѐ. Филогенетичното възпроизводство е 
осъществимо чрез намиране на успешни – физически възможни и 
адекватни – решения на проблема възпроизводство (съхранение на 
живота) във филогенеза и онтогенеза. Онтогенетичното възпроиз-
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водство е осъществимо чрез намиране на решения на функционалния 
проблем успешна епигенеза. Епигенезата представлява процес на 
синтез на биологичната организация по генетична програма. За реа-
лизацията на епигенезата са нужни носители на генетична информа-
ция, способни да се самореплицират (да произвеждат свои копия) и да 
регулират синтез на клетъчни системи и функционирането им.  

Носител на генетичната информация, способен да се реплицира 
точно и да програмира епигенезата, следователно да изпълнява онто- 
и филогенетичната страна на възпроизводството, е последователно 
идентифициран в развитието на генетиката като: множество незави-
сими наследствени единици (Мендел), участъци от хромозомата 
(Морган), молекули ДНК (Ейвъри). Молекулата на ДНК, носител на 
тази функция, следователно трябва да притежава особени черти на 
пространствената си структура. Тази структура е такава, че молекула-
та-носител на информация, съдържа прекъснати редуващи се единици 
информация и може да произвежда свои копия (репликация). Термо-
динамичните закони за стабилността (минимум свободна енергия), 
физичните и химичните свойства на структурата на ДНК ограничават 
възможните решения.  

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

Такъв е пътят, по който се стига до функционално пренамиране 
на природното решение ДНК с двуспирален строеж и специфичен ред 
нуклеотиди – носители на генетичната информация – да изпълнява 
генетичната функция. Действително постулираната от Уотсън и Крик 
структура отговаря на тази функционална логика. Забележително е, 
че такъв е и пътят на разсъждение, довел до знаменитото откритие, 
станало начало на молекулната революция в биологията. Поне така 
може да се мисли, изхождайки от разказаното на страниците на 
Двойната спирала от Джеймз Уотсън.  

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 индук-
ция, нито дедукция.  

Дискурсът е синтез на решение на проблем или по-точно ресин-
тез на решението в експланаторна верига като верига от възпроиз-
веждането към моментите му. Обяснителното основание, което про-
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низва преходите между всеки две ‘съседни стъпала’ на регресията от 
възпроизводство към функция, не е физична теория.  

Определянето на биологичната специфика в биологията става 
на нейния специфичен език. Това е език на понятийната организация 
с нейния стандарт на рационалност. Стои въпросът: какви са перс-
пективите за обединяване на понятийната организация на съвре-
менната теоретична биология, ако органичните – функционални и 
еволюционни – положения и обяснения се сведат към номологични – 
дедуктивни и вероятностни. Дали редът и смисълът в живите фено-
мени може да се представят чрез закона и вероятността? Това е ре-
дукционният въпрос за органичните обяснения. Отрицателен отговор 
е даден в Рационалност и биология и още по-рано в статията „Биоло-
гични обяснения и телеология“ (Герджиков, 1983). 

  
53. Генът - апериодичен кристал. Ервин Шрьодингер 
Биологичната специфика като ред от ред за разлика от физич-

ната детерминация ред от безредие е подложена на брилянтен ана-
лиз от Ервин Шрьодингер, чиято книга What is Life? – лекции, четени 
в Тринити колидж през февруари 1943 (размишления за разликата 
между физиката и вчастност квантовата механика и биологията), 
става интелектуален двигател за изследванията и откритията в 
областта на молекулната биология.  

 
„Разположението и взаимодействието на атомите в най-важните 

части на организма по коренен начин с различава от всички онези 
разположения на атоми, с които физиците и химиците са имали досе-
га работа в своите експериментални и теоретични търсения” (Schrö-
dinger, 1943 (1947), с. 15). 

Шрьодингер проникновено постулира: „най-същественото за 
живата клетка – хромозомната нишка – може да бъде с основание 
наречена апериодичен кристал“ (ibid., с. 15).  

По-нататък той разсъждава: Биологичната подреденост е на ниво 
атоми. Атомите са малки, защото ги измерваме с нашето тяло. „Защо 
нашите тела трябва да бъдат такива големи в сравнение с атомите?“. 
Сетивата ни са груби и неспособни за възприемане на атомите. Ако 
сетивата са чувствителни към всеки атом, то не е възможна биоло-
гична подреденост.  

Подредеността на живото изисква точни физични закони. Точ-
ността на физичните закони е основана върху голямото количество 
участващи атоми. Организмът трябва да има твърде много атоми, за 
да има точна физика. Той ги има, но главна роля играят малко от тях. 
Те управляват видимите признаци от голям мащаб при точни биоло-
гични закони.  
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Наследственият шифров код в хромозомите определя цялата 
подреденост в организма. Животът на целия организъм в четирите 
измерения се определя от структурата само на една клетка, на оп-
лоденото яйце и то на ядрото му, хромозомите.  

„Наричайки структурата на хромозомните нишки шифров код, 
ние разбираме, че всеобхватен ум, от рода на онзи, който някога си е 
представял Лаплас, и за когото всяка причинна връзка би била непос-
редствено позната, би могъл, изхождайки от структурата на хромозо-
мите, да каже, ще се развие ли яйцето при благоприятни условия в 
черен петел или…“ (ibid., с. 37). „Но терминът шифров код, разбира 
се, е твърде тесен. Хромозомните структури служат в едно и също 
време и за инструмент, осъществяващ развитието на, което те пре-
допределят. Те се явяват и кодекса закони, и изпълнителната власт“ 
(ibid., с. 36). Митозата или делението на клетките става в геометрична 
прогресия и за 60 деления вече имаме клетките на възрастен човек. 
Хромозомите се удвояват, което е много интересно. Всички клетки 
имат едни и същи хромозоми.  

Няма ‘ген’ и ‘признак’, организмът е цяло. Просто в някакво от-
ношение (цвят на очите) телата се различават. Според Де Фриз малък 
брой индивиди с малки, но скокообразни изменения (мутации) правят 
еволюцията (квантова теория в биологията). „Мутациите наистина са 
задължени за своя произход на квантови скокове в генната молекула“ 
(ibid., с. 54). 

„Ние ще приемем, че по своята структура генът е гигантска мо-
лекула, която е способна на прекъснати изменения, свеждащи се до 
преместване на атоми с образуване на изомерна молекула“ (ibid., с. 
82). Енергетичните прагове трябва да бъдат достатъчно високи, за да 
направят преходите редки събития (спонтанни мутации). „Квантовата 
механика представлява първата теория, която на основата на изходни 
принципи обяснява всички видове обединения на атомите, действи-
телно срещащи се в природата. „Законът на Хайтлер-Лондон за ва-
лентността следва от квантовата механика“ (ibid., с. 83). 

Атомите, образуващи генната молекула, са свързани със сили, 
подобни на кристалните. „Това е случай на все по-сложна органична 
молекула, в която всеки атом, всяка група атоми, играе индивидуална 
роля, не напълно равнозначна на ролята на другите атоми и групи. 
Можем съвсем точно да наречем това образувание апериодичен крис-
тал или твърдо тяло и да изразим нашата хипотеза с думите: Ние 
предполагаме, че генът, или може би цялото хромозомно влакно 
представлява апериодично твърдо тяло“ (ibid., с. 43). 

Апериодичното твърдо тяло има разнообразно съдържание, 
сгъстено в миниатюрен шифър. Молекулата е устойчива. „Молекул-
ната теория на гена направи във всеки случай напълно мислимо, че 
миниатюрният шифър точно съответства на твърде сложния и специ-
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фичен план на развитие и по някакъв начин съдържа факторите, реа-
лизиращи този план“ (ibid., с. 97). 

Моделът на Делбрюк на гена, един от интелектуалните извори 
на понятието ‘апериодичен кристал’, представлява куб със страна 100 
атома. От общата картина на наследственото вещество, нарисувана от 
Делбрюк следва, че живата материя, макар и да не избягва дейст-
вието на „законите на физиката“, установени днес, очевидно заклю-
чава в себе си досега неизвестни „други закони на физиката“, които 
обаче, веднъж открити, трябва да съставляват такава неотделима 
част от тази наука, както и първите“ (ibid., с. 52). 

Законите на физиката са статистически. „Но за да примирим 
високата устойчивост на носителите на наследствеността с техните 
малки размери и да заобиколим тенденцията към неподреденост, ни 
се наложи да изобретим молекула, необикновено голяма молекула, 
която трябва да бъде шедьовър на високодиференцирана подреде-
ност, пазена от вълшебната пръчица на квантовата теория. Законите 
на случайностите не се обезценяват с това ‘изобретение’, но се изме-
ня тяхното функциониране…Животът представлява подредено и за-
кономерно поведение на материята, основано не само върху тенден-
цията да преминава от подреденост към неподреденост, но частично и 
на съществуването на подреденост, която се поддържа през цялото 
време“ (ibid., с. 54). 

Живото вещество избягва прехода към равновесие. Ако нежива-
та система се изолира, много скоро спира движението поради триене. 
Разликите в електрическите и химичните потенциали се изравняват. 
Температурата е една. Термодинамично равновесие.  

„Именно по силата на това, че организмът избягва бързия преход 
в инертно състояние на „равновесие“, той изглежда толкова загадъ-
чен: толкова загадъчен, че от най-древни времена човешката мисъл е 
допускала, като че ли в организма действа някаква специална, нефи-
зическа, свръхестествена сила (vis viva, ентелехия); някои се придър-
жат към тези мнения и до днес.  

Как живият организъм избягва прехода към равновесие? Отго-
ворът е прост: благодарение на храната, пиенето, дишането и 
(вследствие на растежа) асимилацията. Това се изразява от специ-
алния термин метаболизъм“ (ibid., с. 55).  

Ентропията е измерима величина. При абсолютна нула (-273 
градуса Целзий) ентропията на всяко вещество е равна на нула. Кога-
то разтопяваме твърдо тяло, то ентропията нараства с величината на 
топлината на топене, делена на температурата при точката на топене 
(калории / градуса Целзий). Ентропията е равна на константата на 
Болцман к . log D.  

Шрьодингер приема реципрочна величина на ентропията: 1/А – 
негентропия. Тя е мяра на реда. Такъв ред е необясним от наличните 
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физични закони. Нови закони се очакват в областта на биофеномени-
те. Ред от ред, а не ред от безредие.  

В епилога Шрьодингер заключава, че квантовата неопределеност 
оставя място на свободата на волята в света и живота: „‘аз’, взето в 
най-широкото значение на тази сума – т. е. всеки съзнателен разум, 
представлява не нещо друго, а субект, можещ да управлява ‘движе-
щите се атоми’ съгласно законите на природата…Съзнанието никога 
не се преживява като множествено, а винаги само като единично“ 
(ibid., с. 124). 

 
54. Формата на ДНК 
Откритието на двойната спирала – пространствената форма 

на ДНК, е факт от историята на науката, който показва, че науч-
ните открития тук не са дедукции или индукции, а разкрития на 
форми по следи подобно на криминалното разследване. Всички ин-
дукции и дедукции които имат отношение, са позволени. Но няма 
множество верни решения, няма множество верни интерпретации, 
няма налагане на неверен модел със сила.  

 
Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) е уникална молекула-

полимер. Тя носи генетичната информация, пренася я и я запазва в 
процеса на експанзия и размножение, а също така я експлицира в 
синтеза на аминокиселините в белтъците в специфичния ред, единст-
вено в който клетките функционират.  

ДНК прави всичко това благодарение на уникалния си строеж.  
Химична (първична) структура. ДНК е нуклеотиден полимер. 

Съдържа структурни единици (нуклеотиди – полимери). Всеки нук-
леотид е съставен от захар (пентоза), образуващи захарофосфатния 
скелет, и азотна база (аденин – А, гуанин – Г, тимин – Т, или цитозин 
– Ц), които носят генетичната информация във вид на поредица от 
букви.  

Пространствена (вторична) структура: Според модела на Уот-
сън и Крик молекулата на ДНК е изградена от две полинуклеотидни 
вериги, образуващи правилна двойна спирала, която всяка от вериги-
те 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 гуани-
нът – с цитозина.  

Информационна структура (генетичен текст): Ако за простота 
с буквите на азбуката се означи линейното подреждане на гените в 
ДНК на Esherichia coli, то един Hgr-щам предава генома си АБВГД… 
ЮЯ, като в началото е А, а в края е Я. Друг HGR-щам предава генома 
си ВГДЕ… ЮЯАБ, като началото е В, а краят е Б. Следователно, въп-
реки че всеки Hgr-щам предава хромозомата си като определена ли-
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нейна структура, в клетката началото и краят на генома не може да се 
установи.  

Двойната спирала е устойчива структура. Това значи стабилност 
в термодинамичен смисъл. Двете вериги са увити една около друга и 
са комплементарни. Едната съдържа същия запис като другата, само 
че огледален – двойките азотни бази, които ги свързват, са постоянни 
и са допълнителни – аденинът се свързва винаги с тимин, а цитозинът 
– с гуанин. Когато клетката се дели, ДНК-спиралата се разделя на две 
от единия си край. Към всяка от веригите се синтезира допълнителна 
верига – копие на нейната допълнителна. Така от една двойна спирала 
в края на синтеза са налице две еднакви дъщерни двойни спирали 
ДНК. Този процес се нарича репликация на ДНК.  

ДНК предава информацията, който определя формата на живота 
в по-високи нива: клетка, тъкан, орган, организъм. На равнище клетка 
ДНК изпраща информация чрез РНК (рибонуклеиновата киселина) 
към рибозомите (органели, в които се синтезират белтъци). В рибозо-
мите РНК-веригата се ‘превежда’ на ‘езика’ на аминокиселините. То-
ва става с кодиране. Всяка тройка нуклеотиди в ДНК и съответно в 
РНК (да кажем Ц-Г-Т) задава синтеза на определена аминокиселина. 
Белтъчните полимери се състоят от 20 различни аминокиселини в 
различен специфичен ред.  

Откриването на структурата на ДНК е раждане на молекулната 
биология. Това е биологичната наука, която разкрива пространстве-
ните форми и функционалната динамика на живота на равнище по-
лимери – елементарното равнище, на което се осъществява животът. 
Тук решаващо е разкриването на пространствените форми и взаимо-
действия. Чисто химичните формули не казват почти нищо за струк-
турите и функциите на клетките. В пространство от порядък отвъд 
границите на оптичните микроскопи, но много по-голямо от елемен-
тарните атомни разстояния, се осъществяват онези процеси, които 
очертават пътя на живота в неговата форма на ресинтез на живата 
форма. Тук се вижда, че животът е процес на ресинтез на живата 
форма, и че от друга страна, живата форма е онази форма, която ре-
синтезира себе си. Тъй като далеч не всяка пространствена форма се 
ресинтезира, живата форма е уникална. Уникална е както поредицата 
на мономери в ДНК, така и пространствената Ѐ форма – двойната 
спирала.  

Тук не се открива закон. Не се пише уравнение на стойности на 
величини. Не се постулира поле, сила или друг динамичен фактор. 
Даже не се въвежда начало на живота. И все пак именно тук, в акта на 
разкриване на пространствената форма и съответната динамика, е 
разкрива живата форма. А живата форма е и форма на свят. Във фи-
лософията на науката отсъства нагласата, че без закон и същност мо-
же да ни се даде формата на света или живота. Даже биолозите до-
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пускат, че формата на ДНК е само повърхностно откритие и истинс-
кото обяснение ще дойде от страна на квантовата механика. Този 
въпрос се разисква в параграфа за биологичната специфика. Тук на-
помням, че в уравненията на квантовата механика не се различава 
живо от неживо. И ако именно уникалната пространство-времева 
подредба отличава живото, то в тази форма ни е дадена ‘същността на 
живота’, а не в уравненията.  

Това променя нагласата относно науката. Науката обяснява и то-
ва обикновено се очаква от законите (същностите). Но обясняват не 
закони или същности, а формата на света. Дори при наличие на за-
кони най-много се очаква от пространствено-времевите подредби, 
специфичните взаиморазположения и стойности, констелациите. Това 
бе подробно разгледано за слънчевата система и атома. Така се оказ-
ва, че стои въпроса и с клетката. Нищо друго освен пространство-
времевата форма на ре-синтезиращия се живот при неотклонно спон-
танно разпадане (ентропия), обяснява по-сложните и на по-високо 
ниво на организация жизнени процеси. Уравненията на квантовата 
механика, които по принцип обясняват атомите и това по-високите 
структури, не носят нищо относно формата на живота. Истинските 
обяснения се постигат чрез позоваване на такива коренни форми като 
ДНК и техните функционални актове. Обяснява се не защо има живот 
или какво всъщност е животът, както не се обяснява и защо има свят 
и защо той е именно такъв. Обяснява се по-неясното с по-ясното, 
проявите – с корените, сложното – простото. Обяснява формата на 
света. Светът като такъв остава необяснен. И няма как да е иначе.  

Историята на откриването на ДНК свидетелствува за това. Нека 
проследим тази история през погледа на единия от откривателите в 
документалната книга Двойната спирала от Джеймз Уотсън.  

Уотсън, както и други биолози и физици, намират книгата на 
Шрьодингер What Is Life (Schrцdinger, 1943), анализирана в пред-
ходния параграф, за извор на идеи относно наследствеността на най-
елементарно ниво. Генът е ‘апериодичен кристал’. Той има малко 
атоми и действа специфично. Това значи, че от неговия строеж зависи 
неговата работа. Това също значи, че в неговата атомна апериодич-
ност е записана генетичната информация. Отначало ДНК е смятана за 
недостатъчно сложна, за да е наследствен материал. Смятало се е, че 
тя има нуклеотидна последователност, еднообразна в цялата верига.  

Ейвъри разпознава в ДНК носителя на генетичната информация.  
Ъруин Чаргаф установява, че ДНК е различен химически за раз-

лични организми, което значи, че няма еднообразна структура, т. е. 
химическата му структура не е проста. „Изследванията на Чаргаф по-
казаха също забележително постоянните свойства на всички ДНК: 
моларното количество а аденина е еднакво с това на тимина, а на гуа-
нина е еднакво с това на цитозина. Тези равенства са наречени ‘пра-
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вила на Чаргаф’…Единствено моларното съотношение [(A) + (Т)] = 
[(Г + (Ц)] се променя при различните видове“ (Айала, Кигер, 1984 
(1987), сс. 111-112). 

Структурата на ДНК крие тайната на живота. Това е идеята, 
която кристализира в ничията земя между химията, физиката и био-
логията. Тук американският докторант по генетика Джеймз Уотсън не 
е сам. През 1951 г. на конференция в Неапол той вижда рентгеногра-
ма на ДНК, показана от Мориц Уилкинс от Лондон, където той и Ро-
залинд Франклин правят рентгеноструктурни изследвания върху 
пространствената структура на ДНК. В същото време американският 
химик Лайнус Полинг, откривател на квантовия механизъм на хи-
мичната връзка, постулира α-спиралата – пространствен модел на 
аминокиселинен полимер. Уотсън решава да се научи да разчита рен-
тгенограми и затова отива на специализация в Кеймбридж, при Ло-
рънс Брег, създателя на рентгеноструктурния анализ. Макс Перуц и 
Джон Кендрю работят там върху структурата на белтъци. „Реших да 
се откажа от традиционната биохимия, която по мое мнение не мо-
жеше да обясни как работят гените“ (Watson, 1968 (1975), с. 34). 

Концептуално отклонение. Отказът от традиционната биохимия, 
а преди това и отклоняването от традиционната генетика са решава-
щи. Става дума за напускане на концептуални форми, които не гово-
рят за пространствени структури и динамика. Трябва да се намери 
скрит механизъм, невидим просто око и с оптичен микроскоп. Но той 
съвсем не е от типа на квантовите феномени, а е по-едър. Това е под-
редба в голяма молекула. Тази подредба не следва от уравнения на 
физиката, от химични формули, нито от биологични принципи. Тя 
трябва да се налучка по всевъзможни следи и първата следа е рент-
геново изображение на ДНК.  

Концептуалните форми, които се пренебрегват, са господства-
щи. Квантовата механика обещава разкриване на най-дълбоките ме-
ханизми на физичната реалност, а генетиката – на механизмите на 
възпроизвеждане на живота в поколенията. Между тях е химията, ко-
ято посочва конкретните атомно-молекулни носители и пътища на 
взаимодействията както в неживите, така и в живите системи. Какво 
остава? Сякаш нищо. Остават формите на равнището, което отделя 
живото от неживото, коренните форми на живота.  

Няма математическа теория за формите. Няма самостоятелна 
система от уравнения или принципи, която някак да извежда формите 
в света. Формите трябва да се търсят вън от дедукциите от закони и 
теории, вън от индукциите от химични структури, някъде по средата, 
където биологията, химията, физиката и стереометрията предлагат 
взаимно допълващи се следи. Става дума за скрита форма и процес, 
които разкриват живота и свързват в едно цяло огромни множества 
факти.  
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Как работи ДНК (генът)? Това е въпрос, чийто отговор ще 
обясни генетичния процес, процеса на предаването на генетичната 
информация в поколенията. Отговорът на този въпрос минава през 
отговора на въпроса Каква е формата на ДНК? Нали начинът на ра-
бота зависи от строежа. Така в една функционална логика се достига 
до нужната постановка и се фокусира търсенето. Това е път на орга-
нично обяснение. Той е разгледан в предходния параграф, както и на 
други места.  

Уотсън се запознава с Франсис Крик, физик в същата лаборато-
рия. „Да открия в лабораторията на Макс, който разбира, че ДНК е 
по-важна от белтъците, беше истинско щастие“ (ibid., с. 36). Орга-
ничното обяснение и въобще откриването на форми прилича на здра-
вия разум по това, че не е пряко зависимо от концептуалния дискурс: 
„постижението на Полинг представляваше по-скоро продукт на здра-
вия разум, отколкото резултат на сложни математически изводи“ 
(ibid., с. 38). Предположението е за спирала, очевидно под влияние на 
α-спиралата на Полинг. Двамата стигат до извода, че „ДНК съдържа 
голям брой нуклеотиди, свързани в правилна линейна верига“ (ibid.). 
„Морис обаче бе казал на Франсис, че диаметърът на молекулата на 
ДНК е по-голям, отколкото трябва да бъде, ако се състои само от една 
полинуклеотидна верига“ (ibid., с. 39). В ДНК са открити 4 типа нук-
леотиди, „тя беше във висша степен неправилна“ (ibid.). Да си спом-
ним, че Шрьодингер беше казал: апериодичен кристал.  

От носене на информация към структура. Именно елементът на 
неправилност на нуклеотидите трябва да носи специфичната инфор-
мация. Неправилността носи разнообразие: „Ако последователността 
на базите бе навсякъде еднаква, всички молекули на ДНК щяха да 
бъдат идентични и тогава нямаше да съществува разнообразието, кое-
то отличава един ген от друг“ (ibid., с. 39). Идеята за спирала се спо-
деля и от Морис Уилкинс. Така се стига до нуждата от теория на спи-
ралите и по-точно на начина, по която те се показват на рентгеногра-
мите. Това е теория на дифракцията на спиралите (ibid., с. 41). 

Локални теории. В хода на търсенето се използват и теории. По 
въпросите за специфични взаимодействия са възможни уравнения. 
Такава е теорията за спиралите. Не става въпрос за обхватна теория, 
която да дедуцира ДНК – такава няма. Не става въпрос и за истори-
ческо обяснение в „безсмислени полемики за произхода на живота“ 
(ibid., с. 52). Дори генетиката е чужда на въпроса за молекулната 
структура. Генетиците са чужди на факта, че гените са ДНК. В тяхна-
та нагласа зависимостите между разпределенията на гените в поколе-
нията, уравненията на генетиката, не се нуждаят от разгадаване на 
механизма на работа на гените. Така нито една теория не е собствена-
та теория на науката за формите на живота. Молекулната биология 
развива органични, структурни и динамични зависимости, за да на-
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мери форми и динамики, които на свой ред обясняват много други 
форми и динамики.  

На този етап Крик и Уотсън трябва да определят брой на вериги-
те в спиралата на ДНК. Малък брой формални решения са съвмести-
ми с теорията на Кокран-Крик и с експерименталните данни на Рози 
(ibid., с. 54). Трябва да се намери „какъв е ъгълът на наклона и радиу-
сът, в който веригите на ДНК се увиват около централната ос“ (ibid., 
с. 55). Двамата си играят с модели от дърво и картон, като ги подреж-
дат в най-различни конфигурации.  

Какво е ДНК? Какво подреждат Уотсън и Крик в спирала? Ня-
каква скрита структура или артефакт? Никой никога не е виждал и 
няма да види двойната спирала поради самия факт, че атомно-
молекулните структури не са просто частици, нито вълни. Те са тео-
ретично невидими. Невидими са и на практика: електронните мик-
роскопи предоставят само изрази, артефактуални проекции. Такива 
артефакти-проекции а и рентгенограмите, които представят ДНК във 
вид на тъмни и светли петна на фотоплака. Обяснението на тези петна 
е, че те са резултат на дифракция на рентгенови лъчи, преминали през 
ДНК.  

Формата на ДНК не е феномен, видим с просто око или с мик-
роскоп. ДНК, подобно на атомите и малките молекули, е артефакт. 
Формата на ДНК се постулира като стабилна и отговорна за най-
важните функции на живота. Тези функции са видими с просто око 
или с оптичен микроскоп. Те са реални като живота.  

 
55. Какво е молекулна биология? 
ДНК демонстрира, че обясняващи са не математическите 

уравнения, а форми и динамики, които стоят в корена на нещата. 
Зад уравненията също стоят форми. ДНК е гранична форма. Тя е 
артефакт, но е постулирана като реална пространствена форма за 
разлика от микрообектите. За ДНК няма значение дали е артефакт. 
Тя не е теоретична същност, а пространствена форма – решение на 
цял ред проблеми относно ресинтезата на живата форма.  

  
Какво виждаме в електронно-микроскопския образ на ДНК? 

Виждаме нишка или глобула. Двойната спирала е невидима. Тя е гра-
ничен феномен. Тя е постулирана като реална пространствена форма. 
Теоретично това е много по-приемливо, отколкото да се нарисува 
атома на водорода като планета с един спътник. Защото пространст-
вената структура на ДНК не е оформена в мащаба на атома, а в далеч 
по-големия мащаб от порядъка на десетки ангстрьоми. Но още по-
важно е, че тази пространствена форма е пряко отговорна за меха-
низмите на репликацията и епигенеза.  
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Що за концепция е молекулната биология? Тя няма свои уравне-
ния. Тя няма свои теоретични положения, ако се изключи обобщение-
то, наречено Централна догма на молекулната биология: информаци-
ята в клетка се движи от нуклеинови киселини към белтъци. Този 
принцип не съдържа ‘необходимост’ или някакво подобие на такава. 
Той не съдържа причинен фактор. Молекулната биология не говори 
за някакви фундаментални причинни фактори на живота. Оттук тен-
денцията в тази наука към физична редукция. Но нито законите на 
квантовата механика, нито знанията по химия са достатъчни за из-
веждане на ДНК. Тенденцията към редукция е компенсиране на кон-
цептуална ‘непълнота’. Но молекулната биология е съвсем пълноцен-
на като дисциплина и говори с един кохерентен език, (анализиран 
подробно в параграфите за структури и функции). ‘Непълнотата’ или 
‘незрелостта’ на молекулната биология са определения във фунда-
менталистката нагласа в науката, където науката е адекватна и разви-
та само ако открива ‘фундаментални закони на природата’. Въпрос-
ните ‘закони’ във физиката, както се вижда в съответните параграфи, 
са уравнения – математически изрази на форми в света. Всичко в нау-
ката изразява форми и динамики. Отсъстват ‘същности’ и ‘природни 
закони’, скрити зад формите и динамиките. Просто някои форми и 
динамики са по-трайни от другите и ги определят.  

Така откритието на структурата на ДНК ни показва, че в науката 
формите, за разлика от законите и същностите, могат да обясняват 
самостоятелно, без дълъг списък условия, които във физиката до-
пълват уравненията. Във физичните обяснения тези условия задават 
пространствени констелации, които тук, в молекулната биология, се 
задават в стереоформите. Тези форми обясняват по възможно най-
пряк начин феномените в живота. Самите те (поне в живото) са обяс-
ними само ‘кръгово’, чрез взаимни органични зависимости: „преди да 
направим точните модели, ние трябваше да знаем вярната структура 
на ДНК (ibid., с. 59). Това обяснява защо молекулната биология е ‘те-
оретично куха’ и все пак достатъчно мощна, за да се оценява едино-
душно като революция в науката.  

Обясненията, описанията и наблюденията в тази наука са много 
далеч от дедукциите от фундаменталните закони и от индукциите в 
научните дисциплини за множествени обекти. Пространствената 
форма или динамика, която трябва да се разкрие, е неизводима строго 
от нищо. За нейното разкриване са добри и теории, и емпирични дан-
ни от съседни дисциплини. Не е важно в какъв ред се прави това. 
Става въпрос за намиране на нещо по неговите следи. Дори естетич-
ният момент не е за пренебрегване: „Не беше изключено да разрешим 
проблема, ако чисто и просто се съсредоточим върху най-изящния 
начин за огъване на полинуклеотидната верига (ibid., с. 61). В хода на 
търсене на структурата на ДНК временно е постулиран триверижен 
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модел, който обаче се оказва неверен. Според Розалинд Франклин „не 
съществуват никакви данни, че ДНК е спирала“ (ibid., с. 65), а от дру-
га страна „верният модел на ДНК трябваше да съдържа поне десетина 
пъти повече вода, отколкото предвиждаше нашият модел (ibid.). В 
природата е осъществен ред, който не само пленява ума с тайнството 
си, а и с красотата си.  

Докато е било неясно как би могла да работи ДНК, двойната 
спирала с нейните репликационни свойства не се е проверявала. Ос-
вен това е погрешно разполагането на захарофосфатния скелет в сре-
дата – нещо привично за скелет. Всеки модел със захарофосфатен 
скелет в центъра на спиралата принуждава атомите да се доближават 
много повече, отколкото допускат законите на химията (ibid., с. 68). 
(После се оказва, че той е в периферията, а в центъра са комплемен-
тарните азотни бази). По това време Уотсън прави рентгенограма, 
доказваща спиралността на ВТМ (вируса на тютюневата мозайка) – 
нещо, което демонстрира важността на визията чрез мощни уреди за 
наблюдение.  

От епигенетичната функция към структурата. Историята на 
ДНК продължава така. Рентгенограмите на Рози стават все по-добри 
и тя не проявява никакъв интерес към спиралата. В същото време 
Уотсън и Крик се добират до индукцията за ДНК като матрица: „Бук-
вално всички налични факти по това време ме караха да вярвам, че 
ДНК служи за матрица, върху която се образуват веригите на РНК. На 
свой ред веригите на РНК бяха най-вероятните кандидати за ролята 
на матрица при синтеза на белтъчините…аз окачих на стената над 
моето бюро лист хартия с надпис: ДНК – РНК – белтък (ibid., с. 99). И 
в този момент се появява статията на Лайнус Полинг с неговия модел. 
Молекулата е триверижна и захарофосфатният скелет е в центъра. 
Триверижният модел обаче е на практика отхвърлен от Уотсън и 
Крик. Освен това е допусната важна химична грешка: тук ДНК не е 
киселина.  

От структура към структура. Уотсън: „тъй като молекулите на 
ДНК образуват кристали, редът на нуклеотидите не трябва да влияе 
на общата структура на молекулите (ibid., с. 106).  

Интерпретация на рентгенограма. Една артефактуална знакова 
структура, каквато е рентгенограмата, изисква разчитане. То е проб-
лем като проблема с разгадаването на следите. От една и съща следа 
едни се насочват в една, а други в друга посока. Когато Джеимз отива 
при Рози, за да изкаже своите аргументи в полза на спиралата, тя „ми 
заяви, че ще разбера ясно колко глупави са моите забележки, ако 
престана да бръщолевя и се запозная с нейните рентгенографски дан-
ни…Заявих без колебание, че тя не е компетентна да разчита рентге-
нограми. Ако само бе натрупала повече теоретически знания, щеше 
да разбере, че признаците, които според нея свидетелствуват против 
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спиралите, се пораждат всъщност от незначителни деформации, неиз-
бежни при свързването на правилните спирали в кристална решет-
ка…Морис влезе в съседната стая и донесе рентгенограмата на новата 
форма, наречена от тях „Б“-структура.  

 
Рентгенограмата на Розалинд Франклин, 

известна като В-форма (Уотсън, (1975), с. 51) 
 
В момента, в който зърнах рентгенограмата, аз останах с отворе-

на уста. Сърцето ми затуптя бързо. Картината бе невероятно по-
проста от онези, получени по-рано („А“-форма). Освен това черният 
кръст от отражения, който изпъкваше на снимката, можеше да бъде 
резултат само от спирална структура. При форма „Б“ обаче най-
простото проучване на рентгенограмата даваше няколко от най-
важните параметри на спиралата (ibid., с. 107). 

Коментар. Въпросното разчитане не е много по-различно от 
разчитането на рентгенови снимки в медицината. Разбира се, тук ста-
ва въпрос за микро-обект. ДНК не може пряко да се изобрази в рент-
генограми. Как тя се показва в тях? Като знак или като образ? Там е 
работата, че тук няма разлика между знак и образ. Става въпрос за 
процес извън човешката намеса, веднъж свършена в конструирането 
на апарата и снимането. Това, че на плаката са налице именно тези 
петна, не е плод на човешка намеса. И това е решаващо. Правилното 
разчитане трябва да се опира на хипотеза относно механизма на гене-
риране на този образ от предполагаеми молекулни форми като спира-
лата. Тук няма значение, че ДНК е микрообект. Важна е спиралната 
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форма. И се оказва, че такава форма е смислена и правдоподобна 
пред лицето на въпросната графика.  

Тук не става, значи, въпрос за интерпретация, както би казал 
един херменевтичен философ. Рентгенограмата, доколкото говори за 
форма, не е артефакт. Тя е артефакт, доколкото е генерирана от ма-
шина. В същия смисъл показанието на стрелката на измерителния 
уред не е артефакт, въпреки че самата стрелка и циферблатът са арте-
факти.  

След това събитие откриването на правилния модел е въпрос на 
дни. Започва налучкване с двуверижни модели. Но глупаво се остава 
при модела с вътрешния скелет по устойчивата аналогия със скелет.  

От репликацията към структурата. Решаващо за правилния 
двуспирален модел е: „Съществуването на две преплетени вериги с 
еднаква последователност на базите не можеше да бъде случайно. 
Напротив, това даваше сериозни основания да се предполага, че една 
от веригите на всяка молекула е послужила в някакъв много по-ранен 
стадий като матрица за синтеза на другата верига. Съгласно тази схе-
ма репликацията на гена би започнала с разделянето на двете му 
еднакви вериги. След това на двете матрици-родители биха се обра-
зували две дъщерни вериги и по този начин щяха да се получат две 
молекули ДНК, идентични с първоначалната молекула. И така целият 
номер по репликацията на гена произлизаше от изискването всяка 
база в новосинтезираната верига винаги да се свързва чрез водо-
родните връзки с идентична база“ (ibid., с. 119). След това идва поп-
равката с формите на базите и се оказва, че те се свързват не еднаква 
с еднаква, а по двойки. И това обяснява правилата на Чаргаф. Откри-
ва се, че „чифтовете А – Т и Г – Ц имат еднаква форма“ (ibid., с. 127). 

„Ние се заехме веднага с ярко блестящите металически пластин-
ки и започнахме да строим модел, на който за първи път поставяхме 
всички съставни части на ДНК. След около час подредих атомите в 
съответствие с рентгенографските данни и законите на стереохимия-
та. В резултат се получи завъртяна надясно спирала с две противопо-
ложно завити една към друга вериги“ (ibid., с. 129). 

Така е открита формата на ДНК. Тя обяснява функцията носе-
не на генетичната информация, функцията репликация, дава въз-
можност да се обясни функцията епигенеза. Тя дава странични 
обяснения като това на правилата на Чаргаф. Моделът е в съответст-
вие с химията и рентгенографските данни. Постепенно той става ос-
нова на молекулната биология, т. е. експанзира в една обширна науч-
на област.  

По същия начин – разкриване на форми и динамики в простран-
ството на клетката – са направени цяла серия блестящи открития в 
молекулната биология. Откриването на генетичния код от Корнберг и 
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Очоа е истински триумф на този тип ‘криминално разследване’ по 
следи.  

 

Схема на репликацията на двойната спирала на ДНК  
(Ayala, Kiger, (1987), с. 118) 

 
Има ли тук пролиферация? Различните варианти на модели се 

оказват един по един погрени, за да се стигне до верния. Значи про-
лиферация няма. Триспиралният модел просто не работи и противо-
речи на химичните данни. Разполагането на скелета в средата не ра-
боти и противоречи на химичните свойства на ДНК. Този модел не 
обяснява никак репликацията и епигенезата. „Полинг, както и Делб-
рюк, останал поразен. При почти всяка друга обстановка Полинг би 
започнал истинска битка за всяка положителна черта на своята идея. 
Поразителните биологични качества на самодопълващата се молекула 
на ДНК обаче го заставили да се предаде“ (ibid., с. 139 – 140). 

Има ли тук несъизмеримост? Моделът на Уотсън и Крик посто-
янно е в диалог с наличните емпирични знания и теории. Той не изк-
лючва нито една като чужда и несъизмерима. Безотносителен е към 
дискусиите между ‘несъизмеримите интерпретации’ в квантовата ме-
ханика. Изцяло е съизмерим с триспирален, четириспирален и еднос-
пирален модел. Съизмерим е и с неспирални визии като тази на Роза-
линд Франклин. Това е кака, доколкото едно и също множество данни 
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се из

 истинският модел, въпреки противо-
пост

биологичен принцип всъщност представлява саморепликацията 
на ге

каш свръхразумен Творец създава тези неимо-
верн

ство-времево въз-подреждане на живата форма в 
науката  прецедент и заслужава собствен анализ като нов тип наука: 
органична теория. 

 

ползват като емпиричен фон за този модел, както и за конкурен-
тните му модели.  

Налице ли е тук ирационално налагане на модела със сила про-
тив рационалността, за което говори Файерабенд? Не, защото кон-
курентите от Лондон, които имат при това приоритет по време върху 
проблема структура на ДНК се съгласяват с модела на колегите си от 
Кеймбридж, когато е намерен

авянето си през цялото време. Същото важи и за най-големия 
конкурент – Лайнус Полинг.  

Феноменологично ли е откритието на формата на ДНК? Не, то 
е фундаментално. Защото тя обяснява основни жизнени функции, у 
изброявани като определители на ‘същността на живота’ – наследст-
веност, изменчивост, формообразуване и възпроизводство като иден-
тификация на генетичната информация в последователността на азот-
ните бази, възможността и механизмите за промяна в базите (мута-
ция), както и удивителните механизми на раздвояване и копиране на 
ДНК и на предаване на генетичната информация чрез превод към 
белтъците. Обясняват се даже някои математически закономерности в 
химията на ДНК. Откритието е със силата на закон, и то фундамента-
лен. Според Ъруин Чаргаф двойките А – Т, както и Г – Ц са в еднакви 
количества в ДНК. Защото именно тази форма е в основите на обяс-
нението на репликацията – централно свойство на живота: „съвърше-
ният 

на, т. е. възможността на гена да копира точно себе си“ (ibid., с. 
83). 

Това е дяволски сложно и важно откритие. То показва живата 
форма, а не я обяснява. Но то служи за обяснение на много неща в 
тази жива форма. ‘Същността на живота’, достижима за науката, не е 
закон или принцип, а просто форма и динамика в пространството и 
времето. Същото се оказва и за генетичния код, и за отделните функ-
ции като например генната репресия или мускулното съкращение. 
Всички открития на това как се осъществява животът в клетката 
са примери за едно органично подреждане на живата форма така, 
че тя да остане жива въпреки спонтанното разпадане и да експан-
зира. Човек получава силно религиозното усещане на свидетелстване 
на творческо чудо. Ся

о сложни и изумително перфектни подредби от молекули, орга-
нели, клетки, органи.  

Това простран
 е
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56. Органична теория 
Органичната теория е теория без уравнения. Тя е теория на 

синтеза на жива форма като ред в пространството (структура) и 
ред във времето (динамика и история). Този ред е органичен. Той 
претопява чисто физическите форми и вериги събития в органично-
то пространство-време на ресинтеза на живата форма като мо-
менти от този ресинтез. Като такива моменти структурите и 
процесите имат своя смисъл. Когато този смисъл е разпознат, 
обяс

ия чрез думи. Качествени модели на Теория на организа-
цият

то 
орга

нението е постигнато.  
 
Но нека по-отблизо се взрем във възможната строга организация 

на една теор
а се разглеждат в Рационалност и биология (Герджиков, 1991, сс. 

125 – 130). 
Молекулната биология представлява концептуален експери-

мент. Тя носи характерна хетерогенност. В нея постоянно се препли-
тат две концептуални форми: чисто химична и органична. И двете 
могат да се изчистят и абстрахират една от друга. Всички молекулни 
структури и процеси в клетката могат да се опишат напълно в терми-
ните на химията, защото те са химически съединения и реакции. От 
друга страна, всички тези форми и процеси могат да се опишат чис

нически, без да се използват химически понятия. Те се заместват 
от описания на пространствени форми и функционални динамики.  

Франсис Крик, убеден, че молекулната биология е редуцируема 
до физиката и химията, е парадигматичен пример за съчетаване на 
двете схеми. Това се вижда в цитирания вече текст на Of Molecules 
and Man (Crick, 1966). „Съвсем сложен допълнителен апарат е ну-
жен, за да достави аминокиселините на правилните им места, с 
правилната специфика, за да направи процеса на синтез високое-
фективен. Какъвто и да е механизмът, се вижда, че е необходимо да 
има нещо като Морзов код, за да преведе от четири-буквения език на 
нуклеиновата киселина в двадесет-буквения език на белтъка…Кодът 
е фактически много прост. Съобщението в нуклеиновата киселина се 
чете по тройки бази, така че кодът е триплетен“ (ibid., p. 43 – 44). 
В по-нов вариант обяснението звучи така: „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 аминоки-
селините последователно, то видът и положението на всяка от амино-
киселините 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 опре-
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делят само 16 аминокиселини. Напълно е достатъчен (даже с изли-
шък) триплетният код, тъй като броят на съчетанията в този случай е 
равен на 64 (4х4х4). С помощта на синтетична РНК с известен състав 
триплетният код бе успешно разшифрован в лаборатория. Той се ока-
за 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 
очев

тъчен синтез, който превежда от четири-буквения език 
на н

ва е органичен континуум, в който всичко е дефинирано в не-
гова

идно единственият рационален път е химически“ (Svenson, 
Webster, 1980, сс. 64 – 65). 

„Във всеки вирус има дълга верига от нуклеинова киселина, ко-
ято носи генетичната информация…Типичен размер, за малък ви-
рус, е обикновено шест хиляди бази“ т. е. генетичното съобщение, 
написано на четири-буквения език, е обикновено около шест хиляди 
символа дълго…Част от генетичната информация във вируса се из-
ползва да направи този протеин…Самият вирус не съдържа сложния 
апарат за бел

уклеиновите киселини в двадесет-буквения език на белтъците“ 
(ibid., p. 50). 

Компонентите от цитирания класически текст, отделени с ита-
лик, носят ясна органическа концептуалност. Те са насочени процеси 
за осъществяване на една или друга жизнена функция, които функции 
се фокусират в една суперфункция: ре-синтеза и експанзията на клет-
ката (живота). Този език е същият, с който се описва действието на 
частите на машина. Той винаги е допълван от структурен език за 
формата на функционалните елементи. Извършва се една пространст-
во-времева идентификация. Но това не е просто физическото прост-
ранство-време, в което са подредени молекулите и реакциите между 
тях. То

та насоченост към жизнен ре-синтез, чрез биологичната специ-
фика.  

Да и представим този текст без биологичния му компонент. Мо-
же да се опишат съвсем пълно всички молекулни структури и реак-
ции в клетката. Това ще стане в химична концептуална форма. Няма 
да остане нищо за описване. Просто както една машина може да се 
опише като физическа система, без упоменаване на насочеността на 
процесите към функциониране на цялото. Посоката на тези процеси 
във всяка точка ще бъде точно описана. Така например всяка буква в 
този текст тук може да се опише като локално струпване на мастило с 
определена пространствена форма. Така целият текст ще се опише, 
без изобщо да се упоменава ‘буква’, ‘дума’, ‘изречение’, ‘значение’. 
Това е редукцията. Вижда се, че в този вид тя е безсмислена. Има 
смисъл само органичното идентифициране. Т. е. една концептуална 
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форма идва да замени химическата и да опише адекватно за какво 
става дума в клетката. И тази форма наподобява техническата, с която 
опис

гани-
чен 

нално не чрез цялото (клетка-
та), а

(възпроизводството на клетката), а в кон-
текс

 буква в текста – има 
знач

ваме и едновременно обясняваме частите на една машина чрез 
техните функции.  

Чиста структура на една органична теория. В нея е синтезиран 
теоретичният предмет организация. Организацията е локален ор

континуум, т. е. органично пространство-време, вписано във 
физично пространство-време и непосредствена част от него.  

Органично пространство е пространството, образувано от 
множеството пунктове и области на организацията. Пълната оп-
ределеност на пункт или област се получава като отношение към 
възпроизвеждаща се цялост. Това означава, че пунктът или областта 
са определени органично, само ако е посочено в какъв смисъл те доп-
ринасят за възпроизводството на цялото. Пунктът или областта озна-
чават компонент или структура на фиксирано равнище на организа-
ция с определено място в йерархията. Действащи в молекулната био-
логия термини за ‘пунктове’ са: ген-оперон, кодон, транслаторна 
РНК, транспортна РНК, матрична РНК, антикодон, активен център, и 
т. н. Повечето от тях се определят рацио

 в контекста на определена, обособена област на организацията, 
притежаваща относителна цялостност.  

Органично време е времето, образувано от множеството пос-
ледователни моменти и фази на самовъзпроизводството. Пълната 
определеност на момент или фаза се получава като отношение към 
възпроизводството като цяло. Това означава, че моментът или фаза-
та са определени органично, само ако е посочено в какъв смисъл те 
допринасят за възпроизводството на организацията. Моментът или 
фазата означават емпирично акт или функция във фиксирана траекто-
рия в организацията с определено положение в последователността на 
интегралния процес. Действуващи в молекулната биология термини 
за ‘моменти’ са: кодиране, транслиране, пренос на генетична ин-
формация, матричен синтез и т. н. Синтезът на аминокиселина в 
рибозомата по кодон от мРНК е момент от фазата белтъчен син-
тез. Повечето моменти на органичното време могат и рационално се 
определят не чрез цялото 

та на определена, обособена фаза а възпроизводството, притежа-
ваща относителна цялост.  

Определеностите на конкретните места и моменти в органич-
ното пространство-време са зададени като генетична информация. 
За разлика от физиката, където базовите елементи на реалността са 
вещество и енергия, в теорията на организацията такъв елемент е 
информацията. Всяка информационна единица –

ение или биологичен смисъл, който се състои в определеността 
на момент или място в органичния континуум.  
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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. Всяко момент-място е определяно от 
всички останали моменти-места. Това е израз на идеализираната ця-
лост на организацията. Разбира се, реалната цялостност допуска отно-
сителна независимост на органичните моменти и места. Нещо може 
да става в клетката така, че да допринася за възпроизводството Ѐ, без 
всичко в тази клетка да става по този начин, т. е. дори при локална 
патология. Но патологията има свои граници, които съответствуват 
на границите на гъвкавостта на организацията. Отвъд тези граници 
цяло

е-
що и

изич-
ното

те за културата, 
в лин

с. Това е разклоняваща се система траектории, 

стността се разрушава и органичният континуум се ‘разбива’, 
разтваря се в неорганичния.  

Определенията в организационното пространство и време са, 
разбира се, взаимно проникнати. Затова структурите и функциите в 
биологията опитно винаги са съотнесени и отнесени към цялото. Н

зпълнява някакви функция в теорията на организацията ще бъде 
формулирано като нещо става сега и тук в органичен континуум.  

Отношението между описаното биологично пространство-
време към физичното пространство-време представлява вписаност. 
Организмът е вписан в (адаптиран към) своята абиогенна среда. Ор-
ганизмите си взаимодействуват посредством физичното пространст-
во. Всичко, което става в органичния континуум, става реално и във 
физичното пространство-време. Това са атоми, молекули, тела, букви, 
думи, текстове в движение и съотнасяне. Органичният континуум 
представлява просто цялата свръхсложна система от информационни 
отношения във и спрямо цялостния процес на възпроизводство на 
организацията. Биологичното пространство-време не е субстанцио-
нално за разлика от физичното. То предполага реалността на ф

, за да се осъществи. Но то е носител на информационно-смислов 
тип ред, различаваща се от физичния веществено-енергетичен.  

В биологичното познание както и в останалите сфери на позна-
ние на живота, в социологията, психологията, в науки

гвистиката и т. н. непрекъснато се работи с понятия и представи 
за пространствено-времеви специфични отношения.  

Ембриология. В тази дисциплина, в която е известно толкова 
малко и която се занимава с най-сложния проблем за синтеза на био-
логичната организация от генетичната информация, естествено се 
налагат с най-голяма сила органичните пространствено-времеви 
представи и понятия. Уодингтън представя фенотипа като фигура, 
започваща в точката, съответствуваща на строежа на яйцето и прос-
тираща се по дължината на времевата ос. Неговата фигура се разкло-
нява на ред отделни субконфигурации, всяка от които се разполага 
отделно по времевата о
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разк

вите на ‘би-
олог

тта на биологичното време се определя от ритмиката на 
жизн

та още Винер определи времето, в което битуват 
орга

еси, социални действия и психични структури, йерархии и тра-
екто

ябва да бъдат поставени тези 
част

ното теоретично съдър-
жани

а, динамика и история. 

лоняващи се във фазовото пространство по времевата ос (Wad-
dington, (1970), c. 19).  

В ембриологията напоследък се разработват предста
ичното поле’, което определя траекториите на преноса на гене-

тичната информация и нейната реализация във фенотип.  
Непрекъснато растат публикациите на философи и биолози за 

биологичното време и неговите свойства. Налага се представата, че 
размернос

ените процеси и то може да се ‘забавя’ и ‘ускорява’ спрямо фи-
зичното.  

В кибернетика
низмите и машините като ‘бергсоново’, за разлика от обратимото 

‘нютоното’ време.  
Вън от биологията, особено в социологията и психологията, по 

традиция се работи със специфични пространствено-времеви поня-
тия. В тях се разполагат определенията за социална структура и ди-
намика, за социално взаимодействие и положение, стратификация и 
интер

рии на взаимодействие, за психично време, биографична време и 
т. н.  

В лингвистиката, в която се изучават сравнително прости и из-
чистени организации, са развити положения за специфични морфоло-
гически и синтактически пространствено-времеви отношения. Когато 
анализираме синтактически едно изречение, ние задължително рабо-
тим с представата за него като семантична цялост, изградена от орга-
нични отношения между частите на изречението. Определенията на 
частите на изречението са функционални. Заедно с тези определения 
се дават органичните места, на които тр

и, за да изпълняват граматичната си функция и да образува с това 
едно органично пространство и време.  

Не е излишно да се припомни, че и моделът, развит в първа гла-
ва – моделът на науката като исторически трансформираща се орга-
нична структура, почива върху представата за специфично простран-
ство и време със същите свойства. И това е линия в съвременната фи-
лософия на науката като цяло. Всичко това илюстрира значението на 
органичното пространство и време. Конкрет

е на тази епистемологическа концепция за теоретична биология 
естествено не е задача на тази книга.  

Една вярна теория на организацията, каквато и форма да има, 
трябва да формулира определения за основни понятия на организаци-
ята. Живото състояние, жизненият процес и еволюцията могат да се 
сметнат за основни такива понятия поради това, че изразяват три ос-
новни аспекта на организациите: структур
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Какв

синтезираност). 
Жив

те същества са смъртни. Затова термодинамично 
живи

 е исто-

и ще бъдат ‘метаопределенията’ на такива теоретични понятия 
според предлагания тук метанаучен модел? 

Дефиниране на основни понятия в органичната теория.  
Живо състояние. Живото състояние е състояние на възпроизве-

дененост на организацията в степен, позволяваща продължение на 
нейното съществуване във времето. По аналогия с физичното състоя-
ние, което се определя чрез набор от стойности на параметри за ве-
щество и енергия, положение, състоянието в органичната теория 
трябва да се определя през множество определения на органични 
места, задавани чрез информацията за строежа и функциите, т. е. ге-
нетичната информация. Живото състояние тогава ще означава, че ре-
алните определения на тези места съответствуват на зададените в ге-
нетичната програма и на реалната възпроизведеност (

ата система, вписана във физична среда, поддържа информаци-
онния си ред и реализира информационния си план за сметка на при-
тока на вещество енергия и информация от средата.  

Жизнен процес. Жизненият процес е продължение на живото 
състояние във времето. Той може да се изчерпи в две емпирични яв-
ления: ре-синтеза и разширяване на организацията. Той е актуално 
единство на органично пространство и време. За разлика от физична-
та динамика, в която е вписан и чрез която е възможен, процесът на 
живота не е само изменение на стойности, не е само променящо се 
число, а е промяна на значения, променящ се текст. Тази промяна 
преди всичко е компенсаторна и представлява възстановяване на ор-
ганизацията, непрекъснато разрушавана от ентропията. Това е непре-
къснато синтезиране на организацията в условията на непрекъснатото 
Ѐ ентропийно разтваряне. Мярата на съотношението между ентропия 
и синтез определя отношението между ентропия и синтез, определя и 
мярата на разширение на възпроизводството. Организацията, вписана 
във физичния свят, работи като ‘цикъл на Карно’, използва свободна-
та енергия от средата и я преввръща в полезна работа. Жизненият 
процес е непрекъснат генетично като съхранение и развитие на ин-
формационния ‘текст’ на живота. Но той е прекъснат веществено-
енергетично – живи

ят процес като процес в една отворена метастабилна система 
само удължава времето на нейната неизбежна релаксация, т. е. термо-
динамична смърт.  

Еволюция. Еволюцията е третият момент от определянето на жи-
вота, който продължава, допълва и завършва това определение. Тя е 
исторически процес на самоорганизация, която синтезира генетични-
те програми (Майр), т. е. информационните текстове на конкретните 
живи форми. Живите същества не са сътворени същности според иде-
ята за еволюцията, а възникват като фази на развитието на живота. 
Това е най-красивата идея в биологичното познание. Животът
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рически феномен, който се развива прогресивно към по-високи рав-
нища на организация. Редукцията на историята към динамиката на 
генни честоти в популацията я анулира като история. 
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XI. ОБЯСНЕНИЕ С ЧИСЛА 
Обяснението с числа е решаване на уравнение или система от 

уравнения. Намира се стойност на величина на основата на уравнение 
(закон) и стойности на други величини, участващи в това уравнение 
(условия). Обяснението с числа предполага количествено описание, т. 
е. мрежа от стойности като известни и търсене на една неизвестна 
стойност. Такова описание е възможно само на основата на измерва-
не. Измерването има перцептивно съдържание. Описателната струк-
тура се изгражда на основата на наблюдателната, а обяснителната – 
на основата на описателната.  

 
57. Знакът число в науката  
Числото е знак, а не същност. То 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 сте-
пените на ‘пропорция’, ‘закон’, система от закони, математическа 
теория. Знакът число е основен тип подреждаща единица със съот-
ветни подреждащи отношения – математическите константи. 
Числата са артефакти, знаци, типове текст, типове подредба, 
имащи смисъл само в нашия жизнен свят и лишени от трансценден-
тна онтологична значимост.  

 
„Понятията за отвлечени числа 2, 3, 4, …, свободни от обектите, 

от които те произлизат, са създания на мислещия разум, описващи ре-
алностите на нашия свят“ (Einstein, 1954 (1959), с. 273). 

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. Енергетичната стабил-
ност на числовата концептуална форма обяснява мощта на матема-
тическата наука.  

Числото не е обективна реалност. В природата няма числа, до-
колкото няма (еднакви) неща и събития. Числото не е ментална 
структура. В ничий ум числата не присъстват априорно.  

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 
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и събития като множества от единици и стойности на величини. Тази 
подредба е възможно най-силна.  

Математическата наука е силно организирана. Числата могат да 
се съпоставят и подреждат еднозначно и определено едно спрямо 
друго, за разлика от всички елементи на възприятието и всички оста-
нали артефакти. Числовото подреждане е толкова по-силно, колкото 
по-високо подредени са ‘нещата’ и ‘събитията’ в посока от живот към 
артефакт. Идентифицират се (създават се) величините. Няма никъде 
видими величини: има по-голямо и по-малко, цветове, форми, мно-
жества.  

Числото се създава като едно и много в жив акт на конструира-
не. Създава се чисто, откъснато от живото възприятие, множество от 
еднакви единици. Числата са смислени знаци, които се състоят от 
елементарни единици – цифри. Цифрите са ограничен брой и със сво-
ите комбинации дават числата по аналогия на буквите и думите. Чис-
лата са универсални по форма и не говорят за нещо уникално, освен 
ако изпълняват ролята на фиксатори на локализация в конвенционал-
но приети календари или карти. Така събитието ‘създаване на Българ-
ската държава’ е еднозначно локализирано в календара през 681 г., а 
мястото на Гринуич е еднозначно определено като 00 западна (или 
източна) ширина.  

Числата в опитното знание 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; числото – броя пъти, кой-
то го откриваме във възприемаемите обекти. Значи ‘колко’ е зависи-
мо от ‘какво’. На категориален език количеството е зависима от ка-
чеството категория и не е определима независимо от качеството (Хе-
гел). При Кант качество и количество са две фундаментални катего-
риални рубрики, съответстващи на две съвсем различни и независими 
една от друга функции на съждението (Кант).  

Като артефакти числата са високоопределени, но не ‘перфек-
тно’ в безусловен смисъл. Тази перфектност е условна. Когато прие-
мем неща в качеството им на единства или единици (предмети за че-
тене или броене или единични стойности на величини за измерване), 
ние близо до перфектното можем да броим и мерим елементи на въз-
приятието, да осъществяваме научно наблюдение (четене или измер-
ване).  

Числото може да се представя ментално, но не в своята знакова 
неизчерпаемост. Свръхсложните изчисления и огромните числа по-
раждат 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 
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сравнение ви се казва, че веществото във Вселената е еквивалентно 
само на около 10

70 
водородни атома. Масата на Земята е еквивалентна 

на 10
51 водородни атома. Това сравнение говори нещо, но само за го-

лемината на числото въобще, а не за реалния мащаб на сложността в 
ситуация като възникване на клетката, защото едно величина – коли-
чество 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 използва-
но това число.  

Съвременната дискусия за числата във философията на матема-
тиката и на физиката е необхватна в такова изследване. Моята пози-
ция се оказва по-близка до аналитичната, отколкото до тази на Ху-
серл.  

За разлика от феноменологията, аналитичната философия изнася 
знаковите редове и техните значения извън менталната сфера и де-
монстрира пределно ясно 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 трансцен-
дентална феноменология). Този израз представя подредба, зависима 
от създаденото от нас определяне на единиците и тяхното множест-
вено съотнасяне като неразличими една от друга. Нека напомня само 
класическата статия на Рудолф Карнап: Емпиризъм, семантика и он-
тология: 

„В случая с математиката, някои емпиристи се опитват да наме-
рят 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 гово-
рят за числа, функции, и неограничени класове, а просто за лишени от 
значение символи и формули, манипулирани съгласно някакви фор-
мални правила. За физиците е по-трудно да отбягват тези абстрактни 
същности, защото езикът на физиката служи за съобщаване на резул-
тати и предвиждания и не може да бъде взет като просто изчисление 
(Carnap, 1950 (1952), p. 208). 

В ума няма числа, както няма и неща, които да се броят. В при-
родата 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 жи-
вота.  
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Текстовете влизат във взаимни семантични зависимости и екс-
панзират извън живото възприятие и мислене. Това е ясно свидетелс-
тво за тяхната артефактуална природа. Свръхсложните изчисления и 
огромните числа пораждат безразличие и притъпяват мисловната и 
сетивната острота на живото разбиране и възприятие. .  

Математическият парадокс от типа ‘големи числа’ за клетъчните 
макромолекули се представя така: Белтъчната макромолекула на Ци-
тохром c има 100 аминокиселинни ‘букви’, т. е. аминокиселини и те-
жи 13 000 мола. Нейната информация е равна на 20 на степен 100, ко-
ето значи 20 букви от азбуката на белтъците на степен 100 броя букви 
за целия текст. Това е изводимо от теоремата на Шенон за количество 
информация. 20

100 е голямо число. Веществото във Вселената е екви-
валентно само на около 10

78 
водородни атома. Масата на земята е 

приблизително равна на 10
51 водородни атома.  

Количество информация по Шенон или не-вероятност, се срав-
нява 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 стъпис-
вате пред проблема и тук допускате всякакви обяснения, дори и оне-
зи, срещу които е използвано това число. Компютърът може да рабо-
ти с подобни числа. Но всичко, което компютърът може, е доказан 
артефакт.  

Този парадокс, изтъкван от почти всички биофизици, заети с 
проблема за квантово-механичното и въобще физичното обяснение на 
живота, проявява неизмерното и непредставимото, неизказуемото и 
свръхневероятното. Той е уникален и свидетелства за огромната от-
далеченост на математическата наука от проблеми като живота.  

Числата са фундаментални човешки артефакти и ги срещаме в 
най-отдалечени световни цивилизации: „олмеките развиват някакво 
елементарно пиктографско писмо, което използват, за да записват да-
ти в комбинация с изключително сложен и точен календар, основан 
на прецизни астрономически наблюдения. Запотеки…върху плочи те 
издълбават черти и точки, които вероятно представляват числа, може 
би дати (Исторя на света в 20 тома., Т. 5., с. 142). 

Числа използват почти всички древни култури. 2350 г. пр. Хр. 
шумерите изчисляват и документират изчисленията си. Преди 3700 г 
на плочка в Шумер са написани и начертани геометрични задачи. 
Решването на подобни задачи се преподавало в шумерските и вави-
лонските училища на младите писари, които трябвало да е научат да 
разделят земята правилно и да изчисляват“ (пак там, с. 40).  
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Плочка с хоризонтално изписани и изброени доставки на животни и 

кожи за храма в гр. Аагаш 2350 г. пр. Хр. (История на света, Т. 1, с. 39). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Страната на квадрата е равна на единица. В него съм начертал четири 
триъгълника. Колко е лицето?“ Фрагмент от учебник по математика от 

1700 г. пр. Хр. (пак там, с. 40) 
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„Способни земеделци, изобретателни архитекти, страстни деко-

ратори, маите имат и ненадминат усет към математиката и астроно-
мията. Тяхната бройна система, изразявана в точки и резки, е свърза-
на с числото 20. При пресмятане тя е далеч по-гъвкава и по-сложна от 
неудобните римски числа. А уникалното в нея за онази епоха е 
включването на нулата, изобразявана чрез стилизирана раковина“ 
(Кондратов, 1968 (1980) с. 156). 

Маите използват числата си преди всичко, за да изчисляват и за-
писват дати. „Жреците мая създават най-точния в света календар. Съ-
дете сами. По изчисления на съвременните астрономи, въоръжени с 
най-точни прибори, лунният месец е равен на 29, 53059 дни. Жреците 
от древния град Копана го намират равен на 29, 53020 дни, а жреците 
от град Паленке – на 29, 53086 дни. Отклоненията са с някакви си 
стохилядни (копанските астрономи грешат с 0, 00039, паленкските – с 
0, 00027). Така нареченият грегориански календар, който използваме 
и днес, смята годината равна на 365, 2425 дни, астрономите мая я на-
мират равна на 365, 2420 дни и това е по-близо до изчислената от 
съвременните астрономи продължителност на годината, равна на 365, 
2422 дни. Маите грешат само с две десетхилядни!“ (пак там). 

 
58. Числов ред. ‘Галилеева наука’ 
Числото прави ред чрез математическите константи и про-

менливи. Числовата подредба има смисъл само в нашия жизнен свят 
и е лишена от трансцендентна онтологична значимост. Създаване-
то на математическата теория на движението е революция в поз-
нанието на Природата. Тя осъществява един стандарт за рацио-
налност, постигнат като синтез на измерителен експеримент и 
математика. Експериментът се състои от серия измервания, а те-
орията – от система уравнения. Математическата наука е точна, 
но не носи опитна смисленост, а я получава от перцепцията чрез из-
мерването.  

 
Числата се подреждат като променливи подобно на думите 

чрез постоянни отношения – константи. Такива в математиката са: 
изваждане, събиране, деление, умножение, коренуване, степенуване, 
алгоритъм и т. н.  

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 под-
редбата като едно в много, като ограничен брой константи за неогра-
ничен брой променливи. Силата на подредбата чрез числа е във висо-
ката степен на определеност. Тя е по-голяма по-далеч от живота и по-
близо до фиксирания артефакт.  
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Така математическата наука печели точност, но губи осмис-
леност. Една и съща система уравнения може да се отнася за различ-
ни перцепции или изобщо да не се отнася към перцепции. Математи-
ческите положения не са нито верни, нито неверни в процеса на опи-
та, нямат пряко отношение към перцепцията и сами по себе си не 
познават света. Така статистиката може да описва чисти математи-
чески фикции, физически обекти или социални диспозиции. Едмунд 
Хусерл обяснява тази слабост на смисъла с историческа забрава (Ху-
серл, 1934 (1992)). 

Не мога ясно да определя дали е ден или нощ, когато слънцето 
изгрява или залязва или когато съм затворен в изолирано помещение. 
Но с часовника мога да определя колко е часа и значи кога свършва 
едно денонощие и кога започва следващото. Тази полифункционална 
практическа функция на измерването с числа показва, че някои гра-
ници, които чертаем в света, са чист артефакт. Такива граници са ус-
ловни и може да се поставят навсякъде.  

В календара те са поставени така, че колективният живот в 
културите да е максимално подреден във времето. Такива са начало-
то и краят на денонощието, седмицата, месеца, годината. Тези грани-
ци са конвенции, но очертават един наличен, напълно неконвенцио-
нален, реален ритъм в света. Културите не създават размерността на 
обиколките на Земята около Слънцето и на Луната около Земята. Така 
времевите и пространствените числови подредби на света стават пер-
фектни (или почти перфектни, доколкото арт-подредбата календар-
на година само приблизително следва размерността на астрономи-
ческата година и трябва периодично да се коригира). Това се вижда 
ясно от цитираните в параграфа за физическия смисъл на времето 
данни за дължината на лунния месец и годината (Кондратов, 1980, с. 
156). 

Календарът все пак е неточен. Различните месеци имат различ-
на дължина и са приблизителни. Приблизителна е и годината. Нат-
рупваната грешка се компенсира отчасти с увеличаването на всяка 
четвърта година с едно денонощие. Нищо в света не може да се изоб-
рази точно в числа. Това се обяснява с неопределеността на света 
спрямо езика. Но в невъоръжената перцепция ние не можем да дос-
тигнем тази степен на точност и тя не е нужна, освен в многогодишна 
перспектива, при която грешката се натрупва.  

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 дни-
те 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 се-
кунди, минути, часове, денонощия, седмици, месеци, години и т. н.  
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За разлика от тази перфектна идентичност самият свят е ‘непер-
фектен’ и годината никога не се измерва точно с календарната годи-
на. Няма нито една календарна година, която да отразява абсолютно 
реалната година (пълното завъртане). Това показва, че годината в ка-
лендарен смисъл е артефакт. В реалните взаимни движения на небес-
ните тела съществуват неизбродими условия, които правят невъз-
можно някакво идеално повторение. В този смисъл ‘в природата ня-
ма числа’.  

Неточността е феномен на разминаване между знака число и 
перцептивните ритми и форми. Но тъй като числото е приложимо към 
нещо именувано, какъвто е случаят с годината, както се именува една 
обиколка на Земята около Слънцето, или ябълката, както се именува 
един вид плод, то разминаването на името с ябълката ще се проецира 
в разминаване и между броя обекти с това име и реалното количест-
во. Просто някоя ябълка може да се вземе като нещо друго или нещо 
друго ще се сметне за ябълка.  

Неопределеността на света спрямо числото се наслагва над не-
определеността на света спрямо думата, за която стана въпрос в съот-
ветния параграф. Наречем ли веднъж нещо в природата ‘ябълка’, вече 
сме в капана на неопределеност на референта спрямо името. (‘непоз-
наваемост на референцията’ – Куайн) Няма две напълно еднакви 
ябълки. Но какво значи ‘приблизително еднакви’? Ако две ябълки са 
приблизително еднакви, кое ми дава право да говоря за граница, от-
въд която те стават различни?  

Но на пазара всичко е ясно. Аз искам една ябълка, един килог-
рам ябълки, един чувал ябълки. Ябълките си имат цена и тя не се бър-
ка с цената на други плодове. Ако има райски ябълки, те си имат друг 
етикет и друга цена. Същото важи и за дивячките.  

Да се опитаме да използваме ‘езиковите игри’ на Витгенщайн. 
Едната ‘езикова игра’ (Витгенщайн) или област е календарът, а дру-
гата – пазарът. И двете области са високо определени спрямо потока 
на живото възприятие. Същото се отнася до една космическа обсерва-
тория, където се вижда доста ясно и се казва доста строго, че планета-
та Юпитер например има шест спътника. Няма спор дали спътниците 
са планети и дали Юпитер не е звезда.  

В думите – от една страна, и в числата – от друга, намираме уди-
вително хомоложни редове на константи и променливи. Такива на-
мираме и в логиката като основа на граматиката и аритметиката. Та-
кива намираме и в геометрията (аксиоми и определения). Същият 
тип подредба намираме навсякъде в човешката дейност, (а може би тя 
е налице и при другите същества), и навсякъде тя образува нещо като 
език. Това показва, че математическата теория, граматиката и логика-
та далеч не са уникални форми на рационалност. Въобще ‘рационал-
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ността’ не е нищо повече от жизнена подредба, която противостои на 
разпадането.  

Питагор и учениците му разбират космоса като хармония на чис-
ла. Числото е онтологичен принцип. Но това число е момент от общо-
то антично разбиране на света като логос (дума, слово). Общият 
принцип така е логос, а негов ‘вариант’ е числото. Според Шпенглер 
античното (Аполоновото) число е сетивно и телесно, за разлика от 
Нововременното (Фаустовото), което е умозрително (Spengler, 1918 
(1994), сс. 120 – 131). 

Приложение на числовата антична подредба на космоса е антич-
ното математическо природознание – например статиката на Архи-
мед. Израз на качественото разбиране на логоса пък е физиката на 
Аристотел, в която няма числа. Не така мисли Аристотел. В света, 
който наблюдаваме, съществено е многообразието и движението. А 
многообразието не може да се обхване чрез числа. Оказва се обаче, 
въпреки резонното твърдение на Аристотел относно изкуствеността 
на числата, че числовите отношения могат да обясняват реални със-
тояния и процеси в Космоса. Наистина тук числото обяснява не дви-
жения, а състояния.  

Всяка съвременна точна наука се строи чрез уравнения и измер-
вания – от квантовата механика до експерименталната психология. 
Изглежда ясно, че логосът днес е облечен в математически формули. 
Количеството организира, а качеството има физически смисъл на па-
раметър, който подлежи на безкрайни онтологични дискурси без зна-
чение за математическите уравнения. Нали наблюденията на падането 
и движението на планетите могат да се обяснят теоретично и без да 
знаем какво значат понятия като ‘сила’ и ‘притегляне’.  

По същия начин уравненията на квантовата механика и хими-
ческите формули и уравнения обхващат сложната плетеница от 
структури и реакции в клетката. Какво остава да се обясни? ‘Буквите’ 
и ‘думите’, изграждащи ‘текста’, представен в информационните би-
омолекули, функционалният ред. Термините ‘букви’ и ‘думи’ тук са в 
кавички, защото липсват строги теоретични техни еквиваленти. Но не 
съвсем. В опита ние намираме уникалната подреденост на единиците 
на биологичните структури и процеси, която винаги води към експан-
зия (самовъзпроизвеждане). Това е интегрална характеристика. Тя 
придава значение на всеки елемент или реакция във възпроизводство-
то. Това място има чисто относително определение – спрямо цялото и 
чрез другите ‘места’.  

Стандарти рационалност. В Рационалност и биология (Гер-
джиков, 1991) стандартите се обясняват така. Смисълът на стандарт в 
науката 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 
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обикновено характеризират момента и мястото на създаването. Но те 
на по-дълбоко равнище характеризират основни познавателни и жиз-
нени структури, основни типове човешка подредба или обективен 
ред, логос. В опитните науки съществуват стандарти, които характе-
ризират начина и формата, в които се прави науката. Стандартът е 
конкретна форма на научната рационалност. Изменението на стан-
дарта не означава напускане на рационалната наука. Стандартът 
обективира рационалността в определена форма на концептуална ор-
ганизация. Тази форма зависи обективно от изследваната предметна 
област, а субективно – от творчески решения в историята на науката. 
Мощният стандарт, осигуряващ ‘добра’ познавателна организация, 
става традиция. Стандартът пронизва всички нива на организация на 
науката като комплекс отношения между понятия и определения.  

Създаването на математическата теория на движението е ре-
волюция в познанието на Природата. Тя осъществява един стандарт 
за рационалност, постигнат като синтез на измерителен експери-
мент и математика. Експериментът се състои от серия измервания, 
а теорията – от система уравнения. Измерванията дават данни във 
форма на числа, теорията ги описва и обяснява дедуктивно чрез урав-
нения. Върху една и съща област на опита – движението на космичес-
ките и земните тела в пространството и времето – 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 отнасят 
до опита, а имат своите основания в метафизиката на качеството и 
количеството. Неговата наука се строи като единство от всекидневни 
наблюдения и категориални разсъждения.  

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 за-
коните – като числови пропорции. Едното без другото е без значе-
ние. Данните са стойности на величини, които се съотнасят в зако-
ни. Самите закони – уравнения – са неизмерими. А чистото измерва-
не е възможно само при експериментална постановка, като органи-
зирано наблюдение. Експерименталното изследване на движението 
органически е свързано с математиката.  

 
59. Величина 
В науката 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 множественост-
та на ‘еднаквите’. Еднаквото и едното са идеализации от подобно-
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то и цялото. В действителност няма еднакви неща и цяли, които не 
се променят.  

 
Някои от опитните понятия, подходящо формулирани, могат да 

се определят като измерими величини, а законите – като числови про-
порции. Това са онези понятия, които означават сетивен ред еднак-
ви, периодични порции в пространството и времето. Такива са дъл-
жина, времетраене, брой; температура, налягане, сила; проецирани 
в порции пространство и време върху измерителни уреди.  

Това е силна форма на опитната наука, защото работи с мини-
мум определения. Концептуалната стабилност е максимална при 
минимум понятия с максимум емпирично многообразие. Минимум 
теоретично разнообразие, което описва максимум емпирично разно-
образие и с това го включва в своето епистемично поле, е равна на 
минимум ентропия или максимум организация (вж. Параграфа за кон-
цептуална форма).  

Величините са качества, означени като променливи числа. Това 
значи оразмерени, измерими, съпоставени с единица мярка. Матема-
тиката е първа конструкция в областта на пространството и количест-
вото. Следват времето и качеството.  

Концептуалният ред на величини не е категориален, а матема-
тически. Преходът от една величина към друга чрез синтез на нови 
определения от старите при нови комбинации не следва някаква не-
обходимост, а математическите константни зависимости – равенство, 
събиране, изваждане, умножение, единствено които са валидни за ве-
личини, за числа като S, t, v, F, m, a.  

Стъпките на експанзия на математизираната концептуална фор-
ма са новите изводи (обяснения, предвиждания) и тяхното сравнение 
с фактите (наблюденията). Истинско разширение на такава форма са 
новите величини, които идват със своите определения или в рамките 
на уравнения. Новото определение идва ‘на място’ в една изкуствена 
мрежа, която плетем, както новата клетка или завъртане при плетене 
идва на място с оглед на досегашния синтез. Концептуалът се ‘плете’ 
или ‘тъче’ така, че във висока степен досегашната тъкан задава 
следващия ход. Като експанзията на концептуални форми може да се 
разпознае всяка позитивна стъпка в научното изследване. Томас Кун 
влага нещо друго. Това е наука, в която се решават главоблъсканици, 
без да се подлага на критика парадигмата (Кун, 1962 (1996)). 

Може да се каже, че експанзията на концептуалната форма не е 
въпрос на консенсус да се работи с наличната парадигма, а въпрос на 
потенциал в епистемичното поле. Този потенциал тласка научната 
работа към границите на хоризонта, към пределните приложения на 
теорията, отвъд които идва нейната невалидност.  
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Тази експанзия е организиране в средата на данни, които при-
иждат и запълват пространството на обхвата на концептуалната фор-
ма. Но тези данни стават все по-тясно зависими от формата и все по-
малка е вероятността новите данни да се отклонят от предвижданите 
или да се получат неописуеми със старите понятия данни. Инертност-
та на концептуалната експанзия и дефинирането на данните на езика 
на теорията обяснява консервативността на науката. Същите фактори 
обясняват ‘постепенното приближаване към абсолютната истина’ или 
към ‘пълната теория’ във физиката. Тези оптически илюзии на рабо-
тещата наука жестоко се опровергават, когато съвсем естествено на-
истина новият опит изисква нови концептуални форми.  

В количествената наука се започва с обособяването на величи-
ни – 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 множестве-
ността на ‘еднаквите’. Еднаквото и едното са идеализации от подоб-
ното и цялото. В действителност няма еднакви неща и цяли, които не 
се променят.  

Ето няколко определения от Principia Matematica на Нютон: 
„Определение 1. Количеството материя (маса) е мяра на такава, 

устоновявана пропорционално на плътността и обема ѐ“ (Newton, 
1686 (1989), с. 23). Математически това може да се запише така: 

V m = d. V 
Определение 2. Количество движение е мяра на такова, устано-

вена пропорционално на скоростта и масата (ibid., с. 24). Математи-
чески това се записва така:  

p = m . v 
Определение 3. Вродената сила на материята е присъщата ? спо-

собност да се съпротивлява, по която всяка отделно взето тяло, оста-
вено само на себе си, удържа състоянието си на покой или равномер-
но праволинейно движение“ (ibid., с. 25). 

Определение 4. Приложената сила е действие, производимо над 
тялото, за да се измени състоянието му на покой или равномерно пра-
волинейно движение (ibid., с. 26). Математически това се записва та-
ка:  

F = m . a 
Определение 5. Центростремителна сила е онази, с която телата 

отвсякъде се притеглят към точка като към център, като че ли се стре-
мят“ (ibid., с. 26).  

Определение 6. Абсолютната величина на центростремителната 
сила е мярата на по-голямата или по-малката мощност на източника ѐ 
на разпространение от центъра към окръжаващото пространство“ 
(ibid., с. 27). Математически това е изразява така:  

F = p. t 
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От големината (протяжността на едното) се правят: дължи-
на, ширина, (дебелина, дълбочина) височина, х, у, z. От броя идва чис-
лото (цяло естествено число). От делимостта идват дробите. Цялото 
се разглежда като множество и се брои като части от единица. Де-
лимостта на едното е огледална на множествеността единични неща. 
„Физиката фактически започва със създаването на понятията маса, 
сила и инерциална система. Всички тези понятия са свободни изобре-
тения“ (Einstein, 1954 (1959), с. 273).  

Понятията в ядрото на физиката отначало са свързани само с 
дефиниции. От едни величини се получават други чрез комбиниране 
на дефиниции. Щом от една величина или от две величини се получа-
ва друга, то опитът стои настрана. Условно можем да разделим вели-
чините на измерими и производни, на ‘реални’ и ‘идеални’. Науката 
се строи като мрежа и според Куайн само периферно се докосва до 
емпиричната база. Какъв закон на природата е F = m. A, щом по де-
финиция F = m. a? Тук ‘аналитичното твърдение’ и ‘синтетичното 
твърдение’ са относителни (Куайн). ‘Аналитичното’е разлагането 
например на c на v и t представлява синтез, защото отникъде не 
следва, че скорост е именно делението на път и време. От всяка фор-
мула между трите величини може да се изведе всяка една при извест-
ни други две. Тогава къде е анализът и къде е синтезът? 

Синтезът не е точно, както смята Кант, в ‘прибавянето’ на ново 
съдържание към понятието’, а в композирането на система спрегнати 
понятия, с което се синтезира всичко: и величините, и уравненията, и 
с това ‘законите на природата’. Това е синтез на концептуал – арте-
факт, който е ‘истинен’ в смисъл на измеримост на тези величини не-
зависимо една от друга и по този начин възможност за ‘емпирична 
проверка’ или ‘потвърждение’, а всъщност разширяване на концепту-
ала на равнище на наблюдение, емпирична идентификация чрез из-
мерване (измерителна единица) на всяка от величините. Уредите за 
измерване са конструирани така, че те измерват чрез валидността на 
вече известната формула, свързваща величините. Например спидоме-
търът може да измерва скоростта чрез изминатия от механизма път за 
единица време. Манометърът може да мери налягането чрез обема на 
газа при една и съща температура.  

Новата величина идва ‘на място’, за да продължи синтеза на 
конструкцията. Тя запълва празно място, отговаря на нов въпрос. 
Няма никаква нужда синтезите да са ‘логически’, ‘категориални’, ‘не-
обходими’, ‘причинни’. Достатъчно е да допълват картината така, че 
с добавянето на едно ново определение (и с това понятие) да се раз-
ширява видимо хоризонта на възможните описателни и обяснителни 
операции. При синтеза на концептуала се следва мрежата на артефак-
та.  
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Математическата наука. В Нови опити Готфрид Лайбниц 
формулира идеала за ‘mathesis Universalis’ и ‘логическите изчисле-
ния’ като ‘аrgumenta in formo’, ‘seu Speciosa Generalis, seu doctorina de 
formix abstracta’. Хусерл нарича акта на създаване на Галилеевата на-
ука: ‘абсолютно праучредяване’, ‘абсолютна основа’, ‘скрит смисъл’, 
‘когитация’, ‘Scientia generalis de qualitate’ 

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 вели-
чини, които са качества.  

Ричард Файнман смята математиката за рационална форма за 
физиката: „Математиката не е просто един език. Математиката – това 
е език плюс разсъждение, това е като че ли език и логика заедно. Ма-
тематиката е оръдие за размишление... С помощта на математиката 
може да се свърже едно утвърждение с друго... ако не желаете да из-
ползвате 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“ (Fein-
man, 1950 (1968), сс. 41–42). 

Числото може да репрезентира и някакъв аспект на живота. Ди-
намиката на популации от много индивидуални генотипи може да се 
мери поне грубо и да се описва и обяснява с величини и уравнения. То-
ва не е възможно за анализа на самата генетична единица, за индиви-
дуалния генотип. Тук четенето на ‘текста’ на ДНК си остава чисто ка-
чествен анализ.  

Генната честота е основен емпиричен и теоретичен термин в по-
пулационната генетика. Тя е величина, чрез която се тълкуват всички 
типове данни, получени от генетичните експерименти. Нейните 
стойности за определени генотипи, разположени във времето, дават 
картината на еволюцията като изменящо се число (генетична динами-
ка). Генната честота е число със стойност между 0 и 1. Това число оп-
ределя относителното количество на дадена организация в популаци-
ята. Генната честота е по принцип измерима величина, макар, че 
нейното измерване е силно затруднено и ограничено.  

Приспособеност (fitness) e основен термин, свързващ генетична-
та теория на популациите с Дарвиновата концепция за отбора. В по-
пулационната генетика приспособеността, или селективната цен-
ност, не се определя като качество на организацията, а като отно-
сително присъствие на определен генотип (организация) в популаци-
ята. Така понятията генна честота и приспособеност се отъждествя-
ват опитно.  

Приспособеността е изключително трудно измерима величина. 
(Но за това в параграфа за измерване). Типичните факти, възможни 
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за формулиране в популационната генетика, са генно-честотни раз-
пределения и процеси на преразпределение. Те могат да се обобщят в 
следните формули: Генетичният състав на популацията N във вре-
мето to e такъв и такъв или Генетичният състав на популацията t1 
в периода to – t1 се изменя така и така.  

Ричард Левонтин, анализирайки генетичните основи на еволю-
ционната теория, обобщава трудностите на опитно равнище в тях ка-
то ‘гносеологически парадокс’, който се състои в противоречието 
между изискването за измерване на минимални изменения и грубост-
та на статистическия метод и на методите за наблюдение и измерване. 
Феномените на микроеволюцията не са факти на развитието на 
живота. Големият феномен на еволюцията остава скрит за попула-
ционната генетика, т. е. не е формулиран като строго количествено 
описание в понятийната организация на СТЕ. „Макар че елементар-
ната популационна генетика позволява да се установи колко поколе-
ния са нужни за изменение на честотата на алела от q1 до q2, ние не 
знаем как да включим такава формулировка в теорията на видообра-
зуването и при това в значителна степен защото буквално нищо не 
знаем за онези генетични изменения, които стават при формирането 
на видовете“ (Levontin, 1965 (1970), с. 167). Това означава принципна 
ограниченост на представянето на развитието като изменящо се чис-
ло.  

 
60. Броене  
Броенето е смислено само след дефинирането, в съответствие 

с последователността на словесна и числова подредби. Подредбата 
с числа в опита е възможна само след подредба с думи.  

 – Колко? 
 – Сто.  
 – Какво ‘сто’? 
 – А какво ‘колко’? 
 
Да броиш значи да идентифицираш множество от еднакви неща. 

‘Единицата’ – това е чистото определение; числото – броя пъти, кой-
то го откриваме във възприемаемите обекти. Значи ‘колко’ е зависи-
мо от ‘какво’.  

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. 
Няма да е ясно във всички случаи дали една птица принадлежи към 
същата разновидност. Истината е, че няма определеност в самата ре-
алност относно идентитета в множеството. Всяка индивидуална птица 



С. Герджиков. Научното обяснение на света 326 

е различна от останалите и границата между разновидностите е раз-
мита. По-ясна е границата между видовете, но и тук има неопределе-
ност. Неопределеност има във всички граници и преходи в природата.  

На касовата бележка от магазина или на бордерото от банката 
има написана с думи и цифри определена сума: $ 355. 65 (триста пет-
десет и пет американски долара и шестдесет и пет цента). Възможен 
ли е спор? Сякаш тук определеността е перфектна, безгрешна. Всъщ-
ност никой не знае точно колко пари са $ 355. 65, защото курсът на 
долара плава. Днес фиксингът е един, а утре – друг.  

 
На 15. 10. 2000 $ 1 = 2. 25 bgl 

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 значе-
ния, то като знаци.  

Броенето и измерването с числа следва отъждествяването с 
думи на броените неща или части. Но във възприятието на ‘външния 
свят’ не намираме два пъти едно нещо. 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. 
Няма и два еднакви процеса.  

Понятията в аксиомите (права, повърхност, обем) са определе-
ни перфектно. Няма повече какво да се определя. 0, 1, 2, 3... са пер-
фектно определени; 2 . 2 = 4; 23 = 8; 5 – 5 = 0, са перфектно определе-
ни и очевидно верни. Какво са понятията и аксиомите? Ако за поня-
тията може да има онтологичен спор, то аксиомите очевидно са наши 
създания. Това се потвърждава от модерната математика и съвремен-
ната логика – ние можем да приемем каквито изберем аксиоми.  

Броенето с числа може да се смята за идеално. Такова опреде-
ление е чуждо на позитивното изследване на науката и с нищо не 
помага. За мен е безинтересна дискусията относно онтологичната 
същност на числата и броенето.  

Числото е ‘идеално’ не като метафизична същност, а като арте-
факт. Тази идеалност не е от Декартов или Кантов тип, а по-скоро от 
Попъров тип в смисъла на Попъровия Трети свят на културата (Pop-
per, 1973).  

То е онова количество, което човек е помислил и проецирал в 
знак. Идеализацията и оперирането с идеални предмети (ноумени, ар-
тефакти), 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, кое-
то 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 
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на Новото време или ‘Галилеева наука’. ‘Безкрайната Вселена’ е не-
що съвсем фантастично. Така според Александър Койре би трябвало 
да я възприеме един античен мислител като Аристотел (Кoyré, 1966 
(1985), с. 140 – 148).  

Всяка игра почива върху ограничен брой добре определени, из-
мислени (артефактуални) правила. Те успешно се прилагат към не-
определено голяма област от възможни ходове. Като измислена, ма-
тематическата наука следователно би трябвало да е с измислени пра-
вила (закони), които се прилагат върху полето на интерпретираните 
наблюдения (факти) и ги обясняват.  

Абстрактните величини правят физиката чисто създание. ‘Безк-
райна Вселена’, ‘сингулярност’, ‘хоризонтално време’, ‘кварк’, 
‘странност’, ‘цвят’ на частиците, ‘първоначален взрив’, ‘черна дупка’, 
„лъчът тръгва напред от очите ти и идва в тила ти по права линия“… 
Базови теоретични понятия на съвременната западна наука са оче-
видно измислени и нямат преки съответстващи възприятия. Но въз-
приятието може да се подрежда от тях.  

Когато свикнем с измисленото, ние го приеме 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 тео-
риите. Така ‘дивите’ хора живеят в света на мита, а индусите напри-
мер – в света на една ‘карма’, пронизваща много прераждания.  

Пределното понятие безкрайност. Безкрайност значи, извън-
мерност, значи без-формие значи без-образност. Невъзприемаемото и 
надхвърлящото способностите за разбиране има много слаб и то въ-
ображаем смисъл. На фона на безкрайността всичко придобива приз-
рачни очертания. Знанието на фона на безкрайното непознато е нищо. 
Битието на фона на безкрайното нищо е нищожно. Животът на фона 
на безкрайното мъртвило е нищожен. Човек между двете бездни е 
окаян (Паскал).  

Уравненията, дори с безкрайности, се осмислят емпирично. Ем-
пиричното осмисляне на уравненията е измерването и броенето. Кри-
тиците на неопозитивизма заявяват, че протоколен език няма. Това е 
така, но те пренебрегват важното усилие да се търси възможно най-
чистия израз на възприятието, най-точното измерване и регистрация 
на измереното и най-точното четене и регистрация на прочетеното. 
Безспорно съществува по-чист и по-нечист език на наблюдението. 
Нечистотата е натоварване с излишна неяснота, многозначност и ин-
терпретации.  

Изискването на език на наблюдението (Мориц Шлик) е решава-
що за смислеността и рационалността на опитните науки. Но то е 
неизпълнимо, както стана ясно от развитието на аналитичната фило-
софия. То е рационално като норма да се използват само измерими 
величини, значещи нещо определено на равнище наблюдение. Никакви 
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интерпретации не могат да променят зримото през микроскопа, но 
могат да замъглят и отслабят най-силната ‘материя’ в опитната 
наука – данните.  

Ако данните са релативни поради релативността на езика и на 
измерителните единици, то тогава няма смислена опитна наука и 
няма смисъл от опитна наука. Достатъчно ще бъде да си говорим.  

Идеален или абсолютно твърд базисен наблюдателен език няма 
поради мекотата и неопределеността на самия възприет свят и 
твърдостта на артефактите (в случая математическите уравнения 
и изчисления). Светът не е твърд, идеален, нито пък независима от 
нас обективна реалност, която ние отразяваме. Ние самите сме ‘меки’ 
същества, нашите сетива се напрягат да се изтръгнат от мъглата така, 
както цялото ни същество се бори срещу разпадането си, с ограниче-
ни способности, но така мек и ограничен е и светът ни. Освалд Шпен-
глер използва метафорите на ‘окото’ и ‘ума’, за да покаже, че в раз-
лични култури тежестта на знака число като творение на ума е раз-
лична: в аполоновската математика умът служи на окото, във фаус-
товската той преодолява окото (Spengler, 1918 (1994), сс. 105 – 107). 

Неевклидовата аксиома за безкраен брой успоредни през една 
точка или за нето една успоредна през една точка е очевидно излиза-
не извън сетивното. Това вече не е знание, а абстрактно определяне. 
Същото се отнася и за n-мерното пространство. Във вихъра на арте-
фактите едни артефакти функционално се прикрепват към други и ги 
усилват. Но не е ясно дали това усилване усилва живота на хората. 
Във всеки случай всички култури прибягват до грандиозни подредби 
от най-различен характер и те явно усилват като цяло шансовете им 
за оцеляване и експанзия. Но има нещо всеобхватно в тази интерсу-
бективност – човешката форма. Всички хора от всички култури при-
бягват до словесно, логическо и, доколкото ми е известно, числово 
подреждане. Ако ние бяхме не човешки същества и имахме друга 
форма, най-вероятно нашите подредби щяха да бъдат други и нямаше 
до боравим с числа например.  

 
61. Измерване 
Измерването е типична наблюдателна операция: определяне на 

число (стойност) на величина (в природата). Величината е теоре-
тично понятие. То определя степен, в която качеството, изразено 
от величината, е налице в обекта. Например определяме колко гра-
дуса по Целзий е температурата на водата с термометър. Арте-
фактът се съ-измерва със света. При това се установява остатъч-
на неопределеност (неточност на измерването). Формата му е пре-
допределена от приетите мерни единици, които са зависими от те-
оретичните определения.  
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Измерване и изчисление са допълнителни. В математическата 
концептуална форма на опитната наука измерване и изчисление са 
допълнителни. Едното без другото е лишено от значение. Данните са 
стойности на величини, които се съотнасят в закони. Самите закони – 
уравнения биха били безсмислени, ако величините, от които се състо-
ят, са неизмерими. А чистото измерване е възможно само при експе-
риментална постановка, като организирано наблюдение. Експеримен-
талното изследване на движението органически е свързано с матема-
тиката.  

Измерването дава реда за интерпретиране чрез закони. Вели-
чините се измерват. Но величините са артефакти, елементи на теори-
ите. Измерването е полагане (потопяване) на артефакта величина в 
реалността чрез фиксиране с помощта на артефакта измерителна 
единица (km, sec).  

Както стана дума, независимата измеримост на свързаните в 
уравнения величини е решаваща за концептуалния синтез. Тя осигу-
рява решимост на уравненията и с това самото физично обяснение. 
Аналитичните уравнения показват зависимост на величините на ни-
во опит. Тя се съдържа в самите техники и уреди за измерване. Така 
например спидометърът мери разстояние за време като скорост. Ма-
нометърът мери налягане като натиск върху единица площ.  

Измерването с реални измерителни уреди дава емпиричното 
(което значи просто научно в опитната наука) значение на величина-
та. Ако тя е неизмерима (или неизчислима, в случай че е безразмер-
на), то тя няма самостоятелно значение. Има моменти и периоди във 
физиката и извън нея, когато е налице неопределеност на размерност-
та и с това на ‘физичния смисъл’. Такъв е случаят с величината Y, 
идентифицирана отначало като честота на реална вълна, а после – ка-
то квадрата на амплитудата на вероятност. Операционално тази вели-
чина се измерва като честота на попаденията на частици (следи на 
фотоплака) на единица площ. Друг случай на неопределеност, този 
път хронична, е величината fitness в теория на еволюцията. За този 
казус стана въпрос.  

Измерителната единица е порция константно количество на 
величината. Така например един метър е равен на една четиридесет-
милионна от обиколката на Екватора. Така се придава опитен смисъл 
на измерителната единица. И това е чиста условност, ограничена само 
от взаимната зависимост на величините и оттук на мерките за едини-
ци като порции.  

Измерителен прибор. Приборът за измерване е артефакт, кой-
то проецира теория (връзка между величини) в пространство-
времето. Той е тяло-процес, задаващ мерни единици, които презен-
тират стойността като пространствено отклонение или порция време. 
Конструиран е така, че измерва пряко или чрез валидността на вече 
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известна формула, свързваща величините. Например термометърът 
измерва температура чрез разширението на тяло според температура-
та. Спидометърът може да измерва скоростта чрез изминатия от ме-
ханизма път за единица време. Манометърът може да мери налягане-
то чрез обема на газа при една и съща температура.  

Така измерването намесва теорията. Значи ли това, че сме в 
порочен (‘херменевтичен’) кръг? Не, защото измерената стойност са-
мо номинално зависи от приетите величини и формулите. Реално 
стойността като количество или отношение в пространството-времето 
не се влияе нито от уравнение между величини, нито от измерителна-
та единица. Звездите няма да променят положението си само затова, 
че променяме измерването като теоретична постановка, уред и еди-
ница на измерване. Ще получим друг протокол с други числа, но ре-
дът ще е същия като при предишния ред измервания. Разлика може 
да има в точността. А отношението между денонощието и годината е 
число независимо от мерната единица. Избягването на прибора може 
да стане чрез използване на естествени ритмични процеси като дено-
нощието (изгряването на Слънцето). Това е част от отговор на въпро-
са за зависимостта на фактите от теориите (Файерабенд).  

Изчисление. Изчислението е извънопитно, аналитично получа-
ване на стойности от други стойности чрез решаване на уравнение. 
Заместват се известните променливи с известните стойности и се по-
лучават неизвестните стойности на други величини чрез дедукция. 
Изчислението по синтетично уравнение, което представлява научен 
закон, е научно обяснение. Всъщност ‘обясняването’ е на равнище на 
закона и на равнище идентификация на величини чрез измервателни 
процедури и числа. Обяснението е акт на изследване и същевременно 
акт на изпитване на закона. Когато една изведена стойност съвпада с 
действително измерена, тогава теорията е потвърдена.  

Ако има уреди и процедури, които независимо измерват участ-
ващите величини, тогава получената действителна стойност наистина 
говори за намерена трайна зависимост. Това зависи от независимост-
та или далечната опосредованост между величините, и от независи-
мата им измереност. Но когато величините са дефинирани взаимно и 
при измерванията си също са зависими чрез измерителни процедури 
и единици, тогава не може да става дума за потвърждение. Просто 
мрежата се разполага върху фактите така, както тя си е изплетена, и 
ги подрежда сама спрямо тази плетка.  

Точност. Измерването като прилагане на изкуствена мярка към 
естествена перцепция е неточно. Защото числото е артефакт и в при-
родата няма числа. Но точността е достатъчна за целите на изследва-
нето или технологията. Приема е онова измерване, чиято степен на 
точност прави неточността пренебрежима. Практически точността е 
решаващо качество на измерването. Само точното измерване е досто-
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верно и може да изпита теорията. Но точността е перфектна само за 
артефакти.  

Точността е относителна. Безкрайната точност в реално измер-
ване е невъзможна и ненужна. Всяко измерване е неточно и всяка те-
ория дава неточни съвпадения с измерените стойности. Ако точността 
е по-висока от определена степен, може да се разруши или да се загу-
би възможност за издигане на една достатъчно добра приблизителна 
теория (закон). Анри Поанкаре отбелязва: „Ако Тихо Брахе имаше 10 
пъти по-точни уреди за измерване на звездите, нямаше да има закони 
на Кеплер, нито механика на Нютон“ (Поанкаре, 1902 (1983), с. 114). 

Тук се докосвам до темата за несъизмеримостта. Неточността е 
неизбежна не поради изискванията на теориите да се потвърждават, а 
поради неопределеността на света спрямо артефакта (езика). Така не-
съизмеримостта между величини от съседни или последователни тео-
рии се свежда до теоретичното им определяне. При проверката на 
Айнщайновата Обща теория на относителността през 1919 г. от мре-
жа от телескопи в сравнение с Нютоновата механика съвсем спокой-
но се мери по най-обикновен начин изместването на образите върху 
фотоплаки на звездите, визуално близки до затъмненото от Луната 
Слънце. Не се различава измерването на релативистичната и класи-
ческата локализация и оттук траектория.  

Измерването е общовалидно за двете теории. Няма причина да 
упрекваме експериментаторите за несъстоятелност, иначе никога ня-
маше да може да се сравняват теории по точност на предвиждания. 
Измерването е зависимо от теория, но преместването на стрелката не 
е. Един живачен термометър мери температурата добре както според 
класическата теория за топлината, така и според термодинамиката. 
Дали ще интерпретираме топлината като кинетическа енергия на мо-
лекули, или като вид фино вещество, термометърът и в двата случая е 
използваем поради признаването на разширението на телата според 
топлината и от двете теории и поради простия факт, че живакът се 
разширява независимо от всяка от тях.  

Изискването за съизмеримост прави несъстоятелна цялата моле-
кулна биология, в която постоянно се говори за биологична специфи-
ка на химични структури и в едно и същи изречения се казва напри-
мер: „Кодонът се състои от тройка нуклеотиди“. Терминът ‘кодон’ е 
независим от всяка химия и означава функционална единица в клет-
ката. Терминът ‘нуклеотид’ обаче е чисто химичен и безразличен към 
биологичната специфика. И двата термина са естествено налице в 
едно напълно смислено изречение. То е подобно на изречението: 
„Съединителят на автомобила съдържа феродов диск“ – едно смисле-
но идентифициране на структурно обезпечаване на функция в маши-
на.  
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Несъизмеримостта е различие в концептуалната форма, в кон-
текста, в теоретичното определение. Но в живата наука постоянно се 
припокриват и смесват контексти. Сравняват се теории. Моменти от 
стари теории се третират от нови като техни гранични случаи. Това е 
напълно нормално и оправдано, както правилно отбелязва К. Янакиев 
(Янакиев, 1988, с. 66). Използва се напълно сравнима математика, 
каквато е налице в преобразованията на Лоренц, съдържащи формата 
на преход между класическите и релативистичните дължина, скорост 
и време (пак там, с. 67). Тогава е неприемливо, че „За да могат по 
един и същ начин да събира, да умножават или да намират граници, 
не е нужно всички те да признават съществуването на едни и същи 
обекти ‘събиране’, ‘умножение’ или ‘граница’“ (пак там, 68). Това е 
така, ако те представят математически аксиоматики. Но тук смисълът 
на математиката е съвсем друг. Тя е момент от физиката. А физични-
ят смисъл не е теоретичен. Той се състои в перцептивната споделе-
ност на измерването между представителите на различни теории. Те 
са съгласни, че една операция е неутрално измерване за двете теории. 
Макар че двете теории говорят на различен език, физичният смисъл е 
преводим между тях. Но тогава несъизмеримостта не е нерационал-
ност или ирационалност.  

Това е неприятно за споделящите очакване за перфектност и 
строгост в науката и оттук хвърлящи се в океана на релативността 
при установяване на неперфектността. Такава няма, защото светът не 
оставя място за нея. Самият свят е недостатъчно определен. Човеш-
ките знаци подвеждат с една нежива определеност, каквато има мате-
матиката. Но става въпрос само за степени. И математиката е неопре-
делена, ако се погледне отблизо. Безсмислено е да се търси определе-
ност в различавания, които са намерени от неперфектни наблюдения 
и неперфектни теории без пълни дефиниции. Безсмислено е да се на-
мира несъизмеримост, ако фактически учените съизмерват поради 
наличието на неопределеност. Несъизмеримостта остава като сигнал 
за хетерогенност на мрежата и нееднаквост на ‘въжетата’ и ‘възлите’, 
както е във всяка реална рибарска мрежа. Ако се погледнат по мик-
роскоп, и нишките на най-прецизната пластмасова мрежа са неедно-
родни.  

Неточността означава неопределеност. Порция неопределеност в 
измерването винаги е нужна, за да идентифицирате две числа, из-
мереното и изведеното от формула, като еднакви. Луфтът е място 
за нагласяне на едните към другите. Той позволява леко изменение 
на данните в посока към съвпадане с изведеното. Кеплеровите про-
порции са, като всеки други неизбежно неточни и така по-добре пас-
ват на измерванията на Брахе. Законите на Кеплер за движението на 
планетите са приблизителни, макар и строги и определени, и се съг-
ласуват неперфектно с приблизителните, не така строги измерва-
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ния на Тихо Брахе. По принцип неточността на измерванията прави 
проверката и особено сравнението на теориите понякога проблема-
тични. Така фактически се е получило при сравняването на Нютоно-
вата механика и Айнщайновата Обща теория на относителността като 
измерване на отклонението на лъчите от далечни звезди покрай 
Слънцето по време на пълно слънчево затъмнение (Collins, 1943 
(1996), сс. 33–60).  

Това не значи, че в науката следва да се легализира произвола. 
Защото всяка неопределеност може да се сведе до нужния минимум и 
практическото различаване на по-точната от по-неточната теория ще 
реши в полза на по-точната. Това е напълно рационално и съвсем 
стандартно в една органична концепция за ограничената рационал-
ност като жив ред, каквато се развива тук. Тя няма нищо общо с ре-
лативизми, ирационализми, както и с фундаменталистки илюзии от-
носно нечовешка строгост и божия гледна точка в науката.  

Истински независимите измервания рядко подкрепят идеално 
някой закон. Този поглед на едро позволява да се потвърди теорията. 
В детайл тя се проваля. Това е както при разглеждане на картини на 
импресионисти. Някои от тях отблизо не могат да се възприемат. 
Очертанията се възприемат само отдалеч. Същото е характерно и за 
възприятието в реалния свят. Ако възприемахме молекулите, нямаше 
да виждаме телата, формите и цветовете.  

Кеплеровите закони после се ‘извеждат’ от Нютоновите, но те 
също са неточни. Неточни са и Айнщайновите. Ричард Файнман про-
зира неточността на законите на физиката, без да я обяснява: Законът 
за привличането „не е точен; на Айнщайн се наложило да го видоиз-
мени, но ние знаем, че той и сега не е съвсем точен, защото ние още 
не сме го свързали с квантовата теория. Същото се отнася и за други-
те наши закони – те не са точни. Някъде на техния край винаги има 
тайна, винаги има над какво да си блъскаме главата. Може би това е 
свойство на природата, а може би не, но това е свойствено на онези 
закони, които са ни известни днес“ (Feinman, 1950 (1968), с. 34).  

Тук се обяснява тази неточност като неизбежен феномен на ар-
тефактуалността на науката. Науката е артефакт и тя остава неконсис-
тентна със света-живот. Нормално е, когато само при неточно измер-
ване и неперфектно съвпадение между резултати от теория и измер-
ване е възможно потвърждение на теорията.  

Всяка теория може да се опровергае от достатъчно точно из-
мерване. Ако при наличие на произволно прецизно измерване теория-
та продължава да се потвърждава, това е опровержение на моето до-
пускане. Чудо е, ако теориите продължават да се потвърждават без 
граници при увеличаване на точността на измерванията. Така в опит-
ната наука не става. По-точните измервания намират по-големи отк-
лонения.  
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Неточността на физичните закони не значи, че ние се отклоня-
ваме от една обективна истина, към която все пак се приближаваме от 
теория към теория, а фундаментална разнопоставеност на теорията 
и живия свят. Приблизителната вярност на физичните закони се 
дължи само на относителната трайност на измененията на ‘реда’, на 
зависимостите между нещата.  

Емпирично фиктивните големи числа показват артефактуал-
ността на числото. Когато се търсят миналите етапи на Вселената 
или сложността на живота, се работи с много големи числа, далеч из-
вън перцепцията и много често извън възможностите за измерване. 
Ако сме прави, че измерването има смисъл само за евентуално извеж-
дане (теория), а теорията – само при измеримост на предвидената 
стойност, то е налице разрив.  

С големите числа работим без представа. Но знаем, че те говорят 
нещо за света. Очевидно няма смислово различие между 20 милиарда 
и 100 милиарда години. Но навикът да вярваме на изчислени и изме-
рени числа е подведен. Ако теорията за Големия взрив е вярна, то 
‘преди 100 милиарда години’ е безсмислено число, тъй като такъв 
момент физически няма: Вселената, според доминиращата днес тео-
рия, възниква с Големия взрив, датиран някъде преди 20 милиарда 
години. В това сингулярно събитие възниква времето, пространството 
и ‘физичните закони’ (Hocking, 1973 (1993)). Така 20 милиарда има 
смисъл, а 100 милиарда няма. За това очевидно няма никакво основа-
ние в самите числа.  

Ако някои допускания и изчисления могат да дадат явно фикти-
вен момент във времето, без това да променя смисъла на числовото 
му представяне това е ясно свидетелство за напълно изкуствения ха-
рактер на числата.  

Същото се отнася и за малките мащаби. Така дори най-малката 
молекула на живота (както е показано в параграфа за числата), може 
да възникне по случаен път чрез мутации едва за време, което далеч 
надвишава възрастта на Вселената от Големия взрив досега. Парадок-
сът на големите числа, изтъкван от почти всички биофизици, заети с 
проблема за квантово-механичното и въобще физичното обяснение на 
живота, проявява неизмерното и непредставимото, неизказуемото и 
свръхневероятното. Той е уникален и свидетелства за отдалечеността 
на науката от проблеми като живота. Но преди всичко този парадокс 
говори ясно за артефактуалността на числовото презентиране на 
света.  

Данните за микроеволюцията са опитна основа на популацион-
ната генетика, а с това и на количествената част на Синтетичната тео-
рия на еволюцията (СТЕ). Трябва да се определят характерът и очер-
танията, обхвата и границите на тези данни като изграждащи изходна 
структура.  
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Наследствеността не е наблюдаема непосредствено. Данните 
на микроеволюцията (генетичните изменения в популацията) са дан-
ни на фенотипни разпределения на признаци в популациите. Различ-
ните експериментални методи за установяване на тези признаци дават 
различни данни: електрофоретични данни за разпределението на спе-
цифични белтъци (молекулен фенотип), зависими от специфични ге-
ни; видими мутации, проявяващи се в различни фенотипни отклоне-
ния; летални гени – маркери, причиняващи смъртност в хомозиготно 
състояние; модификатори на приспособеността, разпределени като 
хетерозиготи според относителната честота, и други.  

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

Измеримостта на динамиката на живите форми е под въпрос. 
Налице са съществени ограничения в обхвата на тези данни. Локусите 
(места върху хромозомите; в които се разполагат гените) с наблюдае-
ми морфогенетични ефекти са нищожна част от изменчивите локуси. 
Огромното болшинство генетични изменения не дават отчетливи фе-
нотипни ефекти. Освен това тези видими признаци не са материал за 
еволюционни изменения. Измерването и изчисляването на най-
важната за теорията на еволюцията величина приспособеност (fitness) 
е много грубо: различават се само големи ‘дистанции’ в различните 
величини на приспособеността от порядъка на 35–40 % . Това е твър-
де далеч от задачите на анализа на еволюционните процеси, които 
осъществяват малки, почти незабележими разлики в приспособеност-
та: всички зрели организми с малки разлики преживяват, а по заро-
дишите не може да се разбере разликата в приспособеността: „да се 
отделят и изчислят различни генотипи в популацията по този най-
важен от всички признаци е невъзможно. Тук се срещаме с основното 
противоречие, присъщо на изследванията на генетичните основи на 
еволюцията. От една страна, Менделовата генетична система заставя 
да се разглежда честотата на генотипите като незаменима част от ге-
нетичното описание на популацията.“ (Levontin, 1965 (1970), сс. 33 – 
34). Ясното определяне на генотипите е възможно само при забеле-
жимо голям фенотипен ефект. Но еволюционните изменения се отна-
сят до слабо ефективни признаци. „Онова, което можем да измерим, е 
безинтересно по определение, а това, което ни интересува по опреде-
ление, не се поддава на измерване.“ (пак там, с. 34). 

Приспособеността е изключително трудно измерима величина. 
‘Борбата за изчисление и измерване на приспособеността на попула-
циите се води около въпроса: „Какво трябва да бъде измерено?“ 
(Wallace, 1981, р. 47). Изменчивостта на уречените, ’тънки’ алелни 
варианти се измерва чрез ‘модификаторите на приспособеността’. 
Тук приспособеността се измерва като относителна величина (напри-
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мер 50 % спрямо приетата за средна приспособеност на ‘средна хете-
розигота’, равна на 100 %). Този метод задава алгоритъм за превеж-
дане на данните за честоти към данни (факти) за вероятности за пре-
живяване, за приспособеност. Но резултатите са скромни: получава се 
двучленно бимодално) разпределение – леталност и 95 % приспосо-
беност. Това е далеч недостатъчно, още повече, че възникват и откло-
нения вследствие всяка грешка на извадката. Малките различия в съ-
държанието на културите не дават възможност за обосноваване или 
опровергаване на хипотезите. Методът притежава ниска разрешител-
на способност. Схемата на репликацията определя не гените, а хромо-
зомите: „не е възможно да се създаде детайлно разработена количест-
вена хипотеза за относителната дисперсия на хомозиготи и хетерози-
готи, защото, както обикновено става в популационната генетика, ре-
алните данни са безкрайно разнообразни и могат да се тълкуват по 
много начини“ (Levontin, 1965 (1970), с. 64). 

Върху методите на измерване на приспособеността се налагат 
ограничения на теоретично равнище. Приспособеността тук е от-
носителна величина. Но тази относителна приспособеност няма зна-
чение за еволюцията. Не е възможно измерването на относителната 
приспособеност на различни популации, след като е невъзможно при-
емането на обща средна (което е следствие от самия статистически 
метод). Няма начин да се измерва относителната приспособеност на 
различни видове. Макроеволюционните изменения остават скрити за 
такова измерване на приспособеността.  

Измерителни данни. Данните от измерването са числа, а числата 
са стойности на величини. Величините са теоретични. Следователно 
данните са теоретични. Ако това е така, опитната наука е лишена от 
смисъл. Ако данните са теоретични, те трябва а се получават от тео-
рии без измерване. Но измерването се използва за решаващи провер-
ки на теории. Следователно то е извор на независима информация.  

Какво в данните е дадено? Дадено е отклонението на стрелката. 
Никаква теория не може да промени мястото на стрелката на измери-
телния уред. То говори на езика на теорията, но казва нещо независи-
мо от теорията. Дали то ще съвпадне с евентуално теоретично пред-
виждане е проблем, който засяга теорията.  

Съществуват чисти ситуации на измерване, в които се съиз-
мерват количества в света без нужда от единици. Така например от-
ношението между константите на електромагнитното и гравитацион-
ното взаимодействие се измерва чрез измерване на резултата от взаи-
модействието на два електрона. Електромагнитно те се отблъскват, а 
гравитационно се привличат. Полученото число е 1/4, 17. 1042. Това 
число никак не може да се изведе от теория, така че да стане зави-
симо от нея. Това важи впрочем за цялата опитна наука. Измерените 
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стойности са извор на смисъл, играят ролята на проверка, а не са 
предмет за манипулиране.  

Данните са първи по сила в опитната наука и нищо не може да 
ги измести. Те са най-пряк израз на първата подредба, на възприема-
ния от всички човешки същества свят от цветове, форми, тактилни 
усещания за твърдост, вкусове и миризми. Те могат да се усилят и да 
се определят още по-добре благодарение на такива неща като телес-
копите и микроскопите.  

Фактът, че тези данни са изразени на езика на стойности на ве-
личини, а величините влизат в теории, не може да мръдне стойности-
те от техния числов израз. При никоя приета система от измерителни 
единици и при всяка конфигурация от уреди данните не се влияят от 
единиците на измерване или от уредите. Нали е невъзможно да се 
промени интензивността на осветлението, защото то се измерва с 
уред и се регистрира с помощта на лумена като измерителна едини-
ца? Ще се възрази, че измерването дава резултат от взаимодействието 
на уреда и измерваното. Това е съвсем ясно в квантово-механичното 
измерване. Но това значи най-малко релативност или интерпретация. 
Независимо какво и как измерваме, езикът, на който изразяваме ре-
зултата, не променя измерването и резултата от него. Получената ве-
личина винаги е такава, че ако имаме прецизна установка, всяко пов-
торение ще даде същия резултат (при статистическите разпределения 
колкото повече измервания направим, толкова по-близка ще е карти-
ната до реалната).  

За науката не е важно да хване въображаеми написани и изчис-
лени от Твореца стойности и уравнения, а да се добере до възможно 
най-силно изразяване на формата на света, живян от човешките 
същества.  

Другата теория работи с други величини и други инструменти и 
дава други данни. Но това не прави съдържанието на данните интерп-
ретация. Всички величини и стойности се отнасят към една и също 
базово човешко възприятие и никаква теория не може да промени 
звездното небе, което виждаме такова, каквото го е виждал и Кант, и 
Питагор, и първобитният шаман. Това е светът на човека, със своята 
жива и специфично човешка форма. Докато има хора с човешко тяло, 
светът ще има същата форма.  

Theory-ladennes, зависимостта на измерванията от теориите, е 
късогледо и упорито вглеждане в мекотата на измерването, без да се 
забелязва решаващата важност на точността на измерването и оцен-
ката на теориите чрез измерените данни. Милионите страници, изпи-
сани срещу ‘догмите на емпиризма’, не са променили с нищо емпи-
ризма на учените. Не са ги убедили да не мерят точно, а просто да 
интерпретират реалности с помощта на теории. Не са ги убедили 
да спрат да оценяват теориите чрез решаващи данни на наблюде-
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ния, и да отхвърлят онези, чийто изчисления дават други стойнос-
ти, разминаващи се с измерените.  

Ако даденото е мит (‘Митът за даденото’ на Селарс), то и на-
шият живот е мит и можем да го заменим с друг мит. Но тогава кое е 
по-реално от тези митове, за да бъдат те именно митове, а не реал-
ност? Даденото е налице, иначе какво е това, което намираме, когато 
дойдем на този свят и се ориентираме в него, за да живеем до смъртта 
си. Очевидно ние, както и всяко животно, се учим да го описваме от 
нашите родители и намираме езика за това готов. Ако ние си го съз-
давахме, защо не си създадем друг свят с друго тяло и друг живот, по 
възможност безсмъртен. Защо не си създадем организъм без нужда от 
храна, защо не се зареждаме с текстове и теории. Защо не си създадем 
теории, които да връщат слънцето нощем обратно? Защо няма култу-
ра на Земята, която да е отменила раждането и смъртта?  

 
62. Уравнения в опитната наука 
Уравненията не обясняват състояния. Те ги предпоставят ка-

то системи от известни стойности. На тяхна основа уравненията 
обясняват елементи от бъдещи или минали състояния. Уравненията 
говорят за форма на физичната реалност, на възприемания свят. 
Това става чрез формата на уравненията – величините (‘параметри 
на състоянието’) и техните отношения. От така зададеното със-
тояние се извеждат други състояния на същата система в друг мо-
мент от времето. Това, което свързва в едно цяло различните със-
тояния, е уравнението, зависимостта между състоянията, която 
при най-простите случаи е еднозначна и неизменна. Светът не га-
рантира запазването на формата, но опитът го потвърждава.  

 
Потокът на света ‘преминава’ през машината на теорията и се 

‘отлага’ в нейните структури като ред, закон, функциониране на ма-
шина. Уравнението, както и инструментът, са не просто наш избор. 
Те не са функции. Законът се потвърждава в нови наблюдения. Той е 
превод на наблюдавана тъждественост на логоса.  

В математическите уравнения няма необходимост, която да 
идва от света. ‘Необходимостта’ на закона на количествената наука 
се състои в логическото тъждество, чрез което извеждаме и изчис-
ляваме, и в константността на математическите операции. ‘Уни-
версалността’ е също свойство на артефакта, защото артефактът е 
идентификация на едно определение, което е знак на неограничен 
брой възприятия и наблюдения. По същия начин са универсални Пла-
тоновите идеи. Определянето на законите и хипотезите като ‘догадки’ 
не е задоволително, защото ‘догадка’ значи докосване до нещо външ-
но обективно. А тук става въпрос за организиране, за създаване, за 
синтез.  
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Законите на физиката като Галилеева математическа наука се 
коренят в правилата за композиране и ‘нотния език’ на композиране, 
създаден в пределите на чистата математика. На равнище на ма-
тематиката концептуалното композиране е изчистено от потока на 
възприятието и го има предвид съвсем бегло и в най-едри щрихи, ко-
гато работи с представи за едно и много, за точка, права и повърх-
ност. Тук между числата и формите се установяват напълно априорни 
зависимости. С числата и фигурите се прави всичко, каквото може 
според постулираните им свойства. И този така оформен скелет – 
език, се прилага върху концептуалното конструиране в Галилеевата 
наука. Тя не е задължителна за ‘описание на Природата’. Адекватна е 
и Аристотеловата физика, лишена от математика, но е далеч по-
неточна и неопределена.  

Тук се повдига въпроса за аналитичното и синтетичното в на-
уката. За Уилърд Куайн това деление неадекватно. Към него Куайн 
прилага същия тип анализ, който открива неопределеността на ‘вери-
фикацията’ (Две догми) или ‘референцията’(Онтологическа относи-
телност). Според анализа в Карнап и логическата истина се оказва, 
че навсякъде е налице смес между аналитични и синтетични твърде-
ния (Quine, 1954, pp. 374 – 376). С това съм принципно съгласен. Аз 
подчертавам на няколко места синтетичния характер на следването 
в науката срещу логически аналитичното му обяснение (Герджиков, 
1985; Gerdjikov, 1997; Герджиков, 1991).  

За това изследване е важен въпросът: Представляват ли дина-
мичните уравнения разгърнати дефиниции и как се получава тогава 
емпиричния им смисъл и как те могат да обясняват? 

Решението трябва да е в духа на Куайн. Разликата между анали-
тично и синтетично трябва да се пренебрегне. Защото една анали-
тична формула може да се превърне в синтетична чрез промяна на 
дефинициите и така разкъсване на логическата зависимост. Или 
обратно: една синтетична формула може да стане аналитична чрез 
дефиниране на едно понятие чрез друго. Тогава в измерването трябва 
да се включи тази зависимост и в този случай с едно измерване се из-
мерват и двете величини. Не е възможно тогава да се обяснява или да 
се проверява теория. Не е налице закон.  

Важно е да имаме множество от свързани твърдения и уравнение 
със свързани променливи, които обаче се измерват независимо. Защо-
то ако променливите се измерват някак зависимо или чрез едни и съ-
щи прибори, то няма как те да значат нещо различно в опита и да 
свързват различни стойности, като с това стават концептуални синте-
зи, способни да обясняват и да бъдат проверявани в данните.  

Най-кратко: променливите в динамичното уравнение трябва да 
са независимо измерими.  
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Уравненията не са ‘закони на природата’ , а артефакти, ма-
тематически фигури, които дефинират количествени отношения 
между стойностите на променливи величини с помощта на мате-
матически константи. В уравненията се изразява как са зависими и 
се свързват отделни величини.  

Уравненията ‘обясняват’ чрез решаване. Неизвестните стойнос-
ти се получават чрез решаване на уравненията на базата на уравнени-
ето и на участващите в него известни стойности на други величини и 
константи (коефициенти). Уравнението не обяснява дотолкова, до-
колкото в него положението на нещата е постулирано чрез констан-
тите, които свързват постулираните величини. Ако уравнението е 
добре работещо, то изразява добре чрез своя концептуален синтез как 
стоят нещата в света. То не обяснява, а изразява този ред. Когато не-
що в състоянието на нещата в природата ни е известно (например из-
ходното състояние, зададено чрез набор от известни в уравнението), 
то ние можем да изчислим неизвестни стойности на същите или дру-
ги величини, които всички са спрегнати в строги взаимни определе-
ности (зависимости в уравнението).  

Уравненията не обясняват физичните системи. Уравнението в 
опитната наука ни помага да получим (предскажем) стойност на ве-
личина или величини с помощта на известен (постулиран и по-рано 
потвърден) модел, който ни задава както формата (цялото уравнение), 
така и необходимите за решаването известни (измерени)стойности. 
Така например от стойностите на сегашното положение на Слънцето 
спрямо Земята и Луната чрез решаване на уравненията на Нютон и 
Кеплер ние можем да предвидим точно момента на пълно слънчево 
затъмнение (подреждане на трите небесни тела в една линия).  

Но това не значи, че сме обяснили Слънчевата система или сме 
отговорили на въпроса защо именно така се движат взаимно Земята, 
Луната и Слънцето.  

Това, че Нютон не обяснява гравитацията, а я определя в теоре-
тичен конструкт, и че не обяснява Слънчевата система, а я обхваща 
чрез този конструкт, е казано в писмата на Нютон до епископ Бентли, 
в които той говори за това, че за да се получи именно такава Слънче-
ва система, Бог трябва много точно да е изчислил скоростите на не-
бесните тела, с които те се изпращат към това място и с които се ув-
личат в орбита около Слънцето. Ако те са били малко по-малки или 
по-големи, а траекториите на движение към Слънцето различни, тога-
ва нямаше да има никаква Слънчева система.  

„Нито има естествена причина, която би могла да даде на плане-
тите точно тези скорости, в пропорция с техните разстояния до слън-
цето, и другите централни тела, които са били необходими за тяхното 
движение по такива концентрични орбити около тези тела“ (Newton, 
1692 (1958), pp. 7-8 ). 
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Отговорът, който е даден в уравнението за привличането  
 

F = G. m’. m”/r2  

 
не обяснява защо телата в Слънчевата система имат такова и такова 
взаимно разположение, маса и скорости, а ни предлага модел на съ-
ществуващо взаимоотношение, зависимост, между артефактуално оп-
ределените величини маса, разстояние и скорост, и на основата на та-
зи взаимозависимост при знанието на масите и разстоянието можем 
да изчислим силата на привличане, а при знание за силата на привли-
чане и масите да намерим разстоянието, а при знание на разстояние-
то, силата и едната от масите да намерим масата на другото тяло.  

И освен това тези уравнения не обясняват ‘същността’, а само 
запазващите се във времето съотношения, някои от които са даже 
въпрос на дефиниция: „причината за гравитацията е нещо, за което не 
претендирам да зная“ (пак там., p. 20).  

Така че тук имаме не обяснение на гравитацията или на Слънче-
вата система, а добре дефинирана чрез подходящи измерими величини 
форма на ‘гравитацията’, фрагмент от ‘формата на света’. Това 
добре е казано от самия Нютон в писмата му до епископ Бентли: 
Слънчевата система не се образува само от гравитацията. Необходи-
ми са строго определени скорости и маси на планетите, за да се за-
въртят в тези именно орбити, което може да бъде само дело на Създа-
тел. Според Ричард Файнман Нютон в „теорията казва как се движат 
телата. Това трябва да е достатъчно. Аз ви казах как те се движат, а не 
защо“ (Feinman, 1950 (1968), с. 37).  

При една и съща концептуална конструкция, дадена в закона за 
взаимното притегляне, са възможни всякакви положения на телата 
в небето. И те не могат да се узнаят просто от това уравнение. Трябва 
да се вземат всеки две тела поотделно и да се измерят някои стойнос-
ти, за да се получат други. По-точно, трябва да са известни от три ве-
личини: маса на първото тяло, маса на второто тяло, и разстояние 
между тях, две, за да се получи третата. А за да се изчисли орбита и 
да се предвиди слънчево затъмнение, са нужни и други уравнения и 
стойности на величини. Известното не може да стане иначе известно, 
освен чрез измерване или чрез изчисление на базата на измервания, 
достатъчни, за да определят известни стойности в решаваното урав-
нение или система от уравнения. Иначе уравненията не могат да се 
решат. Известно е положението с трите тела. Уравненията за трите 
тела са нерешими, освен числено, чрез приемане на различни 
стойности на неизвестните, за да стане възможно извеждането на 
стойността на неизвестното. Така се и прави при предвиждането на 
затъмненията.  
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Ако това е недостатък именно на Нютоновото уравнение, нека 
видим как стои работата с други уравнения на динамика. Аналогично 
е уравнението на Шрьодингер, което описва динамиката на електро-
ните в атома. Оказва се, че и то се решава точно само за две елемен-
тарни частици: протона и електрона във водородния атом. При това 
дава десет различни форми на ‘електронния облак’.  

За хелия вече са налице три ‘тела’ и известните не са достатъчно 
за решаването на уравнението и получаване стойностите на неизвест-
ните. Затова се прибягва до числени методи. Но за многоелектронни-
те системи, каквато е ДНК, това става невъзможно. Приближените 
методи (на Хартри-Фок например) дават някакъв скромен резултат.  

Това значи, че ограничението е принципно. Просто решаването 
на уравненията в математиката изисква строго определена степен 
на неопределеност. Например едно уравнение изисква едно неизвест-
но. Система от две уравнения може да намери само две неизвестни. 
Всички останали величини в тези уравнения трябва да са с известни 
стойности. Това значи, че във физиката математическите уравнения 
действат само при наличие на строго определени данни от измерва-
ния и така предпоставят състоянията.  

Но дори да се стигне до по-добра теория и по-добри методи за 
решаване на тези уравнения, трябва да знаем, че в самите уравнения 
вече е заложена структурата на нещата в природата, която, докол-
кото се запазва същата, прави възможно предвиждането на бъдещо 
положение. При бъдещо положение тази структура от взаимозависи-
мости на ‘качества’ или просто величини, се запазва, и това прави 
възможно ‘извеждането’ на едно бъдещо ‘състояние на нещата’, т. е. 
стойност на променлива. Но за това трябва да се знае пълно изходно-
то ‘състояние на нещата’, т. е. всички стойности на величините в един 
момент, за да се екстраполират те за следващ момент чрез матрицата 
на уравнението.  

За да обясним процеса на репликацията на ДНК например, ние 
трябва да изхождаме от уравнението на Шрьодингер или по-добро от 
него, и от пълните данни за многоелектронната система (данни за 
стойностите на всички квантови параметри на ДНК в даден изходен 
момент. Така ние ще обясним репликация на ДНК (разплитането на 
двойната спирала, синтезирането на копие на всяка лента и с това ве-
че на две копия), чрез това, че знаем структурата на ДНК и най-
важното, зависимостите между определящите тази структура (и ди-
намика) величини. Структура и динамика тук са абстрактни термини 
за пространствената и времевата подредба на елементите и моменти-
те.  

Така става ясно, че обяснението на динамиката не значи обяс-
нение на структурата. То я изисква като дадена. Така че не само 
ДНК не се обяснява с уравнението на Шрьодингер. Не се обяснява 
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даже Н – водородния атом. Защото той първо се задава като система 
от протон и електрон с точно определени квантови параметри и чак 
след това може да се реши уравнението на Шрьодингер като вероят-
ностна картина на локализацията на електрона спрямо протона.  

Всичко това значи, че уравнението на многоелектронната систе-
ма като ДНК, както и на малоелектронната система (например атома 
на водорода) не обяснява структурата и динамиката на атомите, а го 
моделира и работи само при достатъчно измерени данни. Тогава от 
известните стойности можем да получим една неизвестна стойност. 
Това може да стане за произволен момент от времето, ако структурата 
или зависимостите се запазват във времето. Без това запазване науч-
ните ‘закони’ губят смисъл. Но светът не гарантира такова запазване. 
Той само демонстрира, че донякъде, в мащаба на нашия живот, зави-
симостите се запазват. Формата на света се запазва, докато човек 
(човечеството) живее този свят.  

Далеч не всичко и далеч не винаги е възможно да напишем доб-
ре работещо и достатъчно вярно уравнение, което да издържи на про-
верката на опита достатъчно дълго.  

Математическа теория в опитната наука. Как се създава ма-
тематически организирана теория? Дали чрез откриването на обекти-
вен ред, или чрез организирането на многообразието на наблюдения-
та? Дали априорно, или апостериорно? Решенията във философията 
на науката за един век обхващат сякаш всички възможности. Тук ще 
проведа малък мисловен експеримент с демонстрация на начина, по 
който могат да се създават ‘физични закони’. Този начин е близък до 
развития от Анри Поанкаре преди един век в Наука и хипотеза кон-
венционализъм (Poincare, 1902 (1983), сс. 21 – 31). За разлика от По-
анкаре, за мен научните структури не са резултат от конвенция (съг-
лашение), а са резултат от силна подредба, която се конкурира с дру-
ги подредби.  

Физичните закони на динамиката имат характера на функции. 
Те могат да се изобразят чрез графики. Тези графики са правилни 
линии – криви или прави. Това не се отнася за нелинейните уравне-
ния, но те също са ограничени чрез своите решения като траектории в 
‘хаоса’. Аналитичната крива е правилна, защото на всяка стойност на 
‘аргумента’ съответства еднозначно стойност на функцията. Това е 
възможно чрез априорно определяне на едната величина чрез другата. 
То може да е непосредствено или опосредовано чрез други величини. 
Когато зависимостта е опосредована в теорията и не може да се пос-
тегне чрез едно измерване и умножаване по коефициент, тогава се 
получава ефекта на физичното обяснение – разкъсани факти се обе-
диняват в една картина. Но не е ясно дали става въпрос за разкъсани 
факти, или става въпрос за отдалечени операции, които нашият ум 
не може да държи заедно и се нуждае от изчисление, за да свързва 
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отново. Във всеки случай едно обяснение, което се дава от компю-
търно изчисление, съвсем категорично не прибавя нещо ново към мо-
ето умствено съдържание.  

Математическата форма на законите във физиката според Файн-
ман не е просто език. Тя е оръдие за размишление. Посредством ма-
тематиката се свързват едно твърдение с друго. „Въобще физикът 
знае много малко. Той само трябва да помни правилата, които позво-
ляват преминаване от едно към друго, защото всички тези различни 
твърдения за равенство на времена, за силата, за квадрат на радиуса и 
т. н. са тясно свързани с логиката“ (Feinman, 1950 (1968), с. 45). 

Математиката, според Файнман, позволява да се докаже, че „във 
физиката, изхождайки от различни точки, може да се дойде до едни и 
същи изводи“ (пак там, с. 50). Математиката дава дълбоко описание 
на природата, докато „всеки опит да се изрази природата, опирайки се 
на философски принципи или интуитивни механични аналогии, не 
води до сериозни резултати“ (ibid., с. 57).  

Граници на количественото описание. Числовото описание има 
граници, доколкото е форма. Гореописаните граници отнасят уравне-
нията само към запазването на количествени съотношения между 
величини и не им позволяват да обясняват констелации между 
стойностите на величините в даден момент, които могат да вари-
рат много при едни и същи закони.  

От това ограничение произтича още по-съществено. В предме-
тите, които не могат да се формулират като величини, или между 
тези величини не са установени зависимости (уравнения), не може 
да става дума за количествено обяснение. За физиката особен случай 
са поредиците от знаци в биологията.  

Математиката е приложима в биологията и социалните науки 
само за множество обекти, като статистически анализ. Това е прин-
ципно ограничение, което трябва да се осмисли. Анализ на границите 
на математическата наука се прави по-долу, в края на тази глава, в 
специален параграф.  

 
63. Физичният закон 
Физичните закони изразяват формата на света. Те са симет-

рични, иначе не биха били закони. Не се намират в природата, нито 
са идеални форми. Законите са артефакти и са неточни в сравнение 
с измерванията, които пък са неточни спрямо възприятията. 
Трайните възприятия са в ядрото на колективните описания и тео-
ретичните положения, каквито са законите. Законите не са нито 
всеобщи, нито необходими. Те са проблематични и подлежат на из-
питване и промяна. Законите не обясняват състоянията на нещата 
в света, а ги показват. Границите на количественото описание са и 
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граници на физическия закон като уравнение. Това са констелациите 
и биологичните текстове.  

 
Симетрия. Законите на физиката са симетрични според физици-

те. Но по същия начин са симетрични всички научни закони, докол-
кото са строги. Разбира се, има и специфични само за физиката си-
метрии – симетриите на запазването. ‘Симетрията’ значи валидност 
при различни преобразования. Ако законите не бяха валидни при пре-
образования, т. е. за различни места, моменти и условия, те нямаше 
да са закони. Ако енергията се запазваше някъде, а другаде не, тогава 
това нямаше да е закон. Ако ентропията растеше сега, а утре – не, то 
нямаше да има закон за ентропията. В някакъв смисъл симетрията на 
законите е тавтология. .  

Физичните закони притежават:  
Симетрия спрямо пространствен пренос. В която и точка на 

пространството законите са едни и същи. Симетрия спрямо времето. 
Ако обърнем движението на планетите назад, нищо няма да се про-
мени. За закона за всемирното привличане няма значение бъдеще и 
минало. Законите на електричеството и магнетизма, законите на 
ядрената физика също са симетрични спрямо времето. Тук има изк-
лючение. Вторият принцип на термодинамиката е асиметричен – ент-
ропията расте с времето. Не може една чаша да се вдигне от земята и 
да се събере от парчетата, на които е счупена. Но и този закон е верен 
независимо от момента.  

Симетрия между равномерно движение и покой. Принцип на 
относителността.  

Симетрия на замяната на един атом с друг от същия вид.  
Симетрия спрямо огледалното отражение. Тя е непълна. Всич-

ки молекули на живите организми имат еднаква посока на завъртане – 
лява.  

Симетрия относно материя и антиматерия.  
Законите не са симетрични спрямо мащаба. Няма симетрия 

спрямо кръговото движение.  
Симетрията донякъде е артефакт, доколкото и самите закони са 

артефакти. Така, щом като не е възможно да се различават по свои-
те квантови състояния, два електрона са еквивалентни. Това са из-
мерените, наблюдаваните частици. Но елементарни частици извън 
наблюдаемостта са фикции.  

Физичните закони се потапят като мрежи в океана на природата. 
Физичните закони като артефакти са обясними телеологично. Те са 
такива, каквито са нужни на обяснението. Те трябва да са решими 
уравнения, в които се постулират измерими и то независимо величи-
ни.  

Ето как Ричард Файнман характеризира физичния закон:  
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„1. Законът на гравитацията се изразява математически, както и 
другите закони.  

2. Той не е точен; на Айнщайн се наложило да го видоизмени, но 
ние знаем, че той и сега не е съвсем точен, защото ние още не сме го 
свързали с квантовата теория. Същото се отнася и за другите наши 
закони – те не са точни. Някъде на техния край винаги има тайна, ви-
наги има над какво да си блъскаме главата. Може би това е свойство 
на природата, а може би не, но това е свойствено на онези закони, ко-
ито са ни известни днес.  

3. Но най-поразително е, че законът за привличането е прост. 
Лесно е да се формулира така, че да не остават никакви вратички за 
двусмисленост и за друго тълкуване. Той е прост и затова е прекра-
сен. Той е прост по форма. Аз не казвам, че той действа просто – 
движението на различни планети, взаимното им влияние могат да бъ-
дат много заплетени, и да се определи как се движи една звезда в 
кълбовидно струпване не е по силите ни. Той действа сложно, но не-
говата коренна идея е проста. Това сродява всички наши закони. Са-
ми по себе си те винаги се оказват прости, макар в природата да дейс-
тват по сложен начин.  

4. И накрая законът на привличането е универсален. Той се прос-
тира на огромни разстояния, и Нютон, който се е интересувал от 
Слънчевата система, напълно е могъл да предскаже, какво ще се по-
лучи от опита на Кавендиш, защото теглилката на Кавендиш, двете 
притеглящи се кълба, е малък модел на слънчевата система“ (Feinman, 
1950 (1968), с. 31).  

В тези точки могат да се намерят изведени тук твърдения и да 
получат по този начин силата на независимото потвърждение от ав-
торитета на Ричард Файнман. Най-важно е положението за неточ-
ността, което се разбира от Файнман като възможно свойство на при-
родата. Струва ми се, че тук анализът на неточността е по-
убедителен. Защото неточността тук се разбира като постоянна и 
принципна поради разминаването на перцепции и числа. Простотата 
за физичния закон е чист артефакт и колкото законът е по-прост, той 
е по-ефективен в технически план. Но простотата далеч не е харак-
терна за законите на физиката. Уравнението на Шрьодингер е слож-
но. Сложни са и уравненията на Общата теория на относителността. 
Смисълът на простотата е малко твърдения да казват нещо опре-
делено за много факти. А това е усилване на концептуалната струк-
тура, а не просто простота.  

Законите на физиката не са някакви всеобщности и необходи-
мости. Комплексите от величини във физичната теория, във физич-
ния закон, не са задължителни или необходими. Те са ‘универсални’ в 
смисъл, че действат навсякъде, където физичната реалност може 
да се дефинира чрез техните термини и специално величини. Това е 
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не онтологична всеобщност, а концептуална експанзия в полето на 
измерените величини.  

Самите измерителни средства: единици и уреди, подготвят екс-
панзията на теорията чрез дефинирането на реалността на свой език, 
на езика на концептуала. При различни дефиниции и с това различни 
концептуали може да се обхванат едни и същи данни. Това потвърж-
дава, че има различни варианти на обяснение от различни (варианти 
на) закони. Дори в рамките на една голяма теория основни уравнения 
се променят с оглед концептуалното развитие на теорията. Така от 
Бор през Хайзенберг, през Шрьодингер и други, до Дирак се развиват 
уравненията на едни и същи феномени: феномените на атомната ди-
намика.  

Физичният закон, както бе показано в предишния параграф, не 
обяснява нито Слънчевата система, нито галактиката, нито ато-
ма, нито ДНК. Той ни показва как при известни стойности на вели-
чини можем да получим неизвестни.  

Целта на физичния закон все пак е да даде ‘физично обяснение’. 
Физичното обяснение е свързване чрез изчисление на отдалечени, 
опосредовани определения и твърдения, стойности на величини. Така 
измерените независимо стойности се свързват математически в една 
теоретична картина. При това не се има предвид, че резултатът от из-
мерването е предопределен от приетите мерни единици, които са за-
висими от теоретичните определения. Т. е. ‘независимото измерване’ 
като ‘чистото наблюдение’ на логическите позитивисти е илюзия. То 
е невъзможно. Там, където ‘измерванията’ са напълно независими, те 
не могат да се свържат с никакви уравнения помежду си.  

Физичният закон е условен. Законът на физиката няма стойност 
на ‘закон на природата’, на ‘отражение на обективна необходимост’ – 
(според диалектически материализъм), нито стойността на ‘априорна, 
необходима и всеобща истина на разума’ – Лайбниц, Кант, нито 
стойността на ‘вероятностно обобщение’ – Карнап (1950), нито ‘уни-
версален кондиционал’ – Ейър (Ayer, 1970).  

Законът не е съвсем ‘догадка’ – Попър (1934). Логическата фор-
мулировка е формална и оттук ‘универсална’. Самите логически 
квантори правят тази универсалност. Но те нямат нищо общо с реал-
ността. Законът е артефакт, част от концептуална композиция, която 
обединява чрез математична зависимост определени величини и по 
този начин може да служи за основание за изчисление на стойностите 
на едни величини чрез стойностите на други.  

‘Необходимостта’ на закона на количествената наука се състои в 
логическото тъждество, чрез което извеждаме и изчисляваме, и в 
математическото равенство или в константността на математичес-
ките операции. ‘Универсалността’ е също свойство на артефакта, за-
щото артефактът е идентификация на едно определение, което е знак 
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на неограничен брой възприятия и наблюдения. По същия начин са 
универсални Платоновите идеи. Определянето на законите и хипоте-
зите като ‘догадки’ не е задоволително, защото ‘догадка’ значи до-
косване до нещо външно обективно. А тук става въпрос за организи-
ране, за създаване, за синтез.  

Законите на физиката като Галилеева математическа наука се 
коренят в правилата за композиране и ‘нотния език’ на композиране, 
създаден в пределите на чистата математика. На равнище на ма-
тематиката концептуалното композиране е изчистено от потока на 
възприятието и го има предвид съвсем бегло и в най-едри щрихи, ко-
гато работи с представи за едно и много, за точка, права и повърх-
ност. Тук между числата и формите се установяват напълно априорни 
зависимости. С числата и фигурите се прави всичко, каквото може 
според постулираните им свойства. И този така оформен скелет – 
език, се прилага върху концептуалното конструиране в Галилеевата 
наука. Тя не е задължителна за ‘описание на Природата’. Също тол-
кова адекватна е и Аристотеловата физика, лишена от математика.  

Математиката е прикриване на безмерното. Питагорейците 
виждат в числото магия, защото се оказва, че то постига нещо удиви-
телно – описва отношения на хармония. Но тези отношения са слу-
чайни. Нищо хармонично няма в числото корен квадратен от 2, макар 
че то изразява някакви хармонични отношения в човешкото тяло. Ма-
тематика, музика, мистика и физика образуват взривна за човешкия 
ум и възприятие сплав, която е довела и води до преклонение пред 
математическото представяне на света. Но има и далеч по-прозаичен 
пласт. С числата може да се работи почти перфектно в концептуал-
ното композиране. Те са най-подходящият строителен материал за 
това.  

Погрешна е представата, че физичното познание се движи към 
пълна теория или абсолютна истина. Ако това е така, то всяка 
следваща стъпка ще продължава предишната в определена посока. 
Ако такава постоянна посока липсва, неопределима е или е плод на 
концептуална инерция на натрупаното, както аз смятам, тогава е без-
смислено да говорим, че физиката се движи ‘към’ Истината или към 
пълната теория. Що се отнася до пълнотата, тя има някакъв относите-
лен смисъл, защото всяка следваща стъпка действително запълва едно 
празно място, отговаря на един въпрос. Но в същото време тя задава 
нови празни места, открива нови въпроси и така новото положение не 
е просто запълване на празна клетка, а нов къс от композицията, кой-
то иска продължение.  

Физичните закони не са неизменни във времето. Човешкият жи-
вот и трайността на науката е пренебрежимо малка спрямо мащабите 
на Вселената. Но в тези мащаби се променят даже константите. А 
нищо не ни гарантира, че трайните зависимости са неизменни. Спо-



XI. Обяснение с числа 349

ред С. Балашов „заключението за неконстантност даже на фундамен-
талните закони на природата е методологически легитимно“ 
(Balashov, 1994, p. 343). 

Как работят математическите формулировки в науките за жи-
вота? Като цяло еволюционните уравнения представят един стандарт 
и тип организация на понятия. Това е Галилеевият стандарт, проявен 
в статически тип понятийна организация. Той е силно проблематичен 
като средство да се усвои биологичното развитие. Ричард Левонтин, 
обобщава тази проблематичност в понятията ‘емпирична недостатъч-
ност’ и ‘динамична недостатъчност’. Неговият анализ е интересен ка-
то потвърждение на резултатите от нашия анализ, получено по неза-
висим път на изследване на проблемите на популационната генетика. 
Емпиричната недостатъчност се състои в невъзможността точно да се 
измерят заложените в теоретичните модели параметри. Преди всичко 
това се отнася за параметъра приспособеност. Разрешаващата спо-
собност на статистическите методи в популационната генетика е мно-
го ниска. „Теория, в която за параметри служат честотите или техните 
отношения, е винаги свързана с грешка в пределите на дисперсията на 
бимодалното разпределение“ (Levontin, 1965 (1970), с. 274). Динами-
ческа недостатъчност означава в случая принципна неисторичност: 
„Равновесните положения анулират историята. Природата на равно-
весната точка се състои в това, че всички пътища в динамичното 
пространство водят към нея ..., така че честната история на изменени-
ето губи заключение: „Може би ние просто сме лишени от някаква 
критическа проницателност, която като внезапно озарение ще поста-
ви всичко на своите места… Или проблемът е твърде по-дълбок, от-
колкото предполагаме, и е заложен в самата структура на нашата нау-
ка? Последното предположение ми се струва най-вероятно“ (ibid., с. 
273). 

Тази критика получава, както предполагам, обосновка и изясня-
ване от по-обща гледна точка, в рамките на концепцията за науката 
като понятийна организация и в светлината на проведеното с помощ-
та на тази концепция изследване на генетичните основи на еволюци-
онната теория. Става дума за концептуално ограничение, зададено 
още в Менделовата схема – зародиша на тази теория. Тя не е пред-
назначена да усвоява видообразуването и макроеволюционната дина-
мика, историята на живота. Фактът на невъзможността за статисти-
ческо обяснение на еволюцията доказва тезата, че самият статисти-
чески тип рационална наука и в някакъв смисъл Галилеевия стандарт 
за научна рационалност са чужди на историческата феноменология 
на живота.  

Тази теза се потвърждава косвено, без пряко да се признава, в 
най-известни теоретични изследвания и изложения на синтетичната 
теория. Верн Грант пише: „Ние можем да се задоволим със съществу-
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ващата терминология, доколкото между Дарвиновата и популацион-
но-генетичната концепция няма вътрешно противоречие, но използу-
вайки тази терминология, ние трябва през цялото време да помним за 
съставната природа на съвременната концепция за отбора и да бъдем 
готови, когато се окаже необходимо, да различаваме неговите отдел-
ни субпроцеси“ (Grant, (1980), с. 76). 

Така Синтетичната теория на еволюцията е обременена от стра-
на на популационната генетика с една принципна ограниченост, която 
не позволява органично сливане на двете теории – популационната 
генетика и качествената теория на отбора. Това е разрив между коли-
чествения и качествения стандарт на рационалност на опитната 
наука, разрив между представата за жизнените отношения като чис-
лови отношения и представата за тях като отношения на значения. 
Когато човек се запознава с мощните и разнообразни усилия на точ-
ната количествена наука да построи теория на самоорганизацията, 
той е удивен от неумолимата методичност при натъкването на една и 
съща проблемна област – разбирането на живата форма в нейните ор-
ганични отношения и нейното развитие. Всички опити да се предста-
ви великият поток на живота като сложно преразпределение на чис-
лови значения са обединени от едно общо заличаване на разликата 
между живо и неживо. Всички те представят еволюцията като хазарт-
на игра, в която естествено няма разлика между стъклени перли, кар-
ти, молекули и живи същества.  

Но картината на науката за еволюцията далеч не е пълна с пред-
ставянето на нейната чисто количествена страна. Интересно е да се 
види защо качествената концепция за естествения отбор на Чарлз 
Дарвин се нуждае от този математически апарат и докъде тя може да 
стигне без него. Трябва да се преогледат отношенията между ядрата в 
СТЕ и от страна на теорията на отбора, за да се разбере природата на 
това сложно единство между две по начало между една на друга изс-
ледователски линии.  

Както стана ясно в примера с измерванията на Брахе и уравне-
нията на Кеплер, уравненията са артефакти. Макар и формално точни, 
те никога не се съгласуват идеално с измерванията, които съдържат 
перцептуалност, макар и неточни.  

Законите работят чрез своята неточност. Първо, това е раз-
минаването между артефакт и перцепция. Второ, това е динамиката 
на възприемания свят. Просто в природата нещата не са точно опре-
делени. Трайността на света е висока в сравнение с нашия живот, но 
ако живеехме милиони години, нямаше да сметнем някои константи 
като константи. Това значи, че законите са възможни само защото ние 
успяваме в краткия миг на нашия живот да ‘фиксираме’ като ‘посто-
янни зависимости’ формите, течащи в мащаба на голямото време. 
Точните измервания ни отдалечават, вместо да ни приближават към 
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законите. Наблюденията разрушават законите и изискват все по-
сложни закони. Законите се опростяват от зависимостта на величини-
те една от друга в априорен (артефактуален) план.  

Физичните закони са създания, артефакти. Те нямат живот в 
самите себе си. Те нямат основание в самите себе си. Те са съвсем 
външни и ‘странни’ за естествения ред на нещата и стават смислени 
само когато ние, хората, се занимаваме с тях. Смисълът им е в нашето 
усложнено и задълбочено, специфично за западната култура, предста-
вяне на света като ‘логос’. Те не разкриват тайната на света и не дават 
‘Истината’. Но и самото схващане на света като ‘тайнствен’ може да 
се натовари със значението на ‘подлежащ на обяснение, но необяс-
нен’. Въпросите нямат край. Няма ‘последни’ или ‘първи’ истини. 
Нито един закон не е ‘абсолютно обоснован’. За всички закони на фи-
зиката може да се пита: защо този, а не друг? Работата е там, че 
‘тайнството’ изчезва там, където престава да се иска ‘обяснение’.  

Смисълът на закона е: от много – едно; от мислене – изчисле-
ние. Това едно е характерно за монистичните обяснения в езика. Но 
оттук има още път до нулата. Преходът от това едно към нула е пре-
ход от западната към източната мисловна нагласа.  

Законът иска да върне на ума яснотата, простотата и празнотата.  
 
64. Динамична теория и обяснение 
Формата на физичните обяснения на динамиката е решаване 

на уравнения на състоянието (локални светови форми), в които едни 
променливи са функция на други променливи. От едно изходно състо-
яние, подчиняващо се на даден закон, се извежда друго състояние в 
друг момент. Във всички тях чрез условия – стойности на парамет-
ри – се представя произволен ред или безредие, безразлични за физи-
ческата теория. Технологичното обяснение на машината обаче има 
за предмет тъкмо специфичната подредба, машинната структура, 
зададена чрез стойности на параметри и геометрически форми.  

 
Динамика е онова в опитната наука, което се описва с помощта 

на величината време. Математическата опитна наука, ‘Галилеевата 
наука’, се строи във формата на уравнения, които описват динамиката 
на системи. Тази динамика е промяна на стойностите на системни-
те параметри – величините, които описват системата. Така динами-
ката е представена като функция или мрежа от функции. Съществува 
еднозначна зависимост на стойностите на параметрите от времето.  

Динамиката в науката е най-добре изразява математически в ди-
ференциалните уравнения. Физичните закони на динамиката имат ха-
рактера на функции. Те могат да се изобразят чрез графики. Тези 
графики са правилни линии – криви или прави. Това не се отнася за 
нелинейните уравнения, но те също са ограничени чрез своите реше-
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ния като траектории в ‘хаоса’. Аналитичната крива е правилна, защо-
то на всяка стойност на ‘аргумента’ съответства еднозначно стойност 
на функцията. Това е възможно чрез предварително съгласуване на 
едната величина чрез другата. То може да е непосредствено или 
опосредовано чрез други величини. Когато зависимостта е опосредо-
вана в теорията и не може да се постегне чрез едно измерване и ум-
ножаване по коефициент, тогава се получава ефекта на физичното 
обяснение – разкъсани факти се обединяват в една картина. Но не ви-
наги е ясно дали става въпрос за разкъсани факти, или става въпрос 
за отдалечени операции, които нашият ум не може да държи заедно 
и се нуждае от изчисление, за да свързва отново. Във всеки случай 
едно обяснение, което се дава от компютърно изчисление, съвсем ка-
тегорично не прибавя нещо ново към моето умствено съдържание.  

От уравненията на движението не може да се очаква обясня-
ване на света като състояние, констелация, космос. Обяснява се са-
мо аспект от динамиката на света – онзи аспект, в който светът пази 
формата си във времето. Някои закони говорят за приблизителна 
твърдост на света във времето. Такива са законите на статистическата 
механика или на квантовата механика.  

Динамиката, за разлика от кинематиката, съдържа величини за 
енергия (сила, поле) и осъществява чрез тези величини класическите 
примери за причинно обяснение. Класическата механика е пример за 
обратимост. В нея законите на природата са едни и същи независи-
мо от момента и са симетрични спрямо времето. Те не се променят, 
ако посоката на времето се обърне. Не е така в термодинамиката и 
най-вече в неравновесната термодинамика. Тук е налице закон, който 
е асиметричен спрямо времето. Това е Вторият принцип на термо-
динамиката. Той гласи, че в затворените системи ентропията се 
стреми към безкрайност.  

Динамиката като симетричен спрямо времето феномен се описва 
в класическата (и в квантовата) механика с оператора хамилтониан 
(Н). Хамилтонианът H в механиката е константен за всяка система. 
Като сбор от потенциалната и кинетичната енергия хамилтонианът 
остава постоянен, докато потенциалната енергия се ‘превръща’ в ки-
нетична.  

Метатвърдение в цялата физика е законът за запазване на 
енергията.  

Е = const.  
 
Той представлява най-грандиозният постулат в науката. Посту-

лат, който няма как да се опровергае или потвърди, защото никога 
не е измерима някаква абсолютно пълна енергия, а само онези вели-
чини, които ние сме проецирали, и то само в ограничени мащаби на 
макросвета.  
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Закон за съхранение на електрическия заряд. Ако губите заряд 
на едно място, то го имате на друго.  

Ето една таблица на съхраняващите се и изменящи се величини 
във физиката 

 
 

заряд  бариево странност енергия момент
  число      на импулса 

съхранява се  да  да  не важи  да  да  
изменя се да  да  да  не  да 
на кванти  
източник да  ?  ?  да 
на поле       

За физика законът за съхранението означава, че съществува чис-
ло, което остава постоянно независимо от това кога го пресмятате – 
да кажем, сега, или след известно време, след като в природата станат 
много изменения (Feinman, 1950 (1968), с. 60). 

Съхранението не може да се удостовери в рамките на цялата 
Вселена. Няма как да се провери дали нещо се запазва в рамките на 
цялото време и пространство. Айнщайн подчертава, че съхранение-
то е локално. Ако има времеви интервал между появата на един заряд 
в т. А и изчезването му в т. В, тогава в промеждутъка dt съществува 
добавъчен заряд. Това не е съхранение. Нелокалното съхранение 
трябва да изисква предаване на взаимодействие с безкрайна скорост. 
Нелокалното съхранение би било вярно само при абсолютен покой. 
Законът за съхранение на заряда не може да бъде нелокален, защото е 
невъзможен покой“ (цит. пр., с. 65).  

Иля Пригожин в Новата връзка пише, че времевата последова-
телност на състоянията, описвани чрез постоянния хамилтониан, е 
всъщност „смяна на напълно еквивалентни помежду си гледни точки, 
основани на окончателната и неизменна истина за системата, съдър-
жаща се в хамилтониана“ (Prigogine, Stenger, 1979 (1989), с. 99). Друг 
начин на представяне е модификация на описанието (дефинирането 
на канонични променливи). Канонична променлива е избран параме-
тър за описание на системата. Няма в самия обект ‘канонична про-
менлива’. В квантовата механика промяната на каноничните промен-
ливи или представянето на системата по алтернативни начини е наре-
чено унитарна трансформация.  

Изглежда вярно следното твърдение. За всяка динамика на неща 
и събития в пространството и времето може и трябва да се намери 
някаква константа.  

Динамично обяснение в класическата механика. Обяснението на 
Слънчевата система се строи върху законите на механиката при пред-
поставката на стойности на величини, характеризиращи състоянието 
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? в определен момент. Орбиталното движение на една планета се 
подчинява на Кеплеровите закони, изводими от законите на механи-
ката и закона за всемирното привличане. От формулировката на Кеп-
леровия закон за равните площи  

 

constrvsinα
dt
dS2 ==  

където  
s – площ, описвана от траекторията;  
t – време;  
r – радиус на орбитата,  
следва, че всяка задача за състояние на системата Слънце – пла-

нета, се свежда до изчисление на един от тези параметри – време или 
ъгъл, съответстващ на положението на планетата спрямо предишното 
положение, по формулата при зададени стойности на другите пара-
метри.  

Динамично обяснение в квантовата механика. Обяснението на 
атома по подобен начин предпоставя вълновото уравнение на Шрьо-
дингер и данни за квантовото състояние и структура в определен мо-
мент.  

„Когато векторният потенциал е равен на нула, уравнението на 
Шрьодингер за заредена частица (нерелативистична, безспинова) има 
вид 
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където f e eлектрическият потенциал, така че qf е потенциалната 
енергия“ (Feiman, Leiton, Sends, 1964 (1976), с. 328). 

Известно е, че уравнението на Шрьодингер има точно решение 
само за две частици (за водородния атом, който се състои от един 
протон и един електрон) и това решение графично се представя като 
десет възможни форми на електронен облак. За хелиевия атом се поя-
вява проблем, аналогичен с проблема за трите тела и уравнението не 
може да се реши точно. За всяка по-сложна структура решението е 
все по-неточно и клони към невъзможност.  

Резултатът от такова обяснение е вълнова функция с нейни оп-
ределени моменти, т. е. вероятността за някакво бъдещо взаимно по-
ложение на елементите в атомната структура.  

Обяснението на една машина като физическа система се състои 
също от физически закони и данни за строежа и свойствата на еле-
ментите ѐ. В това обяснение се извежда факта, че машината работи 
или че не работи, т. е. някакво нейно състояние.  
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Форма на динамичната теория и обяснение. Съществува обща 
форма на физичните обяснения на динамиката. От едно изходно със-
тояние, подчиняващо се на даден закон, но необяснено като специ-
фичен ред (редът е зададен чрез условията, а не чрез прилагане на 
този закон; чрез стойностите на променливите, а не чрез уравнени-
ята), се извежда друго състояние в друг момент. Във всички тях 
чрез условия – стойности на параметри – се представя произволен ред 
или безредие, безразлични за физическата теория. Технологичното 
обяснение на машина та обаче има за предмет тъкмо специфичната 
подредба, машинната структура, зададена чрез стойности на парамет-
ри и геометрически форми.  

Клетъчната машина, като всяка атомна система, може да се 
обясни чрез слабите и електромагнитни сили, отговорни за структу-
рата ѝ. Тя като всяка физична система може по принцип да се обясни 
по Галилеевия стандарт на математическа физика. В нейната основа 
стоят уравненията на квантовата механика (уравнението на Шрьодин-
гер за вълновата функция). Разбира се, това обяснение е невъзможно 
практически да се проведе като пълно изчисление. Въпреки принци-
пиалните трудности при решаване уравнението на Шрьодингер за 
система, по-сложна от водородния атом (един електрон и един про-
тон), това уравнение очевидно е валидно за многоелектронни системи 
– те се състоят от множество електрони, чието състояние е съвкупно 
състояние от квантовите състояния на електроните, които присъстват 
в уравнението на Шрьодингер (Николов, 1978, с. 30). 

 В идеалния случай репликацията на ДНК ще бъде изведена от 
квантови състояния и закони при предпоставката на структурата ? с 
целия специфичен биологичен текст. В тази изследователска линия 
клетката ще бъде обяснена като физическа система. Но ще остане за 
обяснение спецификата, ‘значението’ на този текст и оттук – специ-
фиката на динамиката на възпроизводството. 
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XII. ПРОНИКВАНЕ В АТОМА 
Тук се прави анализ на света явéн в квантовата механика или 

‘квантова феноменология’, наред с обсъждането на ‘физичния сми-
съл’. Оказва се, че няма микросвят, а има гранични квантови феноме-
ни. Ние не проникваме отвъд видимото, а се озоваваме на неговата 
граница, на границата на света. Там нещата донякъде се ‘разпадат’ в 
неопределеност не само по импулс или координати, а и по съществу-
ване. Квантовият свят прилича на описания в будистката абхидхарма: 
ядра от огромно множество единици, които проблясват между същес-
твуване и несъществуване. При това този свят е немислим вън от 
перцепцията на наблюдателя.  

Квантовите феномени са голям и все още неусвоен от част от 
учените урок по феноменалност, граничност и нефундаменталност на 
света и науката. Тук се потвърждава движещата концепция за перцеп-
тивността на смисъла на науката, граничността и феноменалността. 

 
65. Описание на електроните. Камерата на Уилсън  
Камерата на Уилсън, отбелязва със следа от водна пара преми-

наването на заредени частици. Това наблюдение сякаш е виждане на 
електроните. Бор, Хайзенберг и Шрьодингер са затруднени да опре-
делят какво се вижда. Хайзенберг стига до резултата, че теорията 
има думата по въпроса, след което получава съотношението на не-
определеност. Така квантовата механика прави решаваща стъпка 
към границите на наблюдението и замества данните описание. 

 
Камера на Уилсън.  Приборът позволява да се види и снима следата от 

мъгла на заредена частица или взаимодействие.   
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В квантовата механика се оказва невъзможно да се експериментира с 
единичен обект и такъв обект е безсмислица. По израза на Шрьодин-
гер: „Възможността за експериментиране с една частица е не по-
голяма от надеждите да вкараме ихтиозавър в зоопарк“ (Schrцdinger, 
1952 (1976), с. 276). Но електронът сякаш се вижда като траектория в 
камерата на Уилсън – тръба, с магнит и резервоар, изработена от То-
мас Уилсън през 1911. 

Вернер Хайзенберг разказва: През 1926 г. в Берлин на колокви-
ум по квантова механика Айнщайн му обръща внимание, че в негова-
та механика отсъства понятие за траектория на електрона, макар че 
нали пътят на електрона сякаш непосредствено се наблюдава в каме-
рата на Уилсън (Heisenberg, (1987), с. 83). „Аз подчертах, че такива 
траектории не може непосредствено да се наблюдават; реално се ре-
гистрират само честотите на излъчваната от атома светлина, нейната 
интензивност и вероятността на преходите, а не непосредствено тра-
екторията. И доколкото е разумно да се въвеждат в теорията само ве-
личини, поддаващи се на непосредствено наблюдение, именно поня-
тието траектория на електрона не може да влезе в теорията непос-
редствено. За мое изумление, Айнщайн далеч не бе доволен от такова 
обосноваване. Той възрази, че всяка теория задължително съдържа и 
ненаблюдаеми величини и че изискването да се използват само наб-
людаеми величини въобще не може да бъде прокарано по последова-
телен начин. И когато казах, че само прилагам онази философия, коя-
то той положи в основата на своята специална теория на относител-
ността, той отговори просто: „Може би по-рано аз съм използвал и 
даже формулирал такава философия, но все едно тя е безсмисле-
на.“…После той ми посочи, че вече самото понятие наблюдение е 
проблематично. Всяко наблюдение, аргументираше той, предполага 
еднозначно фиксирана от нас връзка между разглежданото явление и 
възникващото в нашето съзнание сетивно усещане. Обаче ние можем 
уверено да говорим за тази връзка само при условие, че са известни 
законите на природата, от които тя се определя. Ако – което явно е 
случая в съвременната атомна физика – самите закони се поставят 
под съмнение, то губи смисъл също и понятието ‘наблюдение’. В та-
кава ситуация теорията преди всичко трябва да определи, какво се 
поддава на наблюдение“ (Heisnberg, 1972 (1987), сс. 83 – 84). 

Това е изключително интересно. Сигурен съм, че е дискутирано, 
но не съм попадал на тази дискусия, пък и не съм я търсил. Самият 
Айнщайн не цитира същия разговор в същия смисъл. Така че не е яс-
но дали такива са именно мислите на Айнщайн. Ако това е така, тога-
ва Айнщайн допуска явлението и усещането като две различни инс-
танции (обективна реалност и субект). Така или иначе, документира-
но е, че Айнщайн се е върнал на първоначалния си възглед относно 
теорията и наблюденията. В късната си работа Еволюция на идеите 
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във физиката не се твърди, че теорията определя какво се наблюдава 
и е по-близо до възгледа си от Теория на относителността. „С помощ-
та на физическите теории се опитваме да намерим път през лабиринта 
на наблюдаваните факти, да подредим и постигнем света на нашите 
сетивни възприятия“ (Еinstein, 1954 (1959), S. 195).  

По-проблемно е, че се допускат закони на природата, които уп-
равляват връзката между явление и усещане. Наистина без умозри-
телна картина не можем да кажем какво тава и г,уби смисъл наблю-
дението. Това не значи, че възприятието може да се замества от въоб-
ражение. Но това значи, че трябва да имаме представа какво би могло 
да значат възприятията като фрагменти от картина. Явно става въпрос 
за теория за непосредствено ненаблюдаеми обекти, която ни казва 
какво се наблюдава. Тук има опасност. Защото не се прави разлика 
между теоретичното допълване на перцептивната картина и за-
местването на перцепция от умозрителна картина. Ако самият 
Айнщайн следваше тази теория, той нямаше да има емпирични аргу-
менти срещу ненаблюдаемия ефир и въобще всеки теоретичен произ-
вол. Квантовата механика все пак не призна траектория на електрона 
преди наблюдението. Става въпрос не за специална философия на 
Специалната относителност, а на физичния смисъл и на опитната 
наука. 

На Солвеевия конгрес в Брюксел през 1927 година се срещат 
Бор, Хайзенберг и Айнщайн. Една година преди това Шрьодингер 
развива своята вълнова механика и доказва нейната еквивалентност 
на квантовата. Но той не успява в опита си да опише електрона като 
материална вълна. После, през същата 1927, Хайзенберг открива съ-
отношенията на неопределеността. Всяка сутрин на Солвеевия конг-
рес, по разказа на Хайзенберг, Айнщайн на закуска в хотела предлага 
нов мислен експеримент срещу статистическата интерпретация. През 
деня Бор, Паули и аз, разказва Хайзенберг, постоянно обсъждахме 
тезиса на Айнщайн, така че „до вечеря ние като правило бяхме в със-
тояние да докажем, че мисленият експеримент на Айнщайн се намира 
в съгласие със съотношенията на неопределеност и, следователно, не 
може да се използва за тяхното опровержение“ (пак там, с. 85). Но той 
остана верен на своята позиция, която изрази с думите: „Господ Бог 
не играе на зарове“. На това Бор можа само да отговори: „Не е наше 
право да приписваме на Бог как да управлява света“ (пак там, с. 86). 

Но историята с единичния електрон в камерата на Уилсън има 
продължение. По някое време Шрьодингер смяташе, че дискретното 
стационарно състояние може да бъде нагледно представено по 
следния начин. Имаме тримерна стояща вълна – тя може да се изоб-
рази като произведение на известна пространствена функция и пери-
одическа временна функция е iωt , – и абсолютният квадрат на тази 
вълнова функция означава електрическа плътност…Но много скоро 
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се изясни, че това е невъзможно. В Копенхаген през лятото на 1926 
година се стигна до жестоки спорове. Шрьодингер се надяваше, че 
вълновата картина на атома – с постоянно, описвано от вълновата 
функция, преразпределение на материята около ядрото – може да за-
мени старите модели на квантовата теория. Дискусията с Бор обаче 
доведе до заключение, че подобна картина е непригодна даже за 
обясняване на закона на Планк. Крайно важно за тълкуването се ока-
за, че собствените значения на уравнението на Шрьодингер – са не 
просто честоти, те са наистина енергии“ (пак там, 98 – 99). Не става 
ясно как да се интерпретира траекторията на електрона в камерата на 
Уилсън. „Бор направи първата крачка, разчитайки с помощта на тео-
рията на Шрьодингер вероятността на процесите на сблъсък; той 
предложи да се смята, че квадратът на вълновата функция – това не е 
плътността на електрическия заряд, както мислеше Шрьодингер, а е 
показател на вероятността за откриване на електрона в дадена точка.  

Накрая се появиха Дирак и Йордан със своята теория на преоб-
разуването… Така ние всички се движехме към представата, че 
квадратът на вълновата функция, която, трябва да се отбележи, е въл-
нова функция не в тримерно, а в конфигурационно пространство, оз-
начаваше вероятност за това или друго явление“ (пак там, с. 99).  

 
Четири виртуални форми на електрона в конфигурационно, а не във фи-
зическо пространство според решението на уравнението на Шрьодингер 
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Въоръжени с това ново знание, ние отново се обърнахме към 

електрона в камерата на Уилсън. Не би ли могло въпросът за него да е 
поставен невярно? Аз си спомних, че Айнщайн ми казваше: „Кое се 
поддава на наблюдение, зависи винаги от теорията“. А това, по съ-
щество, означаваше, че не трябваше да питаме: „Как да представим 
движението на електрона в камерата на Уилсън?“ Вместо това ние 
трябваше да питаме: „Не стоят ли нещата така, че в природата имат 
място само ситуации, поддаващи се на представяне или в квантовата 
механика, или във вълновата механика?“ 

Поставил въпроса по такъв начин, аз изведнъж осъзнах обстоя-
телството, че траекторията на движение на електрона в камера в 
водна пара не е безкрайно тънка линия със строго определени поло-
жения и скорости на движение; в действителност траекторията на 
движението му в камерата – това е ред точки, не много точно отбеля-
зани от капчиците вода, и скоростите тук не са определени така доб-
ре“ (пак там, с.100). В резултат се появяват съотношенията на неоп-
ределеност.  

 
Δx. Δp ≥ h/2 

където х е координата на микрообект, а h е константа на Планк.  
Така се изразява несъвместимостта на измерване едновременно на 
координатите и импулса.  

Така по сложен път теорията изказва наблюдението, за да влезе 
то по легален начин в концептуалната схема и да стане факт. Много 
важно е да се отбележи, че вероятността е представена статистически 
като измерима честота, докато вълната не е наблюдаема по никакъв 
начин. А и вълновата картина не може да опише наблюдаваното в 
камерата на Уилсън.  

По подобен начин стои въпросът със структурата на ДНК. 
Фрагментът от забележителната история на откриването на ‘двойната 
спирала’ с разногласията между Уотсън и Крик от Кеймбридж и 
Франклин и Перуц от Лондон показва, че едни и същи данни (в слу-
чая тъмни петна на плака от рентгеноструктурен анализ), могат да се 
интерпретират от различни пространствени модели (спирален на Уот-
сън и неспирален на Франклин) и така да дадат различни факти. В 
края на краищата се налага двойната спирала като фактическата 
структура на ДНК. Но този факт си остава подвъпросен, доколкото 
всичко в областта под размерите на дебелината на нишката на ДНК 
(вероятната спирала) си остава ненаблюдаемо дори с електронен 
микроскоп.  

В криминалното разследване се изхожда от наличните следи от 
престъплението. Намират се пръстови отпечатъци, които са уникални 
за всеки човек. Сравняват се тези отпечатъци с наличните в картоте-
ката в полицията и когато те съвпаднат с нечии, се заключава, че при-
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тежателят им е престъпникът. Така се синтезира факт от налични 
протоколи. Разкъсаните фрагменти се наместват в картина (следстве-
на версия). Тази картина се верифицира с нови данни, свидетелски 
показания и с признанията на заловения престъпник.  

Високата отговорност за разкриването на истината, понякога 
въпрос на живот и смърт в съдебното разследване изисква възможно 
най-сигурни потвърждения на хипотезите (доказателства). Имаме съ-
дебно доказан факт, когато са налице достатъчно данни, наблюдаеми 
и измерими. Голото признание и още по-малко визия на следователя 
нямат значение. Важни са уликите като пространство-времеви 
предмети и показанията на свидетелите: техните перцепции в оп-
ределено време и място. Това е ново независимо потвърждение за 
статуса на перцепцията или ‘първата подредба’ на нещата и събития-
та в пространството и времето.  

 
66. Физически смисъл 
Да се проумее физичният смисъл е от решаващо значение за 

философията на физиката и на опитната наука. Физиците изиск-
ват теориите да представят наблюденията. Определението на 
смисъла гравитира към наблюдателни операции с изказ на възприя-
тия. Това е обяснимо чрез перцептивната форма на света като жив 
телесен процес.  

 
Когато казваме, че силата променя скоростта на тялото, ние си 

представяме онова, което правим с тялото си: тласкане, теглене, 
натиск. Ние си представяме тела в пространствен контакт. Естестве-
но е да се влага антропоморфно значение в централни физични тер-
мини. Какво значи ‘антропоморфно’ в случая? Става въпрос за неви-
дима проекция на човешкото тяло във физичните понятия. Така се 
оказва и в най-тънките теории. Но от едно място нататък физиците ни 
казват, че сетивните представи нямат смисъл. Дали те имат предвид 
нещо невидимо там, ‘зад видимото’, или просто нещо абстрактно? 
Нямат смисъл сетивни представи за несетивни неща. 

Физическият смисъл не е ‘същността’, която понякога се прое-
цира в уравненията, като да речем някаква ‘гравитация’. Такова раз-
биране е чуждо дори на Нютон, въпреки неговите пределни теоре-
тични абстракции като абсолютно пространство и време. „Цялата 
трудност на физиката, както ще е види, се състои в това, в проявлени-
ята на движение да се разпознаят силите на природата, а после от тези 
сили да се обяснят другите явления“ (Newton, 1686 (1989), с. 3). Фи-
зическият смисъл трябва да осмисли математическата формула или 
уравнение във физиката, за да не останат те кухи и лишени от опитно 
съдържание. Физиците откриват или влагат експериментално значе-
ние във физичните термини, постижимо чрез измерване.  
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Метафизичните същности са елементарни макропредстави, 

задвижени от логически монизъм (или плурализъм). Това се отнася за 
субстанцията (основа), единното (източник на сетивното многообра-
зие), субекта (живото човешко тяло), аз-а (съзнаването), материята 
(сетивното многообразие), духа (единството на самосъзнанието), 
енергията (възприеманите и предполагаемите сили), абсолютното 
време и пространство (сетивно представими) и цял ред други същнос-
ти. Философите хиляди години предлагат същности, които да осмис-
лят видимия свят. Те отпадат една по една поради своята слабост 
спрямо уникалния и непредвидим в своето разширение и задълбоча-
ване опит. Единственото им оправдание е съгласуваността на тези 
понятия с други измислени понятия. Всички тези представи се коре-
нят в опита, но най-често не стават за осмисляне на формата на света, 
видяна отблизо, защото са усилени мисловно до степен на абсолют-
ност, вместо да се фокусират върху живия процес на света. Нютон 
започва Началата така: „Тъй като древните, по думите на Папус, са 
придавали голямо значение на механиката при изучаване на природа-
та, то най новите автори, отхвърляйки субстанциите и скритите 
свойства, се стараят да подведат природните явления под законите на 
математиката“ (ibid., с. 1). 

‘Би трябвало’ да има субстанция, но в наблюдението не се отк-
рива нищо неизменно. ‘Би било разумно’ да има едно нещо, от което 
произлиза всичко, но се оказва, че няма такова нещо. ‘Не може да ня-
ма’ ядро в индивидуалността, което е неизменно. Но такова не се отк-
рива. Отпадна Универсума като безкрайна вселена в съвременната 
астрофизика. Отпадна Субстанцията като последната неразрушима 
същност в съвременната ядрена физика. Отпадна Аз-ът като абсолют 
от философията и като особена същност от психологията. Всички те-
зи видимости са привидно присъствие на логически форми в сетивния 
свят. Метафизичните същности се свеждат до представи за начало, 
аналогично на логическа аксиома от рода на тъждеството. 

Когато сме лице в лице с неизвестното, което се разкрива в 
трудните експерименти, нещата се оказват особени и почти никога 
очаквани. Тогава изглеждат съвсем неуместни предварителните очак-
вания, включително философските постулати.  

Какво мерят уредите? Онова, което се вижда с невъоръжено 
око или благодарение на тях. Но то се определя от теорията чрез абс-
трактна величина. Така измерената честота на точките на фотоплака 
се определя като стойност на вероятност в смисъла на уравнението на 
Шрьодингер. Но кое е смисъл тук: уравнението или черните точки? 
Трябва да се придържаме към второто, казват учените. Какво всъщ-
ност ни казват данните и уравненията, които ги предвиждат? Този 
въпрос е провокативен и носи неяснота. Ако измереното и изведеното 
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от теорията съвпада достатъчно точно, той временно отстъпва на вто-
ри план. Но се връща рано или късно.  

Физически смисъл е определеност на величина извън уравнение-
то като измерим елемент от реалност. Проблем е дали тази реалност 
трябва да се разбира само перцептивно и никога да не се говори за 
невидимото. Така например Ψ в уравнението на Шрьодингер е било 
прочетено като амплитуда на вероятността за намиране на микроо-
бект в дадено място. И то въпреки началната представа на Шрьодин-
гер, че това е реална вълнова честота. Това разпознаване на физичес-
ки смисъл е определяне на измерима величина на основата на една 
променлива в уравнение. По-нататък тази вероятност се измерва 
като честота на попадения например върху фотоплака. В този слу-
чай благодарение на ясното прочитане става възможно измерването.  

Да припомним формулировката на Айнщайн от 1922: „Нашите 
понятия и системи от понятия са оправдани само дотолкова, доколко-
то служат за израз на комплекси от наши усещания; извън това те са 
неправомерни. Аз съм убеден, че философите са оказали пагубно 
влияние върху развитието на научната мисъл, пренасяйки някои фун-
даментални понятия от областта на опита, където те се намират под 
наш контрол, на недосегаеми висоти на априорност“ (Einstein, 1922 
(1966), с. 6). 

Физическият смисъл в историята на физиката обикновено следва 
формулата, а не формулата следва смисъла. Това е така, защото тър-
сенето на този смисъл има смисъл едва след като се окаже, че дадена 
величина, дори неясна, работи в математическия апарат и може да се 
измери. При това понятието се определя така, както се измерва то 
като величина, с материя от възприятието. 

Учените не търсят същности или природи. Никой, освен в ко-
ординатите на метафизиката, не пита какъв е ‘фундаменталният’ сми-
съл на понятието сила в механиката. То е ясно, когато се прилага сила 
при контакт или на близко разстояние. Но не е ясно как планетите си 
влияят от разстояние, защото целият опит ни говори, че силите се 
прилагат при контакт. Понятия като гравитационна сила или грави-
тационен потенциал са съвсем неясни, ако търсим нещо там, между 
планетите или в тях. Те са теоретични термини с перцептивен смисъл: 
движението на небесните тела. И все пак остава нещо неясно. Неясно 
е и за Нютон, и за Айнщайн.  

Реалистът интерпретира ‘физичния смисъл’ като скрита зад 
данните невидима реалност, на която отговаря теоретично понятие. 
То трябва да има предвид тези невидимости, като ги намира опосре-
довано – чрез видимостите. Физичният смисъл е природната същност, 
която стои зад величината. Срещу това трябва да се каже, че въпрос-
ната същност или природа просто не е налице никъде в пространство-
то и времето. А да има нещо отвъд възприемаемото пространство-
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време значи да има пространство извън пространството и време 
извън времето. Смисълът е визия, която ‘съживява’ знака. Тя му дава 
представата и с това значението като жив акт на перцепция. Оттам 
нататък визията за скрити параметри, природи и същности (Даниел 
Бом в квантовата механика) изглежда не е жизнено необходима за 
физиката. Важно е ‘значението’ на емпирично ниво или как се измер-
ва една величина, а не някакъв ‘есенциалистки’ смисъл като ‘физична 
същност’.  

На границата на възприемания свят отпадат перцептивните 
представи. В атомната физика, в областта на невидимото, осмисляне-
то е проблематично. По липса на визия сме принудени да си предста-
вяме ‘обективни същности’, които ‘стоят зад’ наблюдаваните макро-
ефекти, Такъв случай е картинката на атома като планетна система на 
Ръдърфорд-Бор, който бързо е развенчан. Тук не може да се пита нап-
ример „От какво е съставен протонът?“, защото няма съставност в 
пространствен смисъл, единствено достъпен за нас в сетивата. Отпа-
дат и предложенията на метафизиката. Например отпада демокрито-
вия атомизъм като учение за пределната делимост или на противопо-
ложния възглед за безкрайната делимост. Прав се оказва Кант. Дели-
мост – неделимост е неразрешима като антиномия. Но тя е обезсмис-
лена в опитната ситуация на квантовата механика. „Тогава пред нас 
ще се открият нови перспективи; ние ще разберем, например, че не-
разрешимата антиномия на безкрайно малките частици се разрешава 
по много изящен начин, не дошъл на ум нито на Кант, нито на антич-
ните философи, – а именно за сметка на това, че думата ‘деление’ гу-
би своя смисъл“ (Heisenberg, 1970 (1977), с. 173). „В действителност, 
частиците на съвременната физика са презентации на групи на симет-
рия – на това ни учи квантовата теория“ (пак там). Атомът не е нито 
облак, нито планетарна система, пише Файнман. Тези представи са 
плод на „неконтролиран, но съвършено необоснован стремеж да си 
представим всичко посредством нещо много познато... Никой не раз-
бира квантова механика“ (Feinman, 1950 (1968), с. 139). 

Ако физичните понятия не се отнесат до възприятия, те ще 
бъдат слепи са проверка фикции. Така се изправяме пред дилема: или 
микрообектите ас фикции, или трябва да приемем неперцептивното. 
Но ако това стане норма, науката се разпада. Това е дълбоко разгра-
ничаване на смислено от безсмислено посредством силата на възпри-
ятието. Иначе ние лесно заменяме понятието с фикция, подкрепена 
от външна представа. Защото там, където няма възприятие, има по 
правило прехвърлена от другаде по аналогия представа и тя може да е 
вярна само случайно.  

В класическата статия, където за пръв път е изложена Специал-
ната теория на относителността, е казано: „подобно математическо 
описание има физически смисъл само тогава, когато предварително е 
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изяснено, какво се подразбира тук под ‘време’. Трябва да обърнем 
внимание на това, че всички наши съждения, в които времето играе 
някаква роля, винаги се явяват съждения за едновременни събития. 
Ако аз, например, казвам: „Този влак пристига тук в 7 часа“, – то това 
значи примерно следното: „Положението на малката стрелка на моя 
часовник на 7 часа и пристигането на влака са едновременни съби-
тия“ (Einstein, 1905 (1965), с. 8). Това положение не е някаква интерп-
ретация или коментар, а централно твърдение и определение в теори-
ята. Айнщайн развива това твърдение и то го води към важното по-
ложение да счете за безсмислено събирането на скоростта на светли-
ната с други скорости, доколкото тя е носител на самия сигнал за из-
мерването на скоростите. Представата, че скоростта на светлината се 
събира както другите скорости, както и представата за далечна (нело-
кална) едновременност тук нямат физически смисъл. Ние просто пре-
насяме по аналогия валидното тук и сега към произволни места и мо-
менти. Но това става само с пренос на центъра на координатната сис-
тема с часовника. 

Оттук във физиката се появява локалността като принципно 
изискване и предмет на дебат. Най-често то е формулирано като един 
от постулатите на специалната относителност: „Никое тяло не може 
да се движи със скорост по-голяма от скоростта на светлината“. За 
мен по-важна формулировка на локалността е, че времето, пространс-
твото и движението имат само локален смисъл. Това е имплицирано в 
постулата за относителността и по-точно в отнасянето на законите на 
природата към координатната система (в покой или равномерно пра-
волинейно движение). Тук локалността се обяснява просто чрез раз-
работваната в настоящото изследване перцептивна концепция.  

Телесният локализиран тук наблюдател прави координатната 
система, като определя нейното начало и посоки. Това е корена на 
смислообразуващото понятие ‘отправна координатна система’. Ако 
свободно плаваме между системи, ние сме в неопределеност и вън от 
възможност да измерваме, да заключаваме валидно и да правим нау-
ка. Точно това обаче ни се случва, когато разсъждаваме за началото и 
края на Вселената по оскъдните косвени данни, с които разполагаме 
тук и сега. Това създава недоразуменията на астрофизиката и специ-
ално на ‘антропния принцип’ (вж. специалната глава в тази книга). 

Преносите между отправни системи, излизането извън обхвата 
на актуално наблюдаемото, създават база за формулиране на ‘същ-
ности’ като Време, Пространство, Материя, Енергия... Признак на 
несъстоятелност на подобни ‘същности’ е, че се възприемат от науч-
ната общност временно и насила, заради своята математическа състо-
ятелност и съгласуваност с наблюденията. Те не подлежат на разви-
тие и остават същите в едно незадоволително положение. Тези същ-
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ности са невъобразими и несъстоятелни от гледна точка на възприя-
тието или ума, доколкото преднамерено бягат от конкретност 

Физическата локалност е израз на формата на пространство-
времето. То е винаги локално центрирано в измерващото тяло и има 
перцептивната стойност тук-сега.  

Локалност в по-общ смисъл значи, че нямаме никакви основания 
да смятаме, че това, което е налице тук е сега, е налице винаги и 
навсякъде. Всеобщото, необходимото, невъзможното надхвърлят все-
ки опит и са лишени от смисъл в опита. Но още по-важно от този не-
гативен момент, който погрешно се посреща с възмущение като ‘аг-
ностицизъм’ е положителното съждение, че смисълът се дава от жи-
вия възприемател, наблюдател. Пространство, време, феномени имат 
смисъл само спрямо жив телесен наблюдател. Той измерва времето, 
той преценява като едновременни, като съвместени в пряко възприя-
тие, събитията на намирането на стрелката на положение 7 и идването 
на влака. Без него няма да е ясно докъде се простира смисъла на съж-
дението за едновременност.  

Фазите на еволюция на понятията във физиката съдържат 
смислови пропадания. Така например смисълът на времевата промен-
лива в класическата механика на Нютон и на Айнщайн е качествено 
различен. И все пак двете механики при малки скорости дават прак-
тически еднакви резултати (разликата в резултатите е по-малка от 
неизбежната неточност на измерването). От това пост-позитиви-
стичната критика на рационалността и емпиризма развива концепци-
ята за несъизмеримост, incomensurability (Кун), т.е. концептулна не-
съвместимост на понятията като дължина в класическата и релати-
вистичната механика. Но на практика това не е пречка.  

Теоретично и емпирично Нютоновата механика и Айнщайнова-
та специална и обща теория на относителността са съизмерими.  

Математическото отношение между двете величини е дадено в 
Лоренцовите преобразования. Ако се заместят в тези уравнения ско-
ростите с малки в сравнение със скоростта на светлината величини, 
релативистките ефекти са практически нулеви и те се свеждат пряко 
до нютоновите. 

Нютоновата теория на гравитацията и Айнщайновата Обща тео-
рия на относителността са проверявани заедно, при измерване на отк-
лоненията на светлината от звездите, която преминава край Слънцето. 
Измерваните координати на светлите точки на фотоплаките покрай 
затъмненото Слънце не различават ‘релативистични дължини’ от 
‘класически’, защото и в двете теории измерването е една и съща 
операция. В тяхното измерване не се предвижда никаква разлика пов-
лияна от ‘фундаменталните’ разлики между двете теории. Те са прос-
то измерени координати и отклонения според предсказаното от двете 
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теории отклонение. Двете теории дават съизмерими следствия за 
стойността на отклонението.  

Айнщайн много прецизно отхвърля най-обикновени и изглеж-
дащи очевидни представи за времето и въпроси относно едновремен-
ности и последователности в различни системи. Времевата координа-
та t и нейната промяна зависи от координатната система, в която са 
функции четири величини: трите пространствени x, y и z, и времевата 
t. Минковски обобщава специалната относителност в понятието за 
четиримерния континуум. Всички тези координати се оказват спрег-
нати и се трансформират заедно по зависимостите на Лоренц в зави-
симост от скоростта v и нейното съотношение спрямо приетата за аб-
солютна скорост на светлината във вакуум c (или V). 

 
V ≈ 300 000 000 m/s 

 
Много интересно е осмислянето на константата скорост на 

светлината c. Актуалната скорост на светлината, ако тя се сумира с 
други скорости, не може да се измери без знание за времето в две 
много отдалечени точки. То се оказва теоретически и практически 
нереално и затова е лишено от физичен смисъл. Нямаме начин да из-
мерим някакво неутрално време (интервал) между Слънцето и Земята, 
на фона на което става сумирането на скоростите на светлината и на 
други тела. Можем да измерваме скорости и координати само поради 
приемането на светлинни сигнали, което прави зависим резултата от 
измерването от движението. Поради това светлината не може да е 
обект на измерване, съпоставящо нейното движение с движението 
на други предмети. Тя е особен обект в динамиката, чрез който ста-
ва всяко наблюдение и измерване. Това я прави физично несъотноси-
ма и трябва да се приеме постулат за константността на нейната ско-
рост (във вакуум).  

Вижда се как физичният смисъл се определя от възможния опит. 
Онова, което е вън от възможен опит, просто не е смислено, дори 
да изглежда такова. Прилагайки такъв критерий към микрообектите, 
това ни ограничава радикално да осмисляме физично тези обекти в 
макросвят, където единствено се извършват всички експерименти. На 
практика физиците свикнаха и накараха и нас да свикнем с неосмис-
ления опитно микросвят и с още по-несъстоятелните вълни и частици 
в микросвета.  

Ако смисъл е перцепция, тогава как да разбираме ‘зависимост-
та на данните от теориите?’ (Файерабенд). Ако се изходи от раз-
лични теории, се получават различни картини, които водят към раз-
лични опитни ситуации и различни експерименти. А това предполага 
откриването на различни спектри от факти. Да, различните теории 
стимулират различни факти, но това не значи, че фактите са зависими 
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от теориите. Нито една теория не може да промени данните от измер-
ването. Едни и същи измервания на плеяда астрономи (например Ти-
хо Брахе), са обяснявани от различни теории (Птолемеева и Галилее-
ва). При това се установява, че едната теория по-точно съответства на 
фактите (Галилеевата). Тук явно не може да става дума за зависимост 
на фактите от теорията – мястото на една звезда в небето никак не 
зависи от това в коя теория и с какви единици го установяваме. И по 
Птолемей, и по Нютон, и по Айнщайн се дават координати на небес-
ни тела в определени моменти. И те се сравняват с измерените. И се 
предсказват повече или по-малко точно лунни и слънчеви затъмне-
ния. Феномените не са зависими от знаците, с които ги изразяваме. 
Физичният смисъл често е предшестван от много несъвършени, отк-
рито антропоморфни и очевидно неадекватни представи. Той е пото-
пен или се от-граничава от море на философски постулати и метафи-
зически субстанции. Така е с класическата механика и електродина-
миката.  

Отклонението на стрелката на уреда не е теоретично. То е 
елемент от света. Теоретично е отчитането и делението на скала-
та.  

Изясняването на физичните понятия като еволюция на осмисля-
нето им е изключително интересна и важна тема за философията на 
науката. Изследването в тази посока ни потопява пряко в един процес 
на задълбочаване на изказа на формата на света като форма на чо-
вешкия живот. Светът се очертава все по-релефно във физичните тео-
рии, но за сметка на това ние губим всекидневните очевидности от 
обикновения живот при обикновени размери и скорости, съизмерими 
с човешкото тяло. Но ние не само се отдалечаваме, а и навлизаме в 
дебрите на неосъзнатото всекидневно живеене на света. Става ясно, 
че някои наши твърди понятия за света, споделяни от поразяващо 
мнозинство, са погрешни, като например убеждението на почти всич-
ки хора вън от науката в абсолютността на времето и пространството. 
Тази погрешност е неопределеността на индивидуалната перцепция в 
сравнение с измерването. Човешкият живот не е зависим от релати-
вистичните ефекти, възникващи при високи скорости Това обяснява 
защо те са вън от обхвата на перцепцията. Потвърждение на това 
непривично откритие отвъд здравия разум е негативният резултат от 
измерването на скоростта на Земята спрямо ефира (Майкелсън–
Морли). 

Погрешността на обикновения опит спрямо по-силното опре-
деляне на формата на света е телеологично обяснима. В мащаба на 
движенията на човешкото тяло не влизат скорости, близки до ско-
ростта на светлината и разстояния от порядъка на светлинни години. 
Тези математически обекти са пряка експанзия на перцептивно доло-
вими ефекти, но попадат отвъд обхвата на възприятието. Физиката се 
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отдалечава от опита и здравия разум, за да запази и развие теориите, 
които от своя страна имат смисъл само доколкото обясняват и се 
обосновават в този опит от позициите на здрав разум. Докъде физика-
та има право да коригира опита, основавайки се на него, и да го опро-
вергава? Едва ли има ясна граница.  

Квантовата механика създаде прецедент. „Налага ни се немину-
емо да ползваме езика, коренящ се в традиционната философия. Ние 
питаме: от какво се състои протонът? Може ли да се раздели електро-
нът или той е неделим? Прост или съставен е квантът светлина? И 
така нататък. Но всички тези въпроси са поставени неправилно, защо-
то думите ‘деля’ и ‘състои се от’ в значителна степен загубиха смисъ-
ла си. Ние съответно трябваше да приспособим нашия език и нашето 
мислене, а значи и нашата философия на природата към тази нова 
ситуация, произтичаща от експерименталните данни. За съжаление, 
това е крайно трудно. И ето във физиката на елементарните частици 
отново и отново се просмукват лъжливи въпроси и лъжливи предста-
ви, вкарвайки я в онези задънени улици…“ (Heisenberg, 1970 (1977), 
с. 172). 

Зад формулите на квантовата механика стоят не визии на части-
ци и вълни, а картини на макроекспериментални постановки.  

В областите на високите енергии и почти невъобразимите нови и 
нови частици се налага приемането на все по-странни образи като 
‘струна’, ‘цвят’, ‘холон’, ‘бутстрап’, които наследяват класическата 
ситуация на нелокалност на физичното взаимодействие, теоретично 
предсказана в мисловния експеримент-парадокс на Айнщайн–
Подолски–Розен и емпирично потвърдена от френския физик-
експериментатор Аспе. Оказва се, че наистина по наблюдения, както 
е и по силата на квантовите принципи, състоянието на две частици, 
които се разлетяват след взаимодействие в различни посоки и на го-
лямо разстояние, е взаимно зависимо, което означава предаване на 
взаимодействие по-бързо от скоростта на светлината, мигновено. 
Едно откритие води до смислов конфликт (обезсмисляне на друго). 
Дали едното трябва да се отстрани за сметка на другото? Това е прак-
тически невъзможно и значи отказ или от квантовата механика, или 
от теорията на относителността. Възможен изход е концептуалното 
обединение, известно като ‘квантовата гравитация’. Подробен анализ 
на тази ситуация е направен от Н. Сретенова в Постмодерната наука 
и нейните критици. Върху дебата Айнщайн-Бор и историята Сокал. 
(Сретенова, 1998, сс. 85 – 115). 

Така или иначе, въпросната нелокалност има смисъл само в 
светлината на експеримент, какъвто е този на Аспе. Трябва да наме-
рим в света отговор на нашите предположения. А това значи да ги 
видим и обясним. Смисълът е в човешката форма на света. Еволюци-
ята на физичния смисъл води в дълбочина към все по-релефното и 
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точно определяне на нашия свят, а с него и на нашата жива форма. 
Всяка по-дълбока теория се натъква на феномена на зависимостта от 
човешкото тяло в различни ситуации и измерения. В квантовата ме-
ханика наблюдателят е включен експлицитно. Човешкото тяло чрез 
уредите, необходими между него и ‘микросвета’, участва в процеса 
на определяне на състоянието на системата, то съ-причинява данните. 
Човешкото тяло е винаги там, то прави опита такъв, какъвто е. Чо-
вешкия ум с неговите форми прави теориите такива, каквито са. Чо-
вешката форма прави физичния свят такъв, какъвто е. Докато това не 
влезе експлицитно във физиката, тя няма да превъзмогне пропадането 
на смисъла на някои и понятия и поразителната наивност на други. 

Неяснотата е на границата. Защо планетите се привличат (Ню-
тон) или изкривяват пространството (Айнщайн)? Защо в ‘дълбочина’ 
изчезват пространство-времевите определености? Смисълът на въп-
росната неяснота е в това, че формата на света се разпада на граница-
та. Тя не намира обяснение отвъд себе си, където просто няма какво 
да се каже. Тя не подлежи на обяснение, защото тя служи за всяко 
обяснение като основание. Ние не можем да кажем защо законите на 
науката, които работят добре, са именно такива. Ние не можем да 
обясняваме фундаменталните константи и закони. Но всяко обясне-
ние става като прилагане на тези закони върху факти. Формата на 
света е необяснима, но тя се промъква във всяко обяснение. 

И така. Когато започнем да задаваме глупави въпроси като: „Де-
лима ли е материята безкрайно, или има неделими елементи?“, „Безк-
райна ли е Вселената?“, „От какво се състои протонът?“ или „Какво е 
имало преди Големия взрив?“, ние бъркаме физичния смисъл с безс-
мислието. Смисъл има само видимото. От него смисълът се предава 
на думите, термините и уравненията. Мислимото е във формата на 
пространство-времеви свят. На границата на света възникват не-
доразумения. Гранични феномени се представят като проекции на 
невидими микро и мега същности. Там думи като частица, вълна, ко-
лапс, изкривено пространство, губят яснота. 

 
67. Физичен смисъл в квантовата механика. Айнщайн 
(Може ли квантово-механичното описание на физичната реал-

ност да бъде смятано за пълно?) 
Тук се подлага на изпитание развитото по-горе обяснение на фи-

зичния смисъл и по-широкото разбиране за физичната наука.  
„В една пълна теория има елемент съответстващ на всеки 

елемент на реалността. Достатъчно условие за реалността на една 
физична величина е възможността за предсказване на нейна 
стойност с точност, без смущаване на системата. В квантовата 
механика в случая на две физични величини, описани от некомутира-
щи оператори, познанието на единия изключва познанието на другия. 
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Тогава или (1) описанието на реалността, дадено от вълновата 
функция в квантовата механика не е пълно или (2) тези две величини 
не могат да имат едновременна реалност. Съображението от проб-
лема на предсказване относно една система на базата на измерва-
ния направени на друга води до резултата, че ако (1) е неистинно 
тогава (2) е също неистинно. Така може да се заключи, че описание-
то на реалността дадено във вълновата функция не е пълно“ (Айн-
щайн, Подолски, Розен). 

 
Квантовите явления са полигон за решаващо изпитание на изло-

женото в предишните параграфи разбиране за физичен смисъл и спе-
циално за границите на наблюдаемостта и статуса на граничната фи-
зична реалност на ‘микросвета’ спрямо наличните релевантни пер-
цепции. Това ще направя върху материала на класическите статии на 
Айнщайн–Подолски–Розен и Бор върху смисъла на квантовата меха-
ника от 1935 г от Копенхаген.  

Под заглавие: „Can Quantum-Mechanical Description of Physical 
Reality Be Considered Complete?“ през 1935 г. в два броя на водещото 
научно списание Physical Review излизат две статии. Първата – в 
майския брой, от Айнщайн, Подолски и Розен от Принстън, а втората 
– в октомврийския брой от Нилс Бор от Копенхаген.  

Първата статия, широко известна като АПР-публикация, по-
късно станала емблема на спора за физичния мисъл на квантовата 
механика, изказва класически проблематичността на физичния сми-
съл в една гранична теория, каквато е квантовата механика. Тук аз я 
обсъждам само с оглед на проблема, поставен в това изследване, и не 
обсъждам физичните и философски проблеми, иманентни за кванто-
вата механика. Поднасям извиненията си на читателите за премълча-
ването на цялата дискусия върху АПР-публикацията в дисциплината 
Философия на квантовата механика.  

 „В една пълна теория има елемент съответстващ на всеки еле-
мент на реалността. Достатъчно условие за реалността на една фи-
зична величина е възможността за предсказване на нейна стойност с 
точност, без смущаване на системата. В квантовата механика в случая 
на две физични величини, описани от некомутиращи оператори, поз-
нанието на единия изключва познанието на другия. Тогава или (1) 
описанието на реалността, дадено от вълновата функция в квантовата 
механика не е пълно или (2) тези две величини не могат да имат 
едновременна реалност. Съображението от проблема на предсказване 
относно една система на базата на измервания направени на друга 
води до резултата, че ако (1) е неистинно тогава (2) е също неистинно. 
Така може да се заключи, че описанието на реалността дадено във 
вълновата функция не е пълно“ (Einstein, Podolsky and Rosen, 1935, p. 
777). 
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„Всяко сериозно разбиране (consideration) на една физична тео-

рия трябва да взема предвид различаването между обективната реал-
ност, която е независима от всяка теория, и физичните понятия, с ко-
ито теорията оперира. Тези понятия са предназначени да съответстват 
на обективната реалност, и посредством тези понятия ние рисуваме 
тази реалност за себе си.  

В опита да оценим успеха на една физична теория, ние можем да 
си задаваме два въпроса: (1) „Вярна ли е теорията?“ и (2) „Пълно ли е 
описанието, дадено от теорията? Само в случай че позитивни отгово-
ри могат да бъдат дадени на двата въпроса, понятията на теорията 
могат да се смятат за задоволителни. Правилността на теорията се 
оценява по степента на съгласуване между заключенията на теорията 
и човешкия опит. Този опит, който единствено ни прави способни да 
правим заключения относно реалността, във физиката приема форма-
та на експеримент и измерване.  

Каквото и значение да се придава на термина пълна, следното 
изискване за пълна теория изглежда необходимо: всеки елемент от 
физичната реалност трябва да има еквивалент във физичната тео-
рия. Ще наречем това условие за пълнота. Така се отговаря лесно на 
втория въпрос, веднага щом можем да решим какви са елементите на 
физичната реалност.  

Елементите на физичната реалност не могат да бъдат определени 
от a priori философски съображения, а трябва да бъдат основани с 
резултатите от експерименти и измервания. Изчерпателна дефиниция 
на реалността не е необходима за нашата цел. Ние ще се задоволим 
със следния критерий, който смятаме за резонен. Ако, без да смуща-
ваме по никакъв начин системата, можем да предскажем с едноз-
начна определеност стойността на физична величина, тогава съ-
ществува елемент на физичната реалност, съответстващ на тази 
физична величина. Смятаме, че този критерий, далеч от изчерпване на 
всички възможни начини за признаване на физичната реалност, най-
малко ни снабдява с един такъв начин, ако се изпълнят условията му 
(ibid.) Разгледан не като необходимо, а само като достатъчно условие 
за реалност, този критерий е в съгласие с класическите, както и с 
квантовомеханичните идеи за реалността.) (ibid., p. 778). 

Следва анализ на квантово-механичното описание на поведение-
то на частица с една степен на свобода. Фундаментално понятие на 
теорията е понятието за състояние което изглежда е описвано пълно 
от вълновата функция ψ.  

Ако ψ е собствена функция на оператора А, то е, ако  
 

ψ ≡ Аψ = аψ, 
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където а е число, тогава физичната величина А има с определеност 
(еднозначност) стойността а когато частицата е в състояние, дадено 
чрез ψ. В съгласие с нашия критерий за реалност, за една частица в 
състояние дадено чрез ψ, за което Еq важи, има елемент на физичната 
реалност съответстващ на физичната величина А“ (ibid., 778). 

В мисления експеримент се проследява математически използ-
ването на величината.  

Заключението в квантовата механика е, че „когато моментът на 
частицата е известен, нейните координати нямат физична реалност.“ 
(ibid.) 

С. Г. (Нямането на физична реалност неусетно замества ‘неиз-
вестен’) В квантовата механика няма разграничаване между позна-
ние и реалност (както и АПР отбелязва).  

В квантовата механика измерването на едната от некомутатив-
ните величини разстройва състоянието на другата. 

„От това следва че (1) квантово-механичното описание на реал-
ността, дадено във вълновата функция, не е пълно или (2) когато 
операторите, съответстващи на две физични величини не комути-
рат, двете величини не могат да имат едновременна реалност. За-
щото ако двете имаха физична реалност – и така определени стойнос-
ти – тези стойности биха влезли в пълното описание, в съгласие с ус-
ловието за пълнота. Ако тогава вълновата функция дава такова пълно 
описание на реалността, тя би имала тези стойности; те биха били 
предсказуеми. Това не би бил случаят в който ние оставаме с алтер-
нативните неопределености“ (ibid., р. 778). 

Вълновата функция не съответства на измерванията, без да про-
менят състоянието. Това противоречи на критерия за реалността. 

2. Да вземем за тази цел две системи (два електрона), I и II (на 
схемата А и В). Те си взаимодействат от време t = 0 до t = T, след кое-
то няма взаимодействие между тях. Предполагаме, че състоянията на 
двете системи преди взаимодействието са познати. Тогава можем да 
предскажем бъдещото състояние на комплекса I, II след взаимодейст-
вието по уравнението на Шрьодингер.  

  А  
 
 
 
 

 
 
 

 
В 

Схема на АПР -експеримента 
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Но не можем да предскажем състоянието на всяка от тях. Това 

става с още измервания, с редукция на вълновия пакет. Възможно 
става да припишем две вълнови функции на една и съща реалност 
(ibid., р. 779). Заключава се непълнотата на описанието в квантовата 
механика от постулатите за пълнота в началото и парадокса на 
двойната реалност на две величини P и Q.  

„Изхождайки тогава от положението, че вълновата функция дава 
пълно описание на физичната реалност, ние стигаме до заключението, 
че две физични величини с некомутиращи оператори може да имат 
едновременна реалност. Така отрицанието на (1) води до отрицание 
на единствената друга алтернатива (2). Така сме принудени да заклю-
чим, че квантово-механичното описание на физичната реалност даде-
но от вълновата функция не е пълно.  

На това заключение може да се възрази, че нашият критерий за 
реалност не е достатъчно рестриктивен. Наистина, не може да се 
стигне до нашето заключение, ако се настоява че две или повече фи-
зични величини могат да се разгледат като едновременни елементи на 
реалността само когато могат да бъдат едновременно измерени или 
предсказани. От тази гледна точка, тъй като или едната, или другата, 
но не двете едновременно, от величините P и Q могат да бъдат предс-
казани, те не са едновременно реални. Това прави реалността на P и Q 
зависима от процесите на измерване, проведени върху първата систе-
ма, които не смущават втората система по никакъв начин. Никаква 
резонна дефиниция на реалността не би се очаквало да разреши това“ 
(ibid., р. 780). 

Логическата верига на аргумента на АПР – анализ. 
1. Предлага се цяла концепция за физичната теория и физичната 

реалност. Тя не е априорна философска, а следва опита от физичното 
познание. Но в нея се залагат определения, които не са приемливи в 
квантовата механика и създават проблеми. На първо място това е ус-
ловието ‘несмущаване на състоянието’. 

2. Подвъпросно е че реалността има елементи. Тези елементи не 
са дадени по никакъв начин, освен чрез величините, т.е. налице е тав-
тология.  

3. Още по-съмнително е че една физична величина има реалност. 
Това смесва теорията и реалността, въпреки изискването в АПР да се 
прави дистинкция. ‘Реалността’ на величината се определя прецизно 
като предсказуемост на стойностите ѐ.  

4. Достатъчното условие за реалност е много силно, това е пред-
сказуемостта без намеса и то с определеност единица. Това е налице в 
класическите теории. Трябва допълнително да се анализира как става 
така, че въпреки намесата на сетивата и теорията физичната система 
остава недокосната. 
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Изглежда в квантовата механика има нов тип контакт с реал-
ността, без дистанция. А може би става въпрос за намеса на теоре-
тични елементи в самата тъкан на наблюдението по един радикален 
начин, т.е. в квантовата механика за разлика от класическите тео-
рии, ние мерим нещо теоретично, а не нещо сетивно възприемаемо.  

5. Ако това е така, физичният смисъл заедно физичната реалност 
се разпадат. 

6. Не се поставя под въпрос съответствието между величина и 
елемент на реалността. Това значи безвъпросно приемане на обектив-
ната реалност преди и независимо от измерването. 

7. Обективната реалност ясно е потвърдена в първото изречение 
на статията: „дистинкция между обективната реалност, която е неза-
висима от всяка теория, и физичните понятия, с които теорията опе-
рира“ (ibid., p. 777). 

Останалата част на анализа привеждам в параграфа след при-
веждането на отговора на Бор на АПР-статията.  

 
68. Физичен смисъл в квантовата механика. Бор 
(Може ли квантово-механичното описание на физичната реал-

ност да бъде смятано за пълно? 
Статията е отговор на АПР-публикацията. Показано е, че ‘кри-

терият за физична реалност’ формулиран от АПР, съдържа същес-
твена неяснота, приложен върху квантовата механика. Обяснена е 
‘Допълнителността’ в квантовата механика, която представя опи-
санието на физичните феномени и която удовлетворява всички ра-
ционални изисквания за пълнота. 

 
Поставя се под въпрос едно реалистично интерпретиране на из-

мерването като съответстващо на една реалност преди наблюдението 
(Айнщайн-Подолски-Розен) и доминира едно ново, феноменологично 
интерпретиране (Нилс Бор).  

Включване на наблюдателя имаме и в квантовата механика, но 
тук вече самият резултат от наблюдението е получен с участие на 
наблюдателя. Сякаш наблюдението е корумпирано, както се безпокои 
Айнщайн. Но разликата е само в начина на отчитане. При специална-
та относителност не измерителният прибор (часовника или метъра) 
повлиява на реалността, а координатната система. Докато в квантова-
та механика фотоплаката или гайгер-мюлеровият брояч участват в 
получаването на измерваното квантово състояние.  

Според Бор теорията дава „напълно рационално описание на фи-
зичните феномени, каквито ги срещаме в атомните процеси“ (Bohr, 
1935, p. 696). 

В квантовата механика не може в описанието на механична сис-
тема да се приложи критерия за реалност на АПР върху двете кано-
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нични променливи. Оттук авторите заключават, че квантово-
механичното описание не е пълно. 

Още в началните постановки се вижда една съществена разли-
ка:  

АПР говорят за физична реалност, а Бор – за физични феномени. 
АПР говорят за пълнота, Бор – за възможно най-пълно рацио-

нално описание.  
Бор: „Действително финитното взаимодействие между обекта 

и измерителните агенти, обусловено от самото съществуване на 
кванта на действието влече – поради невъзможността за контрол на 
действието на обекта върху измерителните инструменти, ако те из-
пълняват своето предназначение – необходимостта от отхвърляне на 
класическата причинност и радикална ревизия на нашето отношение 
към проблемите на физичната реалност. Фактически, както ще видим, 
критерий за реалност като този, предложен от авторите, съдържа – 
колкото и предпазлива неговата формулировка може да изглежда – 
съществена двусмисленост, когато е приложен към актуалните проб-
леми, с които ние се занимаваме тук. За да направя аргумента ясен, 
колкото е възможно, аз ще разгледам в някои детайли няколко прости 
примера за измерителни аранжименти“ (ibid., р. 697). 

 
Експеримент на преминаване на електрон през един отвор и наблюдава-
ната след много електрони дифракционна картина (Ranavaka, 1998). 

 
Дори момента на една преминаваща през отвор частица да е на-

пълно известен преди преминаването, дифракцията от разцепването 
на вълната-пилот, даваща символично представяне на нейното състо-
яние на нейното състояние ще имплицира неопределеност в момента 
на частицата... Очевидно неопределеността Δ p е неотделимо свързана 
с възможността за обмен на момент между частицата и диафрагмата; 
и въпрос от принципен интерес за нашата дискусия е сега до каква 
степен моментът, така обменен, може да бъде взет в отчет в описани-



XII. Проникване в атома 377

ето на феномена за изследване от експерименталния аранжимент, в 
който преминаването на частица през отвор може да се разбере като 
изходно състояние.“ (ibid.) От отношението на Брогли между момента 
и вълновата дължина се вижда ясно, че неопределеността Δ p на мо-
мента на частицата в тази посока е корелирано с Δ q чрез Хайзенбер-
говия фундаментален принцип на неопределеността 

ΔpΔq ≥ h, 
 

което в квантово-механичния формализъм е пряко следствие от кому-
тативното отношение за всяка двойка от спрегнати променливи. Оче-
видно неопределеността е неотделимо свързана с възможността за 
обмен на момент между частицата и диафрагмата (ibid., р. 697). 

 
Анализ.  
1. Да се твърди, че има обмен на момент между частица и диаф-

рагма, е проблематично. В едно представяне се визират като взаи-
модействащи, като обменящи момент, една концептуална частица 
и една реална диафрагма. Тази формулировка е носи объркващо вли-
яние върху цялата концептуална мрежа, защото диафрагмата е макро-
обект, реално даден в сетивата, докато частицата е предполагаема 
теоретично и само нейните ефекти върху фотоплака са наблюдаеми 
обекти. Това е смесване на две концептуални схеми, на два езика, при 
това единият е принципно необсервативен. 

2. Двата обекта: частица и диафрагма, имат прекалено различни 
размери и, което е по-важно, макроприборът е емпирично наличен, а 
микрообектът е предполагаем.  

3. Ако се каже, че частицата си взаимодейства с други частици 
на диафрагмата, това ще бъде коректно, но напълно извън наблюде-
нието. Освен това отново ще има смесване на концептуални схеми: 
самият израз ‘частици на диафрагмата’ смесва наблюдаемо с ненаб-
людаемо.  

4. Ако се изключи ‘частицата’, ще се говори за неопределено 
нещо, което носи наблюдаем ефект, интерпретируем най-добре чрез 
неопределеността, която носи кванта (взаимо)действие в цялата екс-
периментална група (инструмент за изстрелване на частица, отвор в 
диафрагма и фотоплака). Тогава се избягва ненаблюдаемата ‘частица’ 
и се изключва микросвета.  

5. Очевидно нашата представа за ставащото е изнасилена и при-
нудително лишена от пълнота. Ние не включваме частиците, които 
изглежда са там, въпреки че са малки, за да ги наблюдаваме. Но тези 
частици не просто са малки, те са принципно ненаблюдаеми поради 
невъзможността за преносител на информация за тяхното съществу-
ване и състояние между тях и наблюдателя. Макро-инструментите, 
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които ни информират за ситуацията, правят това информиране едва 
след интерпретация в термини на ненаблюдаеми микрообекти.  

Това са неща като белези за контакт с невидим свят върху маги-
ческите инструменти на магьосник, който ни показва, че след неговия 
магичен транс са се променили например ръцете му и по тях има чер-
ни точки. Ние сме го използвали именно за да донесе тези черни точ-
ки. Той си мълчи, но ние тълкуваме тези точки като емпирично сви-
детелство за неговия контакт със сили извън нашия свят. И при това 
няма друго по-добро обяснение, а това обяснение дори се усилва в 
статистическо предвиждане на разположението на точките все по-
точно с нарастване на броя на сеансите. 

6. ‘Дифракцията’ и ‘интерференцията’ са интерпретации на 
типични линии , а не наблюдавани феномени в макромащаб. Те са 
ефект, видим в статистическата обработка на пространственото разп-
ределение на многобройни попадения върху плаката. Не е видно, че 
става въпрос за вълнов феномен, а само ефекта е като че ли там е 
имало дифракция. На макро ниво дифракцията се наблюдава не само 
в нейните ефекти: пресичането и наслагването на разпръснати вълни, 
а и в самото разпръсване на вълните и тяхното движение по цялата 
траектория.  

 

 
Схема на експеримент с два отвора на пътя на електронен пакет . Едва 10 

000 електрона дават задоволително групиране в интерферентни ивици 
(Ranavaka, 1998). 

 
Бор: Не можем да отчетем отделно взаимодействието на части-

цата с първата диафрагма, с втората диафрагма и другите тела от 
аранжимента. „Невъзможността за по-близък анализ на реакциите 
между частицата и измерващия инструмент е разбира сe не особеност 
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на описаната експериментална процедура, а по-скоро съществено 
свойство на всеки аранжимент, направен за изучаване на феномени от 
този тип, където имаме работа с черта на индивидуалност напълно 
чужда на класическата физика“ (ibid., р. 697). Сега се появява втора 
ненаблюдаема същност: вълната, за да интерпретира ефекта на ‘диф-
ракция’.  

Макар че тази ‘дифракция’ е само наполовина дадена като разп-
ределение на максимуми и минимуми, което се наблюдава при диф-
ракция на вълни от прегради, се заключава: „асоциираната вълна 
дифрактирана от отвора в първата диафрагма“ (ibid., p. 698). 

Принципният отказ и невъзможност за представяне на пълна 
картина са неизбежни след въвеждането на ненаблюдаем агент и с 
това неопределеност, в действителност ненаблюдаемост на всичко, 
което той се предполага, че прави. Това е много скъпа цена на въвеж-
дането на един обект чрез въображението от наблюдаемия макросвят 
във въображаемия микросвят.  

Бор: Във втория експериментален аранжимент, където първата 
диафрагма не е неподвижно свързана с другите части на апарата, би 
могло най-малко по принцип да се измери момента ѐ преди и след 
преминаването на частицата с каквато и да е желана точност, и така 
да се предскаже момента на последната след преминаването ѐ през 
отвора. Фактически, такова измерване на момента изисква само 
недвусмислено приложение на класическия закон за запазване на мо-
мента, приложен например към процеса на сблъсък между диафраг-
мата и някое тестващо тяло, момента, който е задоволително контро-
лиран преди и след сблъсъка (ibid., р. 698). 

Принципната разлика между двата експериментални аранжи-
мента е обаче, че в аранжимента, построен за контрол на момента на 
тази първа диафрагма, това тяло не може вече да се използва като из-
мерителен инструмент за същата цел като в предишния случай, а 
трябва, с оглед на позицията му спрямо останалите апарати, да се тре-
тира частицата, преминаваща през отвора, като обект за изследване, в 
смисъл че квантовомеханичните отношения на неопределеност от-
носно позицията ѐ и момента ѐ трябва да се вземат експлицитно в от-
чет. Фактически, даже ако знаем позицията на диафрагмата, отнесена 
към пространствената рамка преди първото измерване на нейния мо-
мент, и даже все пак нейната позиция след последното измерване мо-
же да се фиксира акуратно, ние губим, предвид на неконтролируемо-
то преместване на диафрагмата по време на всеки сблъсък с измерва-
щите тела, познанието на нейната позиция, когато частицата преми-
нава през отвора. Целият аранжимент е следователно очевидно не-
подходящ за изследване от същия вид феномени както в предишния 
случай…„ние оставаме след това преминаване все още със свободен 
избор дали искаме да знаем момента на частицата или нейната из-



С. Герджиков. Научното обяснение на света 380 
ходна позиция относно останалите апарати. В първата евентуалност 
ние се нуждаем само да направим втора детерминация на момента на 
диафрагмата, оставяйки непознат завинаги нейната точна позиция, 
когато частицата е преминала. Във втората евентуалност се нуждаем 
само да определим нейната позиция относно пространствената рамка 
с неизбежна загуба на познание на момента, обменен между диаф-
рагмата и частицата“ (ibid.). 

„Моята главна цел при повтарянето на тези прости, добре позна-
ти разсъждения, е да обоснова, че в такива феномени нямаме работа с 
непълно описание, характеризирано от произволен избор на различни 
елементи на физичната реалност с цената на жертване на други таки-
ва елементи, а с рационална дискриминация между съществено раз-
лични експериментални аранжименти и процедури, които са подхо-
дящи или за еднозначното използване на идеята за пространствено 
положение, или за легитимиране на импликациите на теоремата за 
запазване на момента…Фактически, отхвърлянето в такъв експери-
ментален аранжимент на единия или другия от два аспекта на описа-
ние на физичните феномени, – комбинацията на които характеризира 
метода на класическата физика, и които следователно в този смисъл 
могат да бъдат схванати като допълнителни едно на друго, – зависи 
съществено от невъзможността, в областта на квантовата теория, за 
акуратно контролиране на реакцията на един обект на измерващите 
инструменти, т.е. на трансфера на момент в случай на измерване на 
положение, и на преместване в случай на измерване на момент. Тък-
мо в това последното всяко сравнение между квантовата механика и 
обикновената статистическа механика, – колкото и пълна тя може да 
бъде за формално представяне на теорията, – е съществено ирелеван-
тно (ibid., p. 699, к.м. – С. Г.).  

Анализ. 
1. Нилс Бор никъде не говори за квантов свят или микросвят, за 

квантова реалност или микрореалност като извор на физичен сми-
съл. Той се отказва да използва термина ‘физична реалност’, използ-
ван от АПР. Бор повтаря изразите: ‘квантова теория’, ‘тези феноме-
ни’, ‘квантовите феномени’, ‘експериментални аранжименти’. Всички 
те са макро. 

2. Нилс Бор говори за на частицата и на вълната като съществу-
ващи. Това е непоследователност или неизчистеност на собствената 
му ‘феноменологична’ интерпретация.  

3. Нилс Бор допуска взаимодействие между квантовия обект 
(частицата) и измерителния прибор (диафрагмата). Но едното е теоре-
тичен обект (частицата), а другото – емпиричен (диафрагмата). Как си 
взаимодействат теоретичен и опитно възприемаем обект? Нилс Бор 
заедно с това допуска взаимодействие между микрообект и макроо-
бект (частица и измерващ инструмент). 
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Трите допускания на Бор водят до по-нататъшни спорове и не-
доразумения и тласкат Бор към все по-далеч отиващи преосмисляния 
на въпроса за физичната реалност от реализъм към феноменализъм 
(феноменология) а не към инструментализъм. Може да се види, че 
този тип реализъм отстъпва на заден план в контекста на Боровата 
(копенхагенската) интерпретация. Това се вижда от по-късни изказ-
вания на Бор, но мястото му е в следващия параграф  

За мисления експеримент на АПР. Това може да се възпроизведе 
по принцип в експериментален аранжимент, на твърда диафрагма с 
два паралелни отвора. Отново става въпрос за дискриминация между 
различни експериментални процедури които позволяват недвусмис-
лена употреба на допълнителни класически понятия.  

Не може да се говори ясно за измерване без смущаване на сис-
темата в квантовата механика, както смятат Айнщайн, Подолски и 
Розен. „Напротив, това описание, както се вижда от предишната дис-
кусия, може да се характеризира като рационална утилизация на 
всички възможности за еднозначна интерпретация на измерванията, 
сравними с финитното и неконтролируемо взаимодействие между 
обектите и измерващите инструменти в областта на квантовата тео-
рия“ (ibid., р. 700). 

Отново и отново, за кой ли път, Бор остава в своя език, и факти-
чески не говори за физична реалност, за пълно описание, въпреки че 
не експлицира разноезичието си с Айнщайн. Той говори за квантова 
теория, за рационално използване на възможностите за интерпре-
тация на измерванията, за квантови феномени, за физични феноме-
ни.  

Бор: Фактически е изключено по принцип да се контролира 
енергията, която отива в часовниците, без съществена интерфе-
ренция с тяхната употреба като индикатори за времето. „Тази не-
обходимост от дискриминиране във всеки експериментален аранжи-
мент между онези части на физичната система, направени като из-
мерващи инструменти, и онези, които конституират изследвания 
обект, може да се каже, че формират една принципна дистинкция 
между класическото и квантово-механичното описание на физични-
те феномени“ (ibid., р. 701). 

Това е в пълно съгласие с една по-развита епистемология, която 
е помъдряла от сблъсъка с такава трудна гранична ситуация, като 
квантовомеханичното измерване.  

Нилс Бор е в ситуация на избистряне на нов физичен възглед и 
нова физична представа за познанието. Но той още не обръща внима-
ние на концептуалните несъвместимости в своите твърдения относно 
обектите на измерване в квантовата механика. Личи тенденция към 
разбиране на тези обекти по-скоро като теоретични, а не като реални. 
Във всеки случай той никъде не си позволява да използва твърдения 
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относно реалността на частиците и вълните в смисъла, в който се из-
ползва термина ‘физична реалност’. Той многократно повтаря израза 
‘физични феномени’, без да го определя точно, но явно го използва 
като алтернативен израз за специфичната ‘реалност’ наблюдавана в 
квантовата механика. 

Бор не въвежда наблюдателя, а измерителния инструмент. По 
подобен начин стоят нещата и при Айнщайн. Но е ясно, че нашето 
тяло определя мащаба за наблюдение и нашите телесни сетива правят 
приборите измерващи. Остава напълно неясно как се съчетават мик-
рофеномените като частица и вълна с макро приборите, защото тук 
става въпрос за два скока, извършени едновременно: скок между раз-
лични мащаби: микро- и макро-, и между наблюдаемо и ненаблюдае-
мо, при това в едни и същи изречения.  

Тази некохерентности неяснота  на описанието в квантовата 
механика е причина за неопределеността. Но в това отношение ние 
нямаме нещо съвсем ново. И в други теории и науки се смесват не-
наблюдаемо и наблюдаемо по силата на един холизъм на човешкото 
въображение. След години това става и в генетиката, когато се смес-
ват термини от различни концептуални системи и от различни езици 
(физика, химия и молекулярна биология).  

 
69. Равносметка на въпроса за смисъла и реалността в кван-

товата механика 
Всъщност и в двата случая наблюдателят участва в оформя-

нето на реалност. Защото реалното пространство-време е такова, 
каквото е измерено от наблюдателя в нулевата точка на коорди-
натната система. И тук, както в квантовата механика, наблюда-
тел и уред вървят заедно, за да продуцират стойност. Време без 
времеизмерване с часовник няма, както няма квантово състояние без 
измерване с прибор.  

 
Двете статии са предмет на многобройни философски публика-

ции в обширната област на Философия на квантовата механика. Тук 
тези публикации не се анализират. Това значи, че анализът не участва 
пряко в дискусията за философията на квантовата механика, а е изпи-
тание на развиваните тези относно физичния смисъл, реалност и гра-
ници на опита в квантовата механика.  

В някакъв смисъл те са кулминация на напрегнато обсъждане на 
въпроса от физиците от лагера на класическото разбиране и лагера на 
феноменалисткото. Две различни нагласи се сблъскват и две различни 
разбирания на физичната реалност се обсъждат. Ситуацията е преда-
дена добре от Николина Сретенова в следната оценка: „оказва се, че 
не само философите, но и самите физици, дори най-добрите сред тях, 
разбират по различен начин езика на квантовата механика“ (Сретено-
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ва, 1998, с. 41). Това несъгласие е радикално и обяснението трябва да 
е не във физиците, а в самата ситуация. Квантовата механика пресича 
невидимата граница на перцепцията и се дистанцира пределно от се-
тивния опит. Тя не успява да проникне в друг свят, за да го изкаже, а 
само стига до мястото, където нашият свят се разпада в неопределе-
ност.  

Аз привеждам обширни цитати от тези публикации, за да пока-
жа, че и в двете макар и различни позиции не се подхвърля на съмне-
ние измеримостта като физически смисъл. Перцептивната природа 
на реалността, която задава всички обработки в наблюдение, описа-
ние и обяснение, не се поставя под въпрос. А това е основна теза на 
тази книга. Но се поставя под въпрос едно реалистично интерпрети-
ране на измерването като съответстващо на една реалност преди 
наблюдението (Айнщайн-Подолски-Розен) и доминира едно ново, фе-
номенологично интерпретиране (Нилс Бор). По повод на квантовата 
механика Айнщайн се озовава в позицията да брани устоите на науч-
ността, каквито са според него, и така изпада в реализъм, водещ 
встрани от философията на относителността, която по справедливите 
бележки на Бор придвижи физичното разбиране именно в посока от 
реализъм към феноменализъм, от рационализъм към емпиризъм, от 
свят без център към центриран в наблюдателя свят. В резултат на това 
Айнщайн получи изумително силен резултат, несънуван от Нютоно-
вата наука и философия: физичните понятия като пространство и 
време имат физичен смисъл само за наблюдател в центъра на коор-
динатна система.  

Анализ на квантовомеханчното описание от гледна точка на 
живото възприятие и науката като артефакт.  

1. Няма друг начин да се даде реалността вън от физичните 
понятия, освен във възприятието. Но възприятието не върши пряка 
работа в езика на науката. Когато измерваме, си служим с теоретично 
понятие, величина. Така ние задължително интерпретираме възприя-
тието на движението на стрелката, за да нанесем в таблица число с 
определението ‘стойност на величина’. В тази операция наистина ня-
ма дистинкция между реалност и измерителен резултат. Реалността е 
покрита от артефакт.  

2. Изходът е винаги да се има предвид дистинкцията между 
възприятие и измерване. Възприятието не съдържа теория или вели-
чина. Измерването ги съдържа. Близо до тази позиция е Бор.  

Това би проляло повече светлина отколкото величината като 
критерий за реалност (Айнщайн). Защото реалността не се състои 
от елементи, отговарящи на величините или поне не можем да ги 
видим преди величината. Оттук не можем да свързваме еднозначно 
физичните величини с елементи на реалността. Трябва да приемем, че 
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това са удобни знаци, измерими с наблюдаеми уреди, които описват 
силно до предсказуемост измерванията.  

3. Съществуването на обективната реалност преди измерването 
изглежда несъмнена и най-удобната предпоставка на физиката. Но 
това не е така. Преди физиката съществува не независимата обектив-
на реалност, а дадената в сетивата, т.е. зависимата от човешкото тяло.  

4. В обикновената ситуация, развивана от макрофизиката, не се 
повдига въпроса за смисъла на ‘обективната реалност’, защото той 
няма смисъл. Удобно е да не се различава наблюдение от възприятие, 
защото се измерва нещо възприемаемо, да кажем разстоянието или 
масата. Така не се разграничава обективна реалност от възприемаема 
и наблюдавана.  

5. Квантовата механика не е обикновена наука. В нея понятията 
са напрегнати между теоретично значение и перцептивен смисъл.  

6. Тя е гранична. 
7. Граничността ѐ се състои в това, че тя изследва обекти, не-

наблюдаеми пряко. При това тези обекти не са макро-, а са микро-, 
т.е. принадлежат към друг пласт от реалността. 

8. В тази ситуация очевидно измерването не съвпада с някакво 
възприемане на тези обекти. Измерват се макро-ефекти, а интерпре-
тацията е микро-. Ние си представяме обаче микрообектите като ума-
лени макрообекти: вълни и частици.  

9. Тази ситуация съдържа епистемологичен парадокс. Ние смес-
ваме до степен на неразличимост концептуално и реално в термини 
като квантови ‘вълни’ и ‘частици’. Смесват се и термини от различни 
концептуални схеми. Такова смесване е допускано масово в опитната 
наука, където цари общо взето небрежност относно смесването и 
объркването на термини и изрази от различни концептуални схеми. 
Вчастност, така е в молекулната биология и за това ще стане дума. Но 
Бор преодолява въпросното смесване в принципа на допълнителност-
та и особено по-нататъшното му осмисляне.  

10. Смесването на концептуално и реално въвежда особен вид 
нереалност, която представлява неизмеримостта. Наистина, щом 
веднъж си приел статуса на реално на нещо косвено измеримо, на 
микрообект, измерим като макрообект, когато тази измеримост се 
губи, ти губиш и самата реалност на микрообекта. Няма живо въз-
приятие на този обект независимо от измерването. Няма възприемане 
и няма измерване, значи няма реалност. Частиците между измервани-
ята не са реални. Електронният облак не е реален, а имагинерен, тео-
ретичен.  

11. Теоретичната ‘реалност’ разбира се не е валидна, защото 
така са ‘реални’ всички понятия на физиката като топлород, етер, гра-
витация и какво ли не. Няма начин да се удостовери реалността на 
тези реални същности.  
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12. Физиката правилно приема за реално възприемаемото и 
опитно даденото в измерването. Но измерването е вече артефактуално 
заредено и просмукано от теория. Тук реалността се размива.  

13. Спасяването от размиване дава винаги опитът. Но когато 
опитът е корумпиран от интерпретацията така, че теорията става неза-
висима от живото възприятие и го замества с несъстоятелна предста-
ва, тогава науката напуска опита и става ирационална. В нея възник-
ват нерешими парадокси и неотстранимо неразбиране. 

14. Опитът трябва да остане недосегаем от интерпретация и 
винаги да може да се каже на какво възприятие, всеобщо споделимо 
от хората, отговаря едно понятие. Виенският кръг настоява на това 
съвсем правилно. Абсолютизацията на това изискване като епистемо-
логична догма не е нужна. Защото никога не можем да определим 
точно кое физично понятие се придържа към живото възприятие и 
кое не. Има винаги дистанция между възприятие и величина, между 
реално и концептуално.  

15. Редукцията към наблюдение на Виенския кръг трябва да се 
трансформира в максимално изчистване от интерпретация, докол-
кото това е възможно. И това е правило, а не твърд и окончателен 
критерий за реалност.  

16. По-добър критерий за реалност от този на АПР е значи вся-
ка физична величина да може да се свърже ясно с възприятие. Вели-
чини като Ψ, h, υ (вълнова функция, определима като амплитуда на 
вероятността, константа на Планк и дължина на микровълната) са 
подвъпросни от тази гледна точка. Те говорят за микрообекти, а се 
осмислят в макрофеномени. Затова трябва да останат съзнателно ар-
тефакти и да не се претендира че описват реални същности, а, както 
прави това Бор, на феномени, неразделими на реалност и наука, на 
обект и инструмент, на наблюдател и наблюдавано. 

17. Уговорката в края на АПР-статията визира възможността за 
определяне на реалността в зависимост от измерването. Именно тази 
наглед невъзможна възможност е налице в квантовата механика.   

18. Неизбежно пренебрегвайки тук многобройните интерпрета-
ции на квантовата механика, за нас е важно да проверим развивания 
тук възглед за науката. Науката преподрежда един вече оформен в 
нашето възприятие свят. Формата на света, дадена във възприятието, 
е независима от нашето решение. Тя се споделя от хората и това ѐ 
дава емпирична сила и валидност. Науката не бива да губи най-здрава 
връзка с този свят. В степента, в която тя (понякога принудително) 
прави това, науката отслабва. Тогава физиката трябва да държи смет-
ка за дистанцията си спрямо света и да отпадат всякакви спорове за 
реалния статус на нейните теоретични обекти в някакъв микросвят.  
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19. В квантовата механика е налице гранична научна ситуация. 

В такива ситуации се очертават граници и форми, невидими в нор-
мални ситуации.  

20. Граничната ситуация на квантовата механика показва гра-
ничност на науката, научната форма. 

21. Когато науката стига до пределно отдалечаване от възприя-
тието или дадената форма на света, тя става двусмислена, амбивален-
тна, неопределена.  

22. Правилна е реалистичната нагласа на АПР и критиците на 
Копенхагенската интерпретация за ‘оздравяване’ и ‘нормализиране’ 
на квантовата механика. Но те не успяват да убедят колегите си и фи-
лософите, защото тяхното разбиране за реалност е твърде слабо или 
твърде ‘силно’, то изключва граничните ситуации поради своята на-
ивност.  

23. Разбирането на Бор е по-адекватно за граничната ситуация, 
то е образовано от опита на самата квантова механика. Тава, че Бор 
стига до феномен вместо ‘обективна реалност’ е голяма крачка. Личи 
обаче невъзможност да се проникне в природата на физичния фено-
мен. Бор продължава да говори за частици преди измерването като 
за реални обекти. Той прескача границите между концептуално и 
реално. Оттук незадоволителността на квантовата механика в нейната 
Борова интерпретация от 1935.   

24. Това разбиране на Бор еволюира към яснота и обобщение от-
носно спецификата на физичната реалност и смисъл. В последната си 
статия върху спора с Айнщайн от 1949 г. Бор пише: „Аз предупреж-
давах специално срещу фрази, често срещани във физичната литера-
тура, като ‘смущаване на феномена от наблюдението’ или ‘създаване 
на физични атрибути на атомните обекти от измерването’. Такива 
фрази,  които могат да служат да напомнят очевидните парадокси в 
квантовата теория, в същото време причиняват объркване, тъй като 
думи като ‘феномен’ и ‘наблюдение’, както и ‘атрибути’, ‘измерва-
ния’, се използва по начин трудно равним с обикновения език и прак-
тическа дефиниция.  

Като по-подходящ начин на изразяване аз препоръчах прилага-
нето на думата феномен изключително към наблюдения, получени 
при специфични обстоятелства, включвайки в отчет на целия експе-
риментален аранжимент. В такава терминология, наблюдателният 
проблем е свободен от всякаква сложност, тъй като в актуалните екс-
перименти всички наблюдения са изразени с недвусмислени твърде-
ния, отнесени например към регистрацията на точката, в която елект-
рон се появява на фотографската плака. Освен това говоренето по 
този начин трябва да подчертае, че подходящата физична интерпре-
тация на символичния квантово-механичен формалзъм отчита само 
предвижданията, от детерминистичен или статистически характер, 
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спадащи към индивидуални феномени, явяващи се при условия, де-
финирани с класически физични понятия“ (Bohr, 1949, p. 237 – 238). 

Тук  по-ясно е осъзнато концептуалното объркване, предизвика-
но от хетерогенния език на квантовата механика, отнесен по привич-
ния начин буквално към една микрореалност. От позициите на ця-
лостта на концептуалните форми в концептуални полета това се виж-
да ясно.  

25. Според Бор от 1949 става дума за промяна на разбирането за 
физична реалност. Нилс Бор помества това разсъждение в рамките на 
следното гранично разбиране: „Това откритие [на Планк на универ-
салния квант на действието], разкрило атомистичност в законите на 
природата, отиваща далеч отвъд старата идея за ограничена делимост 
на материята, наистина ни научи, че класическите физични теории са 
идеализации, които могат да бъдат недвусмислено прилагани само в 
онези граници, в които включените действия са по-големи в равнение 
с кванта (ibid., pp. 201 - 202). „Фактически в квантовата механика се 
сблъскваме…с невъзможността на класическата концептуална рамка 
да обхване специфичното свойство неделимост или ‘индивидуал-
ност’, което характеризира елементарните процеси“ (ibid., p. 203).  

26. Според Бор от 1949 физичен смисъл имат само макроописа-
нията: „колкото и далеч тези феномени да трансцендират областта 
на класическото физично обяснение, цялата картина трябва да се 
изрази в класически термини“ (ibid., p. 209).  

Тук вече ясно се потвърждава развиваната в тази книга идея, че 
физичният смисъл е ограничен от перцептивния макросвят, съразме-
рен с човешкото тяло. На границата в дълбочина ние се опитваме да 
проникнем в нов свят, но това, което научаваме, е по-скромно и по-
важно. Ние разполагаме с един свят и за този свят са най-добри ясни-
те думи на класическата физика. Тук се открива „невъзможност за 
всяко отделяне на поведението на атомните обекти от взаимо-
действието с измерващите инструменти, които служат да опреде-
лят условията за явяване на феномените“ (ibid., p. 210).   

На границите на света не се открива нов свят. Но светът се то-
пи и не отговаря на романтичното очакване за разкриване. Смислова-
та кухота на квантовата механика сочи празнотата на науката, когато 
иска да проникне отвъд видимото. Но видимото е тук и без наука. 
Така че науката не ни дава света, нито ни води към нов свят. Тя е 
празна.  

На Бор принадлежат и следните категорични думи: „Не същест-
вува квантов свят. Съществува само абстрактно квантово физично 
описание Грешка е да е смята, че задачата на физиката е да разрива 
неща за природата такава, каквато е. Физиката е занимава с онова, 
което ние можем да кажем за природата 
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Какво е онова, от което ние, човешките същества, в последна 

сметка зависим? Ние зависим от думите. Ние сме потопени в езика. 
Нашата задача е да съобщаваме опита и идеите си на другите. Ние 
трябва да се стремим непрекъснато да разширяваме обхвата на наше-
то описание, но по такъв начин, че съобщението ни да не загуби своя 
обективен и еднозначен смисъл“ (цит.по Сретенова, 1998, с. 92). 

Смисълът на промяната Бор и останалите копенхагенисти виж-
дат като подобен на извършената в Специалната теория на относи-
телността. В споровете си с Айнщайн те многократно изтъкват, че 
квантовото описание носи същото откритие на граница, каквото и 
относителността: За пределно малките в човешка мярка размери, как-
то и за пределно големите, единствено подходящата макро-физическа 
рамка говори по съвършено различен, неочакван начин.  

1935: „ Общата относителност даде урок за физичната реалност 
на квантовата механика (Bohr, 1935, p. 701). Това се отнася за нераз-
делността и неизмеримостта като отделни на пространствените и 
времевите координати. „Зависимостта от системата за отчет, в теори-
ята на относителността, на всички показания на скали и часовници 
може даже да се сравни със съществено неконтролируемия обмен на 
момент или енергия между измерваните обекти и всички инструмен-
ти определящи пространство-времевата система на отчет, която в 
квантовата механичната теория ни поставя в ситуацията, характери-
зирана от понятието за допълнителност. Фактически, тази нова черта 
на натуралната философия означава радикална ревизия на нашето 
отношение към физичната реалност, което може да се сравни с фун-
даменталната модификация на всички идеи относно абсолютния ха-
рактер на физичните феномени, които носи общата теория на относи-
телността“ (ibid., р. 702).  

1949: „Така, малките размери (smallnes) на кванта на действие, 
сравнен с действията, включени в обикновения опит, включително 
аранжирането и използването на физичен апарат, е така съществено 
за атомната физика, както извънредно големият брой атоми, компози-
ращи света в общата теория на относителността, които, както често е 
отбелязвано, изискват дименсиите на апарата за измерване на ъгли да 
бъде направен малък в сравнение с радиуса на кривина на пространс-
твото“ (Bohr, 1949, p. 238). 

„Както в относителността, така и в квантовата теория, ние се за-
нимаваме с нови аспекти на научния анализ и синтез, и в тази връзка 
е интересно да отбележим, че даже във великата епоха на критичната 
философия от миналия век, стои само въпросът до каква степен a pri-
ori аргументи могат да се дават за адекватността на пространство-
времевата координация и каузална връзка на опита, но никога въпро-
сът за рационални генерализации или вътрешни лимитации на такива 
категории на човешкото мислене“ (ibid., p. 239).  
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Това клони към будистката феноменалистична картина на света 
в ‘шунята’ (‘празнота’) на Нагарджуна. Съвременните будистки схва-
щания на квантовата реалност са толкова близки до Копенхагенската 
интерпретация, че могат напълно да разчитат на нея без ре-
интерпретиране, колкото и да е странно. Ето фрагмент от такава ин-
терпретация, развита в рамките на будистка конференция върху нау-
ката: „Копенхагенистите твърдят, че не съществува реалност отвъд 
нашите възприятия, и че нашите инструменти, съзнания и ‘наблюда-
ваното’ заедно (т.е. самият експериментален аранжимент) формират 
реалното. Подобно на Мах те твърдят, че цялата реалност трябва да се 
познае емпирично… Бор твърдеше, че съществуването на субатомни-
те частици и феномени е конструкция на нашите инструменти… Кла-
сическите величини като момент, енергия са трансформирани в опе-
рации в квантовия свят. Така те стават операции без оператор“ 
(Ranavaka, 1998, p. 113). 

Не се нуждае от ре-интерпретиране на Бор и развиваната тук 
концепция. Тя съвпада с тази на Бор, като се изчистят остатъците от 
реалистични твърдения.  

Ярко потвърждение на оформянето на реалността и в двете до-
пълнителни ситуации от наблюдателя намирам в експеримента на 
Уилър. Джон Уилър, копенхагенист, измисля експеримент, който по-
казва релефно качествените импликации на наблюдението.  

 
 

Схема на експеримента на Уилър (Ranavaka , 1998, p. 117). 
 
В този експеримент галактична леща събира два фотона, идващи 

от далечна галактика. Чрез свободен избор един наблюдател може да 
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се постави в позиции А или В. Ако той е в позиция А, наблюдението 
му показва интерференчна картина и така вълнова природа на свет-
лината. Той не може да определи пътя на светлинната вълна. В пози-
ция В той възприема две светлинни петна, съответстващи на двата 
лъча и това показва корпускулярната природа на светлината. В този 
случай той не може да определи местата на частиците. Уилър заклю-
чава, че каквато и история тази частица да е имала, наблюдението 
определя нейната реалност, и тъй като това е направено от свободен 
избор, човешкият избор влиза в копенхагенската интерпретация. Така 
човешкото възприятие формира реалността“ (ibid., p. 116 – 117). 

 
70. Граници на ‘Галилеевата наука’ 
Границата на числовото описание не е видима отвън. Тя се поя-

вява в процеса на описание или обяснение на обектите, определими 
като текстове. Това са редове знаци, които чрез код подреждат 
градивни единици на живота и правят реда на структурите и реак-
циите в клетката, органите и системите в организма. Те определят 
реда и формата на ресинтеза на разпадащите се белтъци, както 
реда и формата на репликацията. Те насочват пътя и пространст-
вената ориентация на ембриогенеза. 

 
Мощта на матeматическата опитна наука е неприложима към ор-

ганичното, което се описва без числа. Нека проследим математизира-
ната част от биологичните теории.  

Обяснения на популационната динамика. Прякото разширение 
на статистическия компонент на Менделовото откритие е цялата ма-
тематическа еволюционна генетика. В своето развитие тя естествено 
достига до областта на валидност на Дарвиновата теория на еволюци-
ята чрез отбор, доколкото тя също е теория на динамиката на попула-
циите. Тази картина на приближаване и обединение на две чисти по-
нятийни организации е обяснима в рамките на концептуалната фор-
ма в епистемично поле като припокриване на двете концептуални 
форми. 

След Менделовите пропорции първото забележително уравнение 
на популационната динамика е уравнението на генетичното равнове-
сие на Харди и Вайнберг. Харди-Вайнберговото равновесие е дедук-
ция от пропорциите на Мендел при специфични условия. При липса 
на мутации, имиграция и емиграция две породи АА и аа, различаващи 
се по единичен локус, са в пропорции АА = р, аа = q (р + q = 1). Двете 
хомозиготи и една хетерозигота Аa ще се явят в следните честоти: 

р2АА + 2рqАа + q2аа = 1 (А = р, а = q) 
 
Според съвременните еволюционисти „Харди-Вайнберговото 

равновесие показва, че Менделовия механизъм е консервативен фак-
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тор ... Но еволюцията е изменение. Тя изисква честотите на някои 
генотипични варианти да бъдат изменени.“ (Левонтин, 1970, с. 100). 
Така по начало в популационната генетика няма и помен от идея за 
развитие на живите форми. Тази идея се появява по-късно, просто 
поради добрата възможност еволюцията да се опише като популаци-
онна динамика. Появява се концептуална нужда от уравнения на ево-
люцията и в нейното макрозначение като видообразуване и микрое-
волюция. Това биха били уравнения на една, за разлика от Харди-
Вайнберговата, неравновесна, асиметрична спрямо отделните геноти-
пи, популационна динамика, водеща до предпочитание и отстранява-
не на признаци, до отклонения в твърди направления от Х – В равно-
весието. На тази теоретична линия се появява забележителната Фун-
даментална теорема на естествения отбор. Тази теорема, постулирана 
от генетика-еволюционист Фишер, е истински проблем в епистемоло-
гията на биологичните теории. Тя е следната: 

 
( ) ( )2ii

2i ii ωωp2ω2ωω -ωp2
dt
dω 2 ∑ −=+= ∑  

 
където ω e фундаменталната за биологията величина – fitness. Това е 
величината, превеждана на български като ‘приспособеност’. Дефи-
нирането на приспособеността, измерването ѐ, е възможно единстве-
но чрез измерване на относителни честоти на организми, отразяващи 
генни честоти. В уравнението величината ‘средна приспособеност ω’ 
се комбинира с ‘генната честота p’. Така свързаните в Принципа на 
отбора понятия – приспособеност и генна честата – са зависими по 
определение. Принципът се оказва априорен. Някои го уличават дори 
в тавтологичност: Оцеляват оцеляващите. 

Уравнението се чете така: „В достатъчно голяма панмиксична 
популация, наследяването в която се определя от един n-алелен ген, а 
натискът на отбора, задаван от ωi, е постоянен, средната приспособе-
ност ω1 на популацията нараства, достигайки стационарно значение в 
едно от състоянията на генетично равновесие. Скоростта на измене-
ние на средната приспособеност на популацията е пропорционална на 
адитивната генна дисперсия и се превръща в нула при достигане на 
генетично равновесие“ (Fisher, 1958, p. 41). 

Тази теорема като теорема на еволюцията съдържа качествена 
новост в сравнение с пропорциите на Мендел и Харди-Вайнберг. Тя 
моделира динамика на популацията с насоченост – приспособеност-
та се повишава. Замисълът на Фишер е свързване на идеи, изводими 
от темповете на смъртност и репродукция с понятията от факториал-
ната схема на наследствеността, представяне в количествена форма на 
принципа на отбора като закон на природата, „чрез който мярата на 
усъвършенствуването на всеки вид по отношение на неговата среда е 
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определена от сегашното му състояние“ (ibid., р. 22). Този замисъл е 
опит да се приложи популационната генетика като концептуална 
схема и с това Галилеевият стандарт на физична теория на дина-
мична система към областта на валидност на Дарвиновата концеп-
туална схема. Уравнението описва строго определен, макар и статис-
тически изразим динамизъм на популацията, определен от сегашното 
състояние, както е определян всеки динамичен процес във физичес-
ките теории – движението на планетите, на макропараметрите на иде-
алния газ, на електроните и т. н. Естественият отбор е определен като 
необходим процес, чиито параметри са предсказуеми. Не може да 
става дума за някакво еволюционно ‘творчество’, за история. Истори-
ята е сведена до динамика. 

Ето какво показва епистемологичното изследване на Фишерова-
та теорема в контекста на моя модел и целта на моето изследване. 

Теоремата задава постоянна зависимост между квадрата на дис-
персията и скоростта на отбора, която ги приравнява към нула само в 
състояние на генетично равновесие (ω = ωi). Това състояние е изразе-
но от уравнението на Харди-Вайнберг. Движението към нула е естес-
твен резултат от действието на отбора – dω при висока генна измен-
чивост отборът действува силно, елиминирайки индивидите с по-
ниска от средната приспособеност s (ωi – ω) – сумарното отклонение 
се стреми към 0, системата се стреми към равновесие, приспособе-
ността на популацията расте. При достигане на равновесие скоростта 
на отбора d/dt става нула. Отборът е изменение, което се стреми ... 
да анулира себе си. Той действува като резултат от отклонение и се 
стреми да го отстрани. Целият процес е колебание около равновесие-
то: отначало равновесното състояние е разбалансирано, приспособе-
ността е намаляла, отклонението расте, отборът се ускорява, отклоне-
нието в резултат от действието на отбора намалява, приспособеността 
расте до средната. Възстановено е равновесието. Действието на отбо-
ра замира. При тотална неприспособеност на популацията в резултат 
на рязко изменение на условията на средата очевидно процесът е не-
обратим и популацията измира отново при ‘генетично равновесие’. 

Тъй като тази схема се абстрахира от непрекъснатостта на ево-
люцията като прогрес от по-ниски равнища на организацията към по-
високи, тя включва като равноправни състояния както повишената, 
така и намалената или изчезналата приспособеност. Величината на 
приспособеността на отделния генотип зависи от приетата за средна 
приспособеност на популацията ω. Еволюцията се свежда до съхра-
нение на равновесието чрез анулиране на всяко отклонение от него. 
Тук няма история, защото регулационната динамика чрез обратна 
връзка на популацията е задвижена от силите, съхраняващи равнове-
сието на генетичната система. 
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Микроеволюцията според теоремата на Фишер и подобни на нея 
се оказва нещо далеч по-бедно от видообразуването и макроеволюци-
ята. Всеки процес на флуктуация в популацията се описва от тази те-
орема, включително нейното измиране. Наистина тенденцията, зада-
вана от теорията на естествения отбор, е да расте относителното чис-
ло на по-приспособените. Това значи, че съставът на популацията при 
непрекъснатата поява на положителни отклонения от средната прис-
пособеност нови алелни варианти (мутанти) постепенно ще се изменя 
(измества) в посока към усъвършенствуване на адаптивността, на ор-
ганизацията. Но заедно с това ще се измества и средната приспособе-
ност, а точно тя няма с какво да се сравни, за да се установи в рамките 
на популационната генетика, че тя расте. Средната приспособеност не 
е измерима величина. Тя е винаги единица. Ако се приеме, че има 
растене на средната приспособеност, се излиза извън обхвата на тази 
теорема. Не могат да се сравняват средните приспособености на раз-
лични живи форми. Еволюцията към ново равновесно състояние по-
пулация наистина се стреми към равновесие, но дали това е прогрес 
или регрес на организацията, не може да се определи. Популационна-
та генетика не може да бъде теория на еволюцията като самооргани-
зация. Тя не може да бъде и теория на образуването на нови живи 
форми, защото изобщо не различава живите форми – тя различава 
само равновесни от неравновесни състояния на популацията на базата 
на различни стойности и съотношения на генни честоти. 

Следователно фундаменталната теорема, както и другите по-
добни теореми на селективна еволюционна динамика (уравнения на 
еволюцията) се отнасят по-скоро за отбора като ‘стабилизиращ 
фактор’, а не като ‘творчески фактор’ на еволюцията. Теоремата 
според самия Фишер е много близка до II принцип на термодинами-
ката. И двата принципа описват популации (агрегати). те са „верни 
независимо от природата на единиците, които ги композират; и двата 
са статистически закони; всеки изисква константно нарастване на из-
мерима величина, в единия случай ентропията, в другия приспособе-
ността, измерима чрез ω ... Допустими са биологични популации, в 
които генетичната изменчивост е нула и в които приспособеността не 
расте“. Както вторият принцип ... поддържа, както аз мисля, върховно 
положение сред каноните на природата, ... един закон би трябвало да 
заема върховна позиция сред биологичните науки. Възможно е двата 
принципа да бъдат абсорбирани от някой по-общ принцип.“ (ibid., р. 
39). Важно различие между двата принципа според Фишер е, че ент-
ропията нараства необратимо, е еволюцията е обратима (ibid., р. 40). 

Тези връзки между термодинамиката и микроеволюционната 
динамика са удивителни. Те изразяват една и съща концептуална 
форма – математическа Галилеева теория на статистически тип. Този 
‘Галилеев стандарт’ изключва качествената природа на организаци-
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ята. Живите организми, както и неживите структури, могат да обра-
зуват статистически съвкупности, които да се изменят по един и същ 
начин. Това не е теория на феномена живот. Животът е чужд на ста-
тистиката на числата в много важно отношение. Еволюцията като 
изменящо се число е просто динамика на състава на съвкупности от 
каквито и да се обекти – живи или неживи. 

Термодинамичният и информационният подход са алтернативи 
на чисто биологичните концепти. Това е линията на неравновесната 
термодинамика и на теориите на самоорганизацията на биомолекули-
те, която снема в себе си термодинамичния, химико-кинетичния и 
информационния подход. Съществуващата дълбока концептуална 
връзка между тази група теории се нуждае от по-силно изясняване и 
вероятно това може да доведе в бъдеще до някакво ‘епистемологични 
теореми’ на възможностите и границите на определени теоретични 
организации в положението им към живо феномени. ще се опитам да 
охарактеризирам чисто качествено въпросните граници (По-широко 
проблемът е разискван в Рационалност и биология (Герджиков, 1991, 
с. 61 – 67). 

Неадекватност на числото за описание на органичния ред на 
ресинтез. Когато се опитваме на описваме подредените единици ин-
формация в клетките като стойности на параметри, ние стигаме до 
лишаване от информацията. Това не са ред от стойности, нито могат 
да се съотнасят и подреждат като числа чрез правила. Те са неправил-
ни от гледна точка на каквото и да е количествено подреждане. Така 
например буквите Б И О Л О Г И Я образуват именно в този ред бъл-
гарска дума за наука за живота. Количеството информация, което те 
съдържат, е изчислимо по Шеноновата теория като броя на буквите в 
използваната азбука на степен дължината на думата (30

8
). То е равно 

на единица върху вероятността за случайно подреждане на именно 
тази последователност при комбиниране на редици от осем букви от 
азбука с тридесет букви.  

Сега, да опитаме друга последователност, която е лишена от 
смисъл, например Я О Г Л И О И Б. Имаме ли основание да смятаме, 
че в тази поредица от букви от същата азбука, случайно същите букви 
имат различна информация и респ. различна вероятност да се наредят 
при случайно комбиниране. Не. Количеството информация в тази 
безсмислена последователност Я О Г Л И О И Б е същото, както и в 
думата Б И О Л О Г И Я. То е точно равно на 30

8
.  

Ако сега приложим това разсъждение върху ДНК, стигаме до из-
вода, че всяка подредба на мономерите в ДНК е еднакво вероятна и 
специфичната жива ДНК с една и съща дължина с неспецифичната 
денатурирана, разбъркана нежива ДНК носят еднакво количество 
информация и са еднакво невероятни.  
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Има различни начини да се преодолее тази пропаст и да се обяс-
ни уникалния ред като случаен или следствие от малки случайни 
промени. Но всички те запазват определянето на спецификата на жи-
вите структури и в по-широк смисъл значещите текстове като качест-
ва, а не количества (Вж. Gherdjikov, 1996). 
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XIII. ЛОГОС В ОПИТНАТА НАУКА 
Опитната наука е въплъщение на логоса. Тя е езикова и логичес-

ка дейност. Логосът има формата на живот като изказ, описващ и 
обясняващ света с оглед експанзия. Но илюзия се оказва, че логиката 
с някаква Логическа форма изобразява света. Индукцията, дедукцията 
и логическата форма на опитната наука въобще, се свеждат до запаз-
ване и пренос на определеност. Индуктирането на концептуална фор-
ма е акт на концептуална експанзия. Светът се изказва и по този на-
чин споделя в езика, чиято форма е логиката. Светът се изказва в раз-
лични езици и различни логики. Логическата форма е запазване на 
значенията в дискурсивните преобразувания. Съвременните логики 
показват вариативността на логическото даже на ниво основни зако-
ни. Незападните логики се отнасят до феноменалния вят експлицит-
но. Останалото е неизказуемо и нелогическо.  

71. Празнота на логическата индукция 
Индукцията като преход от единично към общо е празна, както 

и дедукцията, по силата на празнотата на всеобщото, общото, 
особеното и единичното. Индуктирането на твърдения от други 
твърдения не е логическа операция и е свойствено и на дедукцията. 
То е синтез в епистемично поле. Индуктира се концептуална форма 
за обект върху подобни обекти. Индуктирането има граници. Дока-
то не се стигне до неопределеност извън допустимото в ситуация-
та, индукцията има смисъл.  

 
Дейвид Хюм най-ясно и подробно показва индуктивността на 

мисленето и науката и нерационалността на индукцията.  
Джон Ст. Мил и Уилиам Хюъл от различни позиции обосновават 

рационалността на индукцията. Според Мил индукцията е въпрос на 
логика и се основава на аксиомата за реда в Природата. Тук е дадено 
класическото определение на индукцията: „Индукцията тогава е она-
зи операция на ума, чрез която заключаваме, че това, което ни е из-
вестно в някакъв частен случай или в няколко случая, ще важи във 
всички случаи, които са подобни на първия в определени отношения, 
подлежащи на уточняване. С други думи, индукцията е процесът, 
чрез който заключаваме, че това, което важи за определени индивиди 
от един клас, важи за целия клас, или че това, което важи в определе-
но време, ще важи при подобни обстоятелства по всяко време… в 
самата формулировка на Индукцията се съдържа неявно един прин-
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цип; едно допускане по отношение на хода на природните явления и 
реда във Вселената; а именно, че в природата има такива неща като 
аналогични случаи; че това, което се е случило веднъж, при доста-
тъчно подобие на обстоятелствата ще се случи отново и не само 
веднъж, а винаги, когато възникнат същите обстоятелства… Вселена-
та, доколкото я познаваме, е така устроена, че всичко, което важи във 
всеки отделен случай, важи и за всички случаи от определен вид… 

Този универсален факт, който е нашето оправдание за всички 
изводи от опит, е бил описван от различни философи с различни ду-
ми: че природният ред е еднообразен; че Вселената се управлява от 
всеобщи закони; и други подобни“ (Мил, 1848 (2000), сс. 17 – 19).  

Това положение за еднообразието на Природата се формулира 
като основание на индукцията и това изглежда странно, защото не се 
формулира от философите в анализа на дедуктивното знание. Всеки 
закон на науката го предполага и в законите на науката то се твърди в 
конкретна форма. Всеки закон е твърдение за ‘всеобща форма’ на за-
висимост в пространството и времето.  

Индукцията е концептуална експанзия. Ако временно забравим 
за логическата теория на индукцията и се взрем в научното оперира-
не, наречено индукция, ще видим, че то не е обобщение, а пренос, 
разширение, експанзия. Ние не заключаваме от сега за винаги или от 
тук за навсякъде, а съдим от изпитания тип неща за следващите в 
опита неща от този тип. Нито Кеплер и Тихо, нито Майкелсън и Мор-
ли, нито Крик и Уотсън, нито Моно и Жакоб, са повтаряли многок-
ратно еднакви наблюдения и експерименти. Задачата е да се измисли, 
да се създаде, да се конструира нужния експеримент, за да се види 
какво става в отговор на нашия въпрос, именно в този (тип) обект. 
Тя е подобна на детективско изследване. Ние установяваме по следи, 
чрез предизвикани или неочаквано получени свидетелства скрито 
състояние на нещата. И, веднъж установили какво става, се нуждаем 
само от потвърждаващи или опровергаващи случаи, но не от ста-
тистически значими множества повторения. Индукцията никога не 
е била задоволително формулирана в логиката. И все пак тя е рацио-
нална.  

Непълна е не само индукцията, а и дедукцията. Индукцията е 
непълна, с изключение на изчерпването на някакъв тип предмети, ло-
кализирани и обхватни. Но е непълна и дедукцията. За разлика от ма-
тематиката и логиката, дедуктивното заключение от закон през усло-
вия към факти е проблематично и подлежи на проверка в наблюде-
ния, вчастност измервания. В дедуктивните теории никога един закон 
не се проверява във всеки факт и никога един експеримент не се пов-
таря върху всеки член на едно множество еднообразни данни. (Не-
пълнотата на формалните системи е доказана от Гьодел). Когато един 
решаващ и точно направен експеримент даде определен резултат, 
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този резултат ще бъде даден и при повторение на експеримента, 
стига да е получена нужната чистота от мущения. Както индукци-
ята, така и дедукцията се изправят пред неизброимо множество данни 
и факти и теорията не се прилага към всички факти, за да бъде прове-
рена. Но се прави решаваща разлика между индукция и дедукция са-
мо поради наличието или липсата на ‘универсални’ закони. Дали има 
закон или не, е въпрос на ефективност и сила на обясненията. Но на-
личието на закон никак не значи безпроблемна валидност на закона и 
истинност на теорията. При всички случаи от отделни наблюдения и 
описания се експанзира към всички подобни наблюдения и описания. 
Именно това е индукция. В същия смисъл понятието се използва в 
електромагнитната теория: индукцията е ефект на поява на ток в про-
водник в близост до магнит.  

Индукцията е концептуален синтез, задвижен от потенциали в 
научното поле. Така че логическата теория за индукцията е слабо 
описание на феномена на концептуална експанзия. Става дума имен-
но за пренос на връзка, протичане на истинност от положения към 
положения в епистемично поле, от теория към факти (дедукция) или 
от факти към факти (индукция). И в двата случая процесът не е ана-
лиз, а синтез. И в двата случая се върви от данни към данни, от факти 
към факти, но в единия случай имаме по-мощна концептуална струк-
тура (закон), чрез който този пренос е далеч по-еднозначен и почти 
автоматичен. А това е процес на концептуален синтез, задвижен от 
епистемични потенциали. Този процес винаги е индукция в дина-
мичния смисъл – като взаимодействие в поле, или в органичния – ка-
то синтез на форма.  

Концептуалната експанзия е смислена поради трайността на 
формата на света. Заключаваме за неизвестни случаи, защото неща-
та са едни и същи в различни моменти и места. Но това е предпостав-
ка на цялата наука.  

Индукцията е проблематична като дедукцията. Гаранция в де-
дукцията няма. Нищо не ни гарантира, че сме уловили някаква ‘все-
общност’ или ‘необходимост’. В интерпретацията на Попър, а по-
късно и на Лакатош (Lacatos, 1970, p. 178), Хюм схваща науката като 
ирационална. Попър се съгласява с Хюм за ирационалността на ин-
дукцията и гледа на всички закони и теории като хипотетични или 
догадъчни. (Popper, 1934). На такива ограничения е обречен всеки 
логически дедуктивен модел на опитната наука, какъвто е този на 
Попър.  

В действителност не разполагаме с достатъчно определени кла-
сове в реалността и по силата на това не можем да твърдим нещо за 
всички членове на клас данни или факти. Теориите и предположения-
та са изказани в език и принадлежат на концептуална система, а пер-
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цепциите се намират в реалността. Това е разликата между арте-
факт и живот.  

Когато казвам: „Заклинанията нямат сила“ аз не правя емпирич-
но обобщение или индукция на общо от единично. Аз не казвам: „С 
вероятност 98 % твърдя, че заклинанията нямат сила“. Аз не твърдя и 
по-слабото: „почти никога заклинанията нямат сила“, нито дори, че 
„повечето заклинания нямат сила“. Аз просто изказвам едно положе-
ние в света. Тъй като светът е неопределен спрямо езика и сам по себе 
си е ‘мек’, нищо не гарантира истинността на положението независи-
мо от сугестивността и броя на повторенията. Валидността на това 
положение е чисто опитна. То ни ориентира относно заклинанията, 
като ни кара да ги пренебрегваме.  

За да твърдя някакъв процент вероятност, трябва да разпола-
гам с цяло множество пред себе си. Например имам обозрими 100 % 
от случаите на заклинание и от досегашните ми опити в 68 % закли-
нанията нямат сила. Или имам представа за чиста истина във всеки 
възможен свят 100 % вероятност и мога да съпоставям всяко опитно 
знание с това положение във всеки възможен свят. На практика тако-
ва нещо няма. Аз не мога да преценя с каква степен на сигурност 
спрямо абсолютната истина ‘във всеки възможен свят’ се характери-
зират дори най-сигурните положения за нашия свят.  

Ако смятаме, че истините на логиката са идеални и важат за 
всеки възможен свят, ние се лъжем. Придадем ли онтологична те-
жест на тавтологиите на логиката, ние говорим произволно, тъй като 
нямаме никаква представа в други реални светове дали нашата логика 
ще важи. Дори за нашия свят тя е толкова вярна, колкото и невярна, т. 
е. тя няма изобразително отношение към света. Но ако логическите 
закони са проблематични, тогава как те могат да се ползват като ета-
лон за 100 % вероятност?  

Логиката не е форма на света. Няма такова нещо като„логическа 
форма“ извън семантичното запазване на значенията в едно разсъж-
дение. Индукцията не е обобщаване от единично към общо или от 
частно към всеобщо. Единичното не е изказуемо. Ако то трае колкото 
своето изказване, то вече е просъществувало няколко момента като 
едно и също и така като няколко тъждествени неща. Чисто единично-
то като: ‘сега-това-тук’ е неизразимо като кратиловата река. ‘София’ 
(вж. Ръселовите дескрипции) е множествено, сложно, но уникално. 
Единичното като ‘това паве’ е също сложно, множествено и уникал-
но. Но на практика то е като много други павета и това, което е ха-
рактерно за едно паве, твърде възможно е характерно за всяко паве. 
Но това изказване е много рисковано, то лесно може да се опровергае. 
Ако се каже, че всяко паве е гранитно, ще се види, че пред Народното 
събрание паветата не са от гранит. Ако се каже, че всяко паве е ка-
менно, може да се окаже, че някъде правят павета от бетон. Ако се 
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настоява, че бетонните павета не са павета, както черните лебеди не 
са лебеди, с това се върви назад в опитното познание, защото се въз-
пира едно рационално и правдоподобно разширяване на дефиниция-
та.  

Индукцията в опитното знание е логически безформена и праз-
на. Нямаме представа за истината във всеки свят, истината с вероят-
ност единица, или цялото множество от еднородни предмети. Рядко 
имаме налице цели множества от необхватните неща в природата, да 
речем всички черни дупки, всички атоми или клетки. Затова не мо-
жем да мерим вероятности или да преценяваме количествено степен-
та на потвърденост. Изключено е и да заключаваме от единично към 
всеобщо поради крайността на единичното и безкрайността на 
всеобщото, определеността на единичното и неопределеността на 
всеобщото.  

Съвсем друго е да кажем:  
Меркурий е планета в Слънчевата система.  
Венера е планета в Слънчевата система.  
Земя е планета в Слънчевата система.  
Марс е планета в Слънчевата система.  
Юпитер е планета в Слънчевата система.  
Сатурн е планета в Слънчевата система.  
Нуптун е планета в Слънчевата система.  
Плутон е планета в Слънчевата система.  
Следователно и осемте небесни тела са планети в Слънчевата сис-

тема.  
Тази пълна индукция е тавтология. Тук нищо не се индуцира. 

Всичко само се повтаря по-кратко.  
Другият случай е зарът. Преди да хвърлим зар, знаем, че той 

има шест стени, kа които са изобразени шест числа. Ясно е, че пра-
вилният зар ще се обърне след хвърляне на шест с вероятност 1/6. Тук 
също няма преход от единично към общо. Но множеството е ограни-
чено и е под контрол. Затова вероятността е определена. Преди хвър-
лянето никое от числата няма никаква реалност на ‘обърнато нагоре’. 
Става дума за ограничена неопределеност.  

Изобразяването на индукцията като обобщение не е лошо, сти-
га да не се онтологизира или абсолютизира като ‘Логическа Форма’, 
като Умозкалючение. Индукцията е точно индукция, т. е. предаване 
от едно към друго, индуктиране. Тя спокойно остава в областта на 
опитите, без да прекрачва в областта на ‘всеобщото’. От формата 
на един предмет по силата на интуитивно схващане, на пропиване на 
формата на света от целия неартикулиран и неизказуем опит, се пре-
минава към формата на друг предмет като се допуска, че тя е същата, 
понеже другият предмет прилича на първия. Ако видим катерица, 
знаем, че тя ще скача и че хапе, ако я хванем, с острите си зъби, и ня-
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ма да предприемаме повторни опити, за да изчислим процента на ве-
роятност на нашето изказване, или за да се натъкнем на изключение. 
Въпросът е решен веднъж завинаги. Катериците скачат, трудно се 
хващат и като се хванат, хапят здраво до кост. Глупаво е да правим 
все повече опити и от това нашето твърдение няма да придобие по-
голяма сила, макар че по законите на индуктивната логика то ще се 
приближи към истината.  

Индукцията, описана от философията (Бейкън, Мил, Хюъл), не е 
нищо обособено като форма или като път на познанието. Ние просто 
въвеждаме нови обекти в концептуалната форма, проецирайки я вър-
ху тях като матрица, и така се разширява областта на подреден опит. 
С представи от полето това е динамика между различни потенциали, 
свързване на различни определения, протичане на тока на истинност-
та от едни към други положения. Този ред остава винаги локален и 
проблематичен. Той виси под въпрос до второ, по-добро нареждане.  

Опитните изказвания, нелишени от смисъл, са проблематични. 
Индукцията не е различима от„дедукцията“. И двете концептуални 
динамики са вериги от проблематични изказвания. Ние знаем, че ка-
териците хапят, но разбира се, това е проблематично. Можем да се 
натъкнем на опитомена катерица, която не хапе, или на такава, чиито 
зъби не са остри и не хапе. Не е възможно и е безсмислено на практи-
ка да наблюдаваме всички катерици през цялото време, за да имаме 
пълна истина и е лишено от смисъл.  

Може да се окаже, както се и оказва, че черните дупки не са тол-
кова черни и че излъчват. Може да се окаже, че законите на Айнщайн 
не са верни (както и се оказва в някаква степен). Никога не е ясно 
колко опита трябва да направим, за да достигнем например 66 % си-
гурност на една теория.  

Светът не предлага форма, която е описуема точно в категориите 
на индукцията: единично, общо, всеобщо, преход от единично към 
общо или от общо към всеобщо. В света не се знаят и вероятностите, 
освен в ограничените множества, които могат да се обхванат в опит. 
Светът няма размери като екстензионална всичкост или логическа 
форма като интензионална необходимост.  

В този смисъл индукцията е празна. Още Бейкън в Нов органон 
забелязва, че чистото количество факти няма значение. Важна е тях-
ната подредба. Съществува такъв факт или набор от факти, които 
направо водят към закон или решаване положително или отрицателно 
съдбата на един хипотетичен закон.  

И така.  
1. Не е вярно, че индукцията значи да се заключава от един слу-

чай за много или за безкраен брой от краен.  
От една добре изпитана и определена пространство-времева 

форма индуктираме определението в друга, постъпваща на хоризонта 
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на науката форма. От много или няколко добре дефинирани и обясне-
ни случаи в нашия опит досега очакваме същото в следващи опити. И 
това по същество не е обобщаване. Това потвърждава, макар и в дру-
ги координати, феноменологичната теория на Хусерл за абстракция-
та. Ние се вглеждаме в един цялостен предмет, и от качествата на то-
зи 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 индук-
цията. Значи тя не е вероятностен феномен. Важен е онзи опит, който 
ще ви покаже ‘съществената връзка’, ‘причината’, ‘обяснението’. Та-
къв опит се нарича в съвременната философия на науката решаващ 
експеримент, ‘crutial experiment’.  

Тук идва вероятностният анализ. Уоткинс подробно излага иде-
ята на Болцано за вероятността, според която вероятността на едини-
ците знание се измерва спрямо една пълна вероятност, равна на 1, 
характеризираща истина, която важи за„всеки възможен свят“. Ана-
лизира се и схващането на Байези за вероятностите. Уоткинс предлага 
друго определение на епистемичната вероятност (Watkins, 1987, 69 – 
72). (Тук е мястото да спомена, че дискусията за индукцията във 
връзка с вероятностите продължава интензивно и са развити множес-
тво вероятностни модели, които тук няма да анализирам: Popper, 
1943; Carnap, 1950; Hempel, 1965; Ruse, 1973; Maddy, 1989, и т. н.).  

3. Опитът е конструиране на артефакт с материала на света 
така, както правим всичко. Ние строим сгради със строителни мате-
риали от земни материи. Ние композираме музика от слушани звуци, 
пишем я на хартия, направена от дърво я изпълняваме на пиано, нап-
равено от налични в природата материали.  

В изследването (включително наблюдението и експеримента) 
решаваме ребуси и когато намерим едно истинско решение, а това 
зависи от нашата постановка, от качеството на извършения експери-
мент, тогава може да сме спокойни, че така ще става и оттук идва ек-
стензивния момент, серийността, количеството.  

4. Ние търсим най-силната подредба. А тя е подредбата, която е 
най-близо до интерсубективното възприятие. 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.  

5. Светът е структуриран по някакъв начин преди конкретното 
научно изследване и ние само трябва да усилим тази начална конст-
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рукция, да проникнем по-дълбоко в нея, да я видим в детайли или да я 
достроим умствено сами.  

6. Това още веднъж свидетелства, че законите не са обобщения и 
нямат пряко отношение към повторението или към множеството 
еднакви причинно-необходими връзки. Не, това са просто откривания 
и създавания на силни връзки, на силни подредби, които свързват в 
едно цяло множество впечатления, факти, данни.  

7. 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 ин-
дукцията, не е преход от единично към общо, а установяване на въз-
можно по-силна зависимост, която ще се държи по-дълго време в на-
шия опит. Съвършено същият тип имат устойчивите условни рефлек-
си, интелигентните връзки, установявани от висшите животни,„езика 
на насекомите“, и т. н. . Всички те разчитат на ориентация в една от-
носително постоянна среда, а не знание за неизменни неща.  

8. Попър е прав срещу индукцията, доколкото тя е логически не-
издържана. Но това значи, че и без логическа издържаност се пости-
гат успехи. А в експериментирането се тръгва не винаги от теория, а 
само от предположение за факт. И то се ‘проверява’, изпитва се до-
колко нашата умствена подредба има сила. Но същото е и когато при 
прехваления от самия Попър ‘хипотетико-дедуктивен метод’ в експе-
римента и в жестоката проверка изпитваме нашите теоретични до-
пускания. 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 пот-
върждават достатъчно добре, това е много силно постижение. Ако 
вторите се потвърждават достатъчно добре, това е по-скромно пости-
жение, но предполага продължение в по-широкообхватна подредба 
(теория).  

Светът няма формата на налична всеобхватна всичкост, нито 
формата на непоклатима необходимост. Индукцията има, подобно 
на дедукцията, форма на експанзия на концептуални форми. И ин-
дукцията, и дедукцията висят под въпрос. Решаващият експери-
мент (crutial experiment) е експониране на светова форма. Експери-
ментът локализира пространство-времевата форма на света, която се 
визира от теорията. Той експонира локална светова форма. Да се оп-
редели формата на света в определен тип предмет не значи да се пов-
торят милион пъти наблюдения над този предмет. Милионът повто-
рения не допринася с нищо, ако не носи нови моменти и не учи как да 
експонираме по-чисто световата форма. Решаващият експеримент 
при това по възможност най-пряко и силно потвърждава или опро-
вергава теоретично твърдение в сърцето на теорията. Той съди за 
една решаваща визия дали е вярна.  
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Половин век продължават усилията за усъвършенстване на наис-

тина решаващия опит за мерене на скоростта на Земята през ефира. 
От първия опит на Майкелсън през 1881 през опита му заедно с Мор-
ли през 1987, на Морли и Милър през 1905 (когато вече е налице 
Специалната теория на относителността) до опитите на Милър (1934) 
и следващите се развива опитната постановка с цел отстраняване на 
смущенията и отрицателните ефекти и повишаване на измеримата 
интерференция на насложените лъчи, единият от които е успореден, а 
другият – перпендикулярен на посоката на движение на Земята. 
(Collins, 1943 (1996), сс. 35 – 45)). Измерванията се правят в различно 
време на деня и годината, за да се обхванат всевъзможните ориента-
ции на Земята спрямо ефира. Всичко това има значение на повишава-
не на определеността на наблюдението в експеримента, негово усил-
ване така че той да експонира възможно най-силно евентуалния ефи-
рен вятър. Повторенията се правят само с тази цел и статистиката е 
напълно безсмислена. Няма значение (освен за точността) колко са 
повторенията при едни и същи условия и с една и съща апаратура.  

Да се вярва, че езикът ни гарантира безкрайност на една истина е 
напразно. Светът тече и езикът не може да го обхване. Никъде при 
това не се вижда нещо всеобщо, а единичното отлита, докато се поя-
ви. Но животът показва, че може да се разчита на трайни форми в 
света – този свят сякаш тече по-бавно от нашия живот.  

 
72. Празнота на логическата дедукция 
В наличния свят не се изпитва нито всеобщото, нито общото 

като общо, нито необходимото. Затова дедукцията като необходим 
преход от всеобщото и общото към особеното и единичното е само 
словесна дедукция, запазване на значението на приетите определе-
ности. Дедукцията в науката е важна като подреждане на положе-
нията според значенията им, извличане на пълните следствия и тях-
ната проверка. Но тя не ни дава знание за света.  

 
Дедукцията е празна като въображаем логически синтез на ново 

знание по чисто логически път от общо към единично. Това значи, че 
заключението е само семантично. Дедукцията като пренос на значе-
ния е задължителна в науките. В този пренос няма синтез. Дедукцията 
има силата на запазване на значенията на думите и проследяване да 
следствията от положенията.  

Когато заключим следното:  
 
Информацията от ДНК отива в РНК 
Информацията от РНК отива в белтъците 
Следователно информацията от ДНК отива в белтъците, 
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ние не казваме нищо ново. Ние говорим празни приказки. Когато би-
олозите казват: „Информацията в клетката тече от нуклеинови кисе-
лини към белтъци“, те не изразяват закон на природата, закон на нау-
ката, всеобщо твърдение, универсално твърдение. Те не определят 
клас от ограничени нуклеинови киселини и белтъци и явно говорят за 
тези съединения като такива в клетките, без да имат предвид брой и 
без да са сигурни за всичките. Те се въздържат да говорят за ‘всяка’ 
или за ‘всички’, защото почти сигурно ще грешат с това. Никога не 
може да се провери дали такива всеобхватни твърдения са верни. Те 
говорят за клетката, имайки предвид онова, което досега знаят за нея, 
от ограничен опит. Те използват линията на информационния пренос 
в клетката и тази видяна линия я виждат и в новонаблюдаваните 
клетки. По-силна форма на тази концептуална експанзия е да се фик-
сира една дефиниция на информацията в клетката и да се предсказват 
свойствата на всяка следваща клетка. Но преди това трябва да се раз-
познае като такава, т. е. да решим, че нашата дефиниция пасва на но-
вонаблюдавания феномен.  

В биологията, физиката и химията не се казва ‘всички’, ‘всичко’, 
‘навсякъде’, ‘винаги’. Там, където това все пак се казва, става дума за 
идеализация с цел опростяване или невъзможност за различаване. 
Така в квантовата механика не се различават две частици с еднакви 
квантови числа. Те са тъждествени. Естествено всяка молекула вода 
има същата структура, но това е фактическо положение, което е обра-
ботено със силна теория и при това пряко непроверимо. И все пак е 
налице водороден прекис поради повече молекули кислород или 
‘тежка вода’ поради изотоп на водорода. Така се вижда, че изказва-
ния, с които е пълен всекидневният опит и научните изследвания, не 
са всеобщи и не са универсални. Те не са аксиоми или постулати.  

Най-точният смисъл на този тип изказвания е, че „В света е та-
ка“. Нито че „Всички неща от този род в света са такива“, нито 
че„Ако нещо е от този род, то е необходимо такова“. Нито екстензи-
онално, нито интензионално ние не казваме нещо всеобщо и катего-
рично. Същото се отнася и до дефиницията на емпирични предмети 
като заклинанията. Ако кажем, че заклинанието е това-и-това: (да ре-
чем фраза или фрази, изразяващи намерение към свръхестествени 
сили за промяна в нашия свят), ние не казваме: всяко заклинание е 
това-и-това (фраза или фрази, изразяващи намерение към свръхестес-
твени сили за промяна в нашия свят). Защото опитът ще ни научи да 
развием нашата дефиниция и да я коригираме, ако това се наложи.  

Несъстоятелността на логическите пътища за гарантиране на 
истина е в неопределеността на света и специално на света спрямо 
езика. Перфектното определение на неща и процеси в пространството 
и времето не е нужно и не е възможно. Реалните определения разчи-
тат на перцептивни съгласия и никога не са довършени докрай, за-
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щото това би значело да се определи всяка дума, което ни поставя в 
лоша безкрайност. Така че да фиксираме горното определение като 
твърда дефиниция значи да попаднем в неразрешим проблем, защото 
трябва да определяме всички термини и защото трябва да определим 
много заклинания като е-заклинания поради несъвършената дефини-
ция. Подобен е класическия случай с черния лебед, който не е лебед 
‘по дефиниция’.  

Нещата и процесите в света нямат перфектна определеност и не 
е адекватно да се дефинират във формални дедуктивни системи. Де-
дуктивните системи трябва да са меки и отворени. Тяхната логическа 
форма или семантична твърдост трябва да работят за концептуалната 
експанзия и разбирането, а не да я блокират. А това значи постоянна 
готовност за корекции и неразчитане на априорен подход.  

Никога нямам цялата реалност пред себе си, всички предмети от 
един вид пред себе си, нито пък някаква чиста ‘трансцендентална’ 
предметност, която мога да съзерцавам интелектуално и да определям 
за всеки възможен опит. Така не мога да твърдя нещо всеобщо в опи-
та.  

Дефинициите са празни. Ако трябва да бъдем прецизни, трябва 
да кажем в духа на Нагарджуна: Нито една чиста дефиниция не е 
възможна, не е вярна и не работи за познаване на непознати предме-
ти. Но такова категорично изказване отново ни връща в капана на 
логиката на всеобщото и просто не е практично и жизнено. Прагма-
тизмът измъква от ситуацията.  

Логическото тъждество има смисъл като запазване на значение-
то в хода на изследването. Но ако се абсолютизира, то е просто неис-
тина. Нещо да е равно на себе си, да е тъждествено, и оттук да отрича 
отрицанието си, е чист артефакт. В опита нещата текат и не са равни 
на себе си. Те дори не са обособени като независими предмети. Кога-
то обособяваме предмети, ние правим артефакт.  

От казаното за логическото тъждество следва и същото за логи-
ческото отрицание и изключеното трето. Всички те са под въпрос и 
опитът може да ги коригира. В едно изследване да смениш дефини-
цията значи да объркаш изследването, защото ще има термин с две 
различни значения. Предефинирането явно е обвързващо и представ-
лява смяна на концептуалната форма на изследването. Не може зак-
люченията от новата дефиниция да са валидни и за областта на при-
лагане на старата дефиниция, освен ако не преформулираме цялото 
изследване с новата дефиниция.  

Тъй като нещата в света са някак несъизмерими нашите дефини-
ции, дедукциите казват неща, които не са прецизно проверими и вер-
ни в опита. Тази неизбежна мекота и неопределеност позволява на-
пасване на теориите и заключенията от тях към данните или пък на 
данните към перцепциите.  
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Доказателство в емпиричните науки няма. Извеждането на наб-
людения от теории е пресилено. Когато от уравнение (закон на физи-
ката) се извлича неизвестна стойност на променлива, това не е ход от 
теория и от протокол, а е изцяло теоретичен и изцяло емпиричен акт. 
Просто стойността, която е измерима, може да се получи от уравне-
нието, и това е независимо потвърждение или съвпадение на резулта-
та от две независими подредби. Това е най-силното постижение в 
опитната наука. Ако измерването е емпирично, а извеждането е тео-
ретично, тогава може би има смисъл различаването. Но в измерването 
е импрегнирана теория, а и в теорията е включено измерване. Зако-
ните на науката, от които се извеждат други твърдения, са проб-
лематични. Това обяснява факта, че никога не са със 100 % вероят-
ност (Карнап) и винаги са погрешни (Попър).  

Представлява ли дедукцията опит, или е чисто ментално конст-
руиране? Дейвид Гудинг представя в BJPS ред книги и статии за мис-
ловните експерименти. Тук се дискутира въпроса как са възможни 
емпирично валидни мисловни експерименти. Дали те са дедуцирани 
от теории, или са резултат от интуиция?„Как знаем резултат от експе-
римент, без действително да го проведем? Ако е достатъчно да из-
пълним един експеримент мислено, защо го правим реално? В Лабо-
раторията на Ума Дейвид Браун твърди, че някои мисловни експе-
рименти 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 експери-
менти са дедуктивни заключения, имащи емпирични предпоставки: 
липсващия емпиричен елемент е там през цялото време, скрит в неяв-
ните предпоставки… 

Философите оставят изучаването на валидността на наблюда-
телните твърдения на историци и социолози. Техните отговори показ-
ват, че наблюденията не са непроблематични лингвистични същнос-
ти, както повечето философи очакват. Очакват, значи, в мисловен ек-
сперимент. 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 ус-
ловия, но това, което мисловният експеримент заключава за експери-
ментатора е също важно: мисловните експериментатори са съвърше-
но компетентни в своята способност да следват процедури и като 
възприематели на явления и резултати…“ (Gooding, 1994, рр. 1029 – 
1031). 

Възможността на мисловния експеримент говори за автоном-
ността на ума и за решаващата роля на дедукцията и индукцията в 
очертаването на мрежата на научните обяснения. Но научната дедук-
ция е безплодна, ако не включва данни като последни елементи на 
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дедуктивната верига – само по този начин дедукцията може да дава 
проверими следствия, да се свързва пряко с ‘първата подредба’ на 
неща и процеси в пространството и времето като форма на света.  

Обясненията по модела на обхващащия закон, или номологич-
ните обяснения, са дедуктивни умозаключения. Тяхната специфика се 
определя от детерминистичния или статистическия характер на зако-
ните, образуващи техния експлананс (обясняващо) (Hempel, 1965, pр. 
208 – 302). Тези обяснения са толкова по-добри, колкото по-
рационално се използват дефинициите и изходните положения, т. е. 
те не налагат на практика никакви непоклатими определения. В ана-
лиза на обяснението бе показано, че за обяснението са важни концеп-
туалните синтези, а не спазването на значенията или простото 
следване. Ричард Файнман предупреждава: „ако ние твърде сериозно 
се отнасяме към математическите доказателства и смятаме, че нещо е 
вярно само защото е вярно друго, то не можем да разберем връзката 
между различни отрасли на физиката…Математиката позволява да се 
докаже, че във физиката, изхождайки от различни точки, може да се 
дойде до едни и същи изводи“ (Feinman, 1950 (1968), с. 49 – 50). 

Изпитание. Дедуктивни вериги в биологията. Тук използвам 
проблемната ситуация на редукцията на биологията към физиката, за 
да покажа в макромащаб ограниченията на дедуктивните пътища на 
изследване.  

Както показах в параграфите за физичното обяснение, формите 
като планети, Слънчева система, атоми и молекули не се обясняват в 
уравненията на фундаменталните теории, а се предпоставят. Това ва-
жи с още по-голяма сила за биологичните феномени. В биологията 
нищо не се открива чрез съчетание на дедукции. Разсъждението е 
разнообразно, но като цяло е преоткриване на решения, намерени в 
природата. „Прилагането на тези обяснения (т. е. дедуктивните по 
МОЗ) 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“ (Герджиков, 1991, с. 103). Когато биохи-
миците твърдят, че обясняват фактите на молекулна организация, те 
имат предвид не извеждането на тези факти от физични закони, а раз-
криването на веригите на тези факти, съдържащи обяснението.  

Уравнението на Шрьодингер описва неограничено число въз-
можни състояния на динамична система – в случая електронната. То 
предпоставя за решаването си стойности на параметри в определен 
момент. Решението му дава стойност на вероятностната вълнова фун-
кция 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 пред-
постави в едно възможно квантово обяснение. До такова заключение 
стига в анализа на редукцията на ДНК Майкъл Поляни: „Механизми-
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те, дали артефакти или морфологии, са гранични условия, впрягащи 
законите на неживата природа, бивайки самите нередуцируеми към 
тези закони. Моделът на последователност на органични бази в ДНК, 
който функционира като генетичен код, е гранично условие нереду-
цируемо до физиката и химията“ (Polanyi, 1976, p. 141).  

Не могат да се дедуцират форми от закони. По силата на ди-
намичния характер на тези закони и тяхната обща форма, извежда-
нето на форми от закони ще се окаже невъзможно. Дедуктивното 
извеждане от уравненията на квантовата статистика съвсем не поглъ-
ща, а напротив – предполага информацията, която носи биологичната 
специфика – структурата на функционалните биомолекули и произ-
тичащата от нея функционалност на динамиката – телеономността на 
точното копиране на ДНК например. При това биологичната специ-
фика не се изчерпва с точния ресинтез на ДНК, а потъва в смисъла на 
този ресинтез 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 функци-
ониране. Още по-дълбок е смисълът, в който информацията на ДНК 
служи за синтез на цял организъм, когато от две полови клетки се об-
разува оплоденото яйце.  

Нилс Бор прилага идеята си за допълнителност в биологичната 
ситуация на несводимост. Във всеки опит над живи организми тряб-
ва да остава някаква неопределеност във физичните условия, в които 
те са поставени; възниква мисълта, че минималната свобода, която 
ние сме принудени да предоставяме на организма, е достатъчна, 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, как-
то в атомната физика съществуването на кванта действие следва да се 
приема за основен факт, който не може да се изведе от обикновената 
механическа физика (Bohr, 1932 (1958, сс. 5 – 13).  

Двойни концептуални форми. Тук е мястото да забележа, че Бо-
ровата допълнителност в рамките на това изследване е двуплановост 
на перцепцията и оттук двуплановост на описанието, представена о 
две концептуални форми с два различни езика. Такава двуплановост е 
налице в молекулната биология между химия и биологична специфи-
ка, между Дарвинова теория и популационна генетика. Подобна 
двуплановост е налице в описанието на виждането като физико-
физиологичен и ментален процес. Тези многоплановости и разноезч-
ни описания в допълнителни концептуални форми създава много гла-
воблъсканици и тревоги. Но най-често тя е непреодолима.  

Законите и дедукциите са рамка, определяща сякаш всички 
възможни форми на обяснение на съвременната наука. Допускането 
на явления извън тези рамки изглежда извъннаучно, ако не и агнос-
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тично. 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 практика да се обяснява не чрез закон и случай, а чрез 
пространствено-времеви ред и смисъл.  

Дедукцията е важна като последователност на изреченията на 
текста. Но тя не открива тайни. Светът е безразличен към дедуктив-
ните изводи. Той може да ги потвърди или отрече не поради тяхното 
логическо съвършенство. Те са празни по силата на празнотата на 
езика без свят.  

 
73. Логическа форма в опитната наука 
Логиката е форма на зависимостта по значения и следването 

на твърдения по силата на запазване на определеността на значени-
ето. В опитната наука логиката е ‘гъвкава’. Важните противоре-
чия се преопределят като непротиворечия чрез промяна на дефини-
ции. Това е така, защото противо-речията са речеви феномен. Под-
реждането на определения според дефиниции погрешно се обособява 
като фундаментална за света логическа форма (Ръсел, Витген-
щайн). Логическата форма не е светова, а езикова.  

 
Лудвиг Витгенщайн излага изобразителната теория на логичес-

ката и езиковата форма пределно ясно:  
„1 Светът – това е съществуване и несъществуване на атомарни 

факти.  
2 Ние си създаваме образи на фактите.  
2. 11 Образът представя обстоятелствата в логическото прост-

ранство – съществуването и несъществуването на [възможни] състоя-
ния на нещата.  

2. 012 В логиката нищо не е случайно: ако вещта може да бъде в 
състоянието на нещата, тогава в нея трябва да може да се предвижда 
възможността на състоянието на нещата.  

2. 12 Образът е модел на действителността.  
2. 19 Логическият образ може да изобразява света 
3 Логическият образ на фактите е мисълта.  
3. 01 Съвкупността на истинните мисли е образ на света.  
3. 1 В изречението мисълта се изразява по сетивно възприемаем 

начин.  
3. 11 Ние използваме сетивно възприемаемия знак (звук или 

писмен знак и т. н.) на изречението като проекция на възможното 
състояние на нещата.  
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4. 2 Смисълът на пропозицията е нейното съгласуване или не-
съгласуване с възможностите за съществуване или несъществуване на 
състояния на нещата“ (Wigenstein, 1921 (1988)).  

Ранният Витгенщайн, авторът на Трактата, намира в логиката 
някаква особена фундаментална форма, която е образ на света. Това е 
донякъде наследство от класическата метафизика с нейното придър-
жане към обективността на мисленето и донякъде от Фреге и Ръсел с 
техните принципи на изграждане на логиката. Може да се покаже, че 
чисто логическото е просто запазването на значенията, на особените 
форми на езика са случайни, местни, временни. Всяка сравнителна 
граматика го показва. Те зависят от ‘езиковите игри’, както сам Вит-
генщайн подробно обосновава във Философски изследвания. Така на-
речената логическа форма е форма на изказ, която може да се смени. 
А формата на самите неща, формата на света, е перцептивна, а не 
езикова и логическа.  

Двама туристи, загубени в планина на остров, намират река и 
единият казва: „Тази река ще ни заведе до морето“. „Логично“, отго-
варя другият. От логично по-логично. Няма начин реката да не стигне 
морето. Да попитаме: Индукция ли е това или е дедукция? Несъмнено 
това е опитно твърдение. Сякаш то е индукция. „Реките, които досега 
съм наблюдавал в природата и на карти, текат към морета. Това е ре-
ка. Най-вероятно тя води към море. “ Заключението едва ли е толкова 
надеждно от логическа гледна точка, защото реките в света са може 
би милиони и няколко видяни нямат никакво значение. Освен това 
ако попитаме всеки от двамата дали е вървял надолу по река в гора, 
едва ли ще потвърдят, че това им е случвало, и то статистически зна-
чимо число пъти, за да се обобщи. Тогава твърдението е дедуктивно: 
„Всички реки водят към морета. Това е река. Тя води към море.. „Но 
това не е вярно. Някои реки водят към други реки, а не към море“. 
Сега ще се възрази, че всички реки водят в края на краищата към мо-
рето, вливайки се в други. И това не е вярно. Някои реки пресъхват, 
преди да са стигнали до по-големи. Но тогава вярно е твърдението, че 
реките текат надолу. Това вече е доста точно. Но не съвсем. Реките 
имат места на завихряне, в които водата се движи в кръг, т. е. е прос-
то надолу. Няма да стигнем съвсем точен израз. И не е нужно.  

Важното е, че само опитът на предишни възприятия ни говори, 
че реката тече надолу към морето. Досегашните реки, които сме наб-
людавали, текат надолу към други реки и към морето.  

Твърдя, и показах, че едно и също твърдение може да се предс-
тави като индукция и като дедукция. Зависи какви предпоставки ще 
му прибавим. Това, че не се различават индукция и дедукция в опита, 
е естествено. Защото в живота не се определя реката с дефиниция, 
която включва ‘тече надолу’, нито се изчислява вероятността следва-
щата река да тече надолу.  
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Две различни логически форми представят едно и също твърде-

ние. Нещо повече. Същата перцептивна ситуация може да се предаде 
и с друго твърдение. Например: „Да вървим надолу по реката и ще 
стигнем морето“. Светът не предлага определена логическа форма. 
Но изказът, какъвто и да е, определя и се руши, ако това определение 
тече в твърдението.  

Логическа форма в света няма. В червената роза няма субект и 
предикат, такъв има само в твърдението: „Розата е червена“. Илюзия-
та за логическа форма като форма на света идва от разбиране на фор-
мата на правилното следване на твърденията като образ на някакво 
обективно следване на нещата.  

Разбира се, в логиката има форма, но това не е непременно онази 
Логическа Форма, която отразява формата на света или която осигу-
рява зависимост по истинност. Логическата структура се получава 
от преплитането и частичното отъждествяване на различни дефи-
ниции. Така се изплита мрежа от съпоставени определения. Тази фор-
ма е логическа само в смисъл на форма на много съпоставени по зна-
ченията си знаци. Като такава тя присъства във всеки вид език, иначе 
езикът се разпада. Но всеки вид език е израз на различни значения и 
то по специфичен начин. Знаците не са образ на нещата. Следването 
на думи и твърдения като синтаксис, ‘логическият синтаксис’, няма 
необходима връзка със следването на нещата в перцепцията. Това се 
вижда от факта, че в различни, отдалечени езици неща като червена-
та роза се изказват по различен начин, включително без структура-
та субект – предикат.  

Формата на света не се отразява във формата на езика като 
синтаксис.  

Формата на света може да се представи в различни езикови 
форми.  

 ‘Логическата форма’ е езикова форма. Тя няма фундаментална 
онтологична тежест.  

Светът може да се описва в различни логики, стига да запазва-
ме значенията.  

Логиката е конкретна форма за локална описателна ситуация.  
Логическата форма е зависима от целите и така придобива 

формата на живот.  
Това вече се потвърждава от наличието на многобройни различ-

ни логически системи, в които варират както конкретни форми на 
пропозиции, така и ‘основните логически закони’. Справката в съв-
ременните логики е достатъчна. Но за по-голяма убедителност можем 
да привлечем и индийските системи като няйя и будистката логика.  

Логиката е просто приемане на тъждеството, на идентичността в 
изказа на определенията на тела, събития, качества. Да правя описа-
ния и обяснения, да действам чрез здравия си разум, значи да сведа 
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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.  

Логическото като определеност може да съществува в различ-
на форма, в различни знаци – в йероглифи, в жестове, в обреди, дори 
в мълчание. Да определям логически, но западно, чрез логос, чрез ду-
ми, числа, учения, теории, да разбирам в науката, значи да се осво-
бождавам от напрежението, което тя сама постоянно възпроизвежда, 
като ме води към нови и нови ‘загадки’, въпроси.  

Езикът изразява формата на света и за тази цел не е нужно някак 
да изобразява тази форма, пък и не е възможно в езика да се изобрази 
света. Думата ‘червено’ никак не е образ на червения цвят, иначе все-
ки сляп човек ще види червеното изобразено в думата. Изречението 
„Розата е червена“ като ‘логически синтаксис’ не носи никакъв образ 
на света. В перцепцията на червената роза аз никъде не виждам су-
бект и предикат.  

 Светът няма логическа форма. Нито визията, нито звукът, нито 
миризмата имат логическа форма. Няма логика нито в гръмотевицата, 
нито в спокойната вода, нито в туптенето на сърцето. От нещата не 
следват техни състояния. Има форма на нещата, но тя само се вижда. 
В света няма обособени и разделени ‘предмети’, ‘свойства’ или ‘от-
ношения’. Това разделение в категории е чиста конвенция в рамките 
на нашата култура. Светът прилича на поток, на една полувтвърдена 
форма. Езерото не е просто и само езеро, то изтича като река, изпаря-
ва се като пара или става леден блок. Звездата е грамадно нажежено 
кълбо, което изгаря и става черна дупка. Дори в определен момент в 
нашата система на отчет звездата не е определена като самата себе си, 
а само като пристигнал светлинен лъч, като една светла точка в небе-
то. Тя е нещо равно на себе си и отговаря на закона за тъждеството: 
„Тази звезда е Вега от съзвездието Лира“. Утре вечер същата звезда 
отново ще бъде там. Но след милиарди години тя няма да е там. Така 
че това тъждество съвсем не е някаква твърда и неуязвима от света 
истина, и то за едни от най-трайните неща – за звездите.  

Сега ако кажем: „Или е вярно, че това е Вега от Лира, или е не е 
вярно“, няма да сме прави емпирично. Защото нито ще можем да 
придадем точен смисъл на „Това е Вега от Лира“, нито (дори да мо-
жем) ще можем да твърдим, че днешната Вега е като вчерашната и че 
е напълно неверен израза-отрицание: „Това не е Вега от Лира“. Но 
разбира се, нещата в света не са така неопределени, че да е безсмис-
лено да говорим за тях. В този смисъл ние сме логични, иначе не каз-
ваме нищо. Да кажем, че „това е Вега от Лира и не е Вега от Лира“ 
значи да не кажем нищо. Ползата от законите на логиката в опитната 
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наука е, че опростяват описанието и изразяването на света, като 
свеждат трайното до ‘вечно’. Това има смисъл в краткия човешки жи-
вот и в още по-краткото време на обсъждането на въпроса дали това е 
Вега от Лира.  

Няма особена ‘логика на науката’. Логическият емпиризъм като 
стратегия на свеждане на проблемите до логически и емпирични е 
безспорно силен с елиминацията на безсмислието. Но той е стерилен 
в програмата си да се прави особена научна логика (индуктивна ло-
гика, логика на науката, логика на изследването, логика на открити-
ето).  

Налице са неограничени брой логики с различна форма и те на-
рушават основните логически закони с изключение на тъждеството. 
Само идентичността като запазване на значение е важна във всяка 
логика и всяко смислено говорене.  

В опитната наука логиката е ‘манипулирана’. Противоречието 
може да се определи рано или късно като непротиворечие чрез про-
мяна на описанието. Така противоречията между корпускулярни и 
вълнови експерименти се решават в допълнителността. Това е така, 
защото противо-речията са езиков феномен. Това е казано и обосно-
вано много добре от Димитър Михалчев в статията „Традиционната 
логика в ново осветление“. Самата дума ‘противоречие’ означава яв-
но ‘против’ в ‘реч’(Михалчев, (1981), сс. 118 – 128). Противоречието 
е конфликт в значения на знаци. В един и същ дискурс не може един 
знак да има две различни значения. За да има някакъв смисъл и да 
може да работи, езикът се нуждае от фиксирани значения на знаците.  

‘Следва’ означава ‘значи’. Ако променя ‘значи’, ще променя и 
‘следва’. Ако микрообектът значи вълна, за него са валидни опреде-
лени твърдения и експериментални данни. Ако той значи ‘частица’, за 
него са валидни друг ред твърдения и данни. Няма нерешим проблем 
да се отстранят противоречията – това е въпрос на дефиниция и разг-
ръщане на концептуал. Това е направено в случая от Нилс Бор в 
принципа на допълнителността. Ако се променят определенията и се 
създаде ново концептуално ядро вместо старото (допълнително на 
старото), логическите противоречия могат да се отстранят. Поучител-
на е историята с АПР-спора, разгледан в предишната глава. Според 
Айнщайн в квантовата механика има дълбоко противоречие. Според 
Нилс Бор такова противоречие няма. И двете тези се защитават силно. 
Но те определят едни и същи неща като физична реалност. Развитие-
то на квантовата механика бележи стъпка след стъпка преодоляване 
на цял клас противоречия между две независими описания на мик-
росвета, основани на две независими, ‘противоречиви’ в тяхното оп-
ределяне и изказ представи – вълната и частицата. Като една от по-
сочените стъпки Шрьодингер показва през 1927 г. еквивалентността 
между вълнова и матрична механика.  
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Проектът да се види формата и границата на света в езика е 
естествена кулминация на логосния Запад. Защото за него светът и 
езикът имат обща същност, самият свят е логосен. Схващането в Ло-
гико-философски трактат е показателно за Западния разум. Вит-
генщайн пристъпва към темата за границата така: „Следователно кни-
гата иска да прокара граница на мисленето или по-скоро не на мисле-
нето, 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)“ (Witgenstein, 1921 (1988), с. 50).  

Не съм съгласен. Кант говори съвсем ясно и определено за гра-
ница, когато показва нерешимостта на антиномиите на разума. И за 
мисленето, и за израза на мислите, както впрочем и за виждането и за 
живеенето, прокарването на границата не е парадоксалното и невъз-
можно гледане отвътре и отвън. Границата на хоризонта се вижда 
като граница отвътре. Границата на живота се вижда като граница 
отвътре. Границите на езика се виждат ясно, когато думите стават 
празни. Границите на мисълта се виждат ясно, когато не можем да 
решим дилемите. Разбира се, добре би било да се видят границите и 
отвъд. Но тогава те едва ли ще се видят като същите граници. Отвъд 
просто светът ще е друг. За да се видят нещата отвъд, ни трябва тран-
сценденция, а такава има само в напускането на този свят.  

Доколкото границата се мисли като форма, тази форма прокарва 
себе си чрез собствения си език, без да ‘наднича’ извън себе си.  

„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 ние не бихме могли да кажем как той изг-
лежда.  

3. 032. Да се представи в езика нещо, ‘което противоречи на ло-
гиката’, е възможно толкова, колкото в геометрията да се представи 
чрез координатите Ѐ фигура, която противоречи на законите на прос-
транството; или да се дадат координатите на точка, която не същест-
вува“ (ibid.).  

Такова абсолютизиране на езика като логическа структура и на 
логическата структура като светова форма е нереалистично и се отх-
върля мълчаливо във Философски изследвания на Витгенщайн. Но то 
сочи важно тъждество: само в езика е възможно перфектното опреде-
ляне, логическото идентифициране. А това значи, че само на равнище 
знак (напълно отделен от менталното и телесното артефакт) опреде-
лението е възможно и оттук нелогичното, неопределеното просто 
значи лош език.  

В своя Трактат Витгенщайн изказва и предлага решение на най-
важния въпрос тук: за формата на света. Решението му е логичес-
ко-езиково и не е вярно. Логиката е просто приемане на тъждеството, 
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на самоидентичността на определенията на тела, събития, качества. 
Да правя описания и обяснения, да действам чрез здравия си разум, 
значи да сведа промените да постоянни. Логиката не е образ на пър-
вата подредба, на реда на възприятията. Тя е израз първо на езиковите 
конвенции, характерни за всеки език и значи за всяка култура, и второ 
на споделено (местно, европейско) описание, вчастност на това, че 
има обекти, свойства и отношения. Не всяка логика обаче е Аристо-
телова (предикатна), нито дори стоическа (съждителна). Не всяка ло-
гика значи ‘логос’ в Западния смисъл на думата. Логиката не значи 
непременно дума или число, учение или теория.  

Йероглифите, цифрите и буквите в техните всевъзможни редове 
не съдържат магията да представят формата на света. Те са изказ и 
следват линията на смисленото съобщаване. За да се каже нещо, 
трябва да се спази някакъв ред, определим като жизнен процес. В то-
ва е силата на ‘логическата форма’. Такава в света няма нито в ледо-
вете, нито в огъня, нито в зеленината, нито в синьото небе.  

 
74. Логосът и неговите граници 
Логосът е цялостна нагласа и културeн архeтип на Запада. Той 

е в корена на светоописанието на западната цивилизация. Логос зна-
чи ред в езика и света. Езикът и светът в логоса имат една и съща 
форма. В логоса няма непознаваемо и неизразимо. Логосът е число и 
дума. Да се смята обаче, че логосът изобразява света и има същата 
форма, е смесване на артефакт и живот. Логосната нагласа губи 
крайността и създава мисловни фикции – модуси на безкрайното. 
Опитната наука все пак  е крайна и затова е жизнена.  

Логика и логос. ‘Логосът’ не трябва да се отъждествява с ‘логи-
ческото’ като тъждество и следване. Логиката е форма на зависи-
мостта по значения и следването на твърдения по силата на запаз-
ване на определеността. Логика има навсякъде, където има опреде-
леност и език, т. е. тя е характерна за човешките същества и общнос-
ти. В Индия са развивани логически системи, различни на Аристоте-
ловите (Няйя, брахманска логика, будистка логика).  

Логосът (λογοζ) е западен феномен с гръцки корен. Като форма 
на светоописание и култура той е роден в Антична Гърция. Преди 
доминирането на рационалните картини на света и независимо от фи-
лософията и науката гърците са смятали, че техният космос е едно-
същностен с думите, изразим и постижим с думи (митос). Дори бо-
жествата са постижими и предвидими.  

Логосът е най-дълбока форма, архетип на Западната цивилиза-
ция. Тук значението на архетип е различно от това на Карл Юнг. Ар-
хетипът е най-дълбока и пределно обхватна ментална форма, вкоре-
нена в описанието на света, което една култура приема и което се из-
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разява в структурата на езика (езиците) на тази култура, а оттук във 
всяка културна форма.  

Логос е архетип, разпознаване на формата на света като ези-
кова форма. Това е налице в Хераклитовия логос. Това е налице в 
Парменидовото чисто битие, равно на чистата мисъл. Това е налице в 
Питагоровото число. Платоновите ейдоси се изказват пряко като ду-
ми. В логосното лоно се ражда и докса, и епистема, ражда се Западна-
та 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. При това без граница, каквато например е налице в 
източните рефлексии върху езика, които го ограничават в сетивния 
свят. Светът за научния светоглед е прозрачен до дъно и описуем. 
Той е място подредено, в него властват закони, те са познаваеми.  

Логосът обединява двете начала на европейската цивилизация – 
античното и християнското. Словото е начало както в християнство-
то, така и в гръцката античност. На старогръцки (езика на Новия за-
вет) λογοζ значи слово, учение. Евангелието на Йоана започва с ду-
мите: „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе 
Бог“ (Йоан 1: 1). Това е корен на западната (християнска) цивилиза-
ция. 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’.  

Друго важно понятие в този ред е платоновата Ιδεα (идея) – вид, 
форма. Идеите на Платон се изразяват с думи – благо, справедливост, 
добро, красиво, човек, държава… Във философията на Платон сетив-
ният свят е проекция на света на идеите – вечен, неизменен, божест-
вен. 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.  

Нещата имат своя генезис в идеите, в думите, в числата. Идеите 
са чисти образци във философията на Платон. След тях идват числа-
та. 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.  

И в античността, и в християнството логосът, словото, иде-
ите, са начала и човек като логосно същество се мисли като начи-
нател, творец, създател. Така на най-дълбоко равнище лежи корен-
ната за Запада мисловна нагласа да се схваща реалността като проек-
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ция, еманация, осъществяване, сянка на идеята. Идеята, ейдосът – е 
образец; реалността, действителността – е копие.  

Логосният жизнен свят е прозрачен. Той е очертан от имена 
(Лосев). Това е космосът. Това е антична гръцка идея, която не нами-
раме другаде в този чист вид. Но феноменът е общочовешки. Светът, 
в който хората живеят, е очертан с думи, числа, йероглифи. Ние го 
подреждаме така. Но все пак светът не се променя от това. Не се про-
меня даденото възприятие. Ние не контролираме с думи какво да 
виждаме, а какво да идентифицираме. С думи не можем да създадем 
ново нещо, неживо или живо. С думи не можем да повдигнем камък. 
Не можем с думи да създадем живот.  

Логосът има две форми: думи и числа. Така е и в науката с 
нейните две форми на подредба и два стандарта рационалност: качес-
твения и количествения.  

Като архетип логосът е създание, артефакт, център на всяко 
местно описание. Логосът ни присъединява към безкрайната Вселена 
и безкрайния Бог. Тук не се различава крайността на човека и корен-
ната разлика между човешко и Божие слово. Смъртността не се тема-
тизира. Логосът е безсмъртен и логосният човек е безсмъртен. В не-
говия хоризонт не се забелязва граница. Съвсем друго е в будизма 
например. Тук езикът има граница и тя съвпада със сетивния свят, 
разкриван пред смъртното човешкото тяло. 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 он-
тологични 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 ника-
къв смисъл и никаква сила на подредба, ако не се фундираше от без-
дънния неназован жизнен свят.  

Западът бере плодовете на силата и слабостта от този рацио-
нален логосен ред. Какво значи преходът от свят към логос, от пер-
цептивна подредба към описание, може да се намери в контекста на 
естественото и изкуственото, живота и артефакта.  

Движението от свят-живот към артефакт е движение на подреж-
дане и усилване на подреждането. Расте определеността за сметка на 
жизнеността. Перфектна определеност на равнище значение няма. 
Ако знакът е артефакт, а значението – нещо естествено, реално, то 
знакът не е определим перфектно в значението си. Всички възможни 
идеи и представи в познанието са ‘антропоморфни’. Логосът следва 
един човешки ред, някак предзададен за логоса. Математическата 



XIII. Логос в опитната наука 419

идеалност се осмисля в човешката реалност – жизнения свят (Хусерл, 
1992).  

Подреждането в логоса с думи и числа следва правила – логи-
чески закони, граматика, математически константи и зависимости. 
Всяка игра почива върху ограничен брой добре определени, измисле-
ни (артефактуални) правила. Те успешно се прилагат към неопреде-
лено голяма област от възможни ходове. Като измислена, математи-
ческата наука следователно би трябвало да е с измислени правила 
(закони), които се прилагат върху полето на интерпретираните наб-
людения (факти) и ги обясняват.  

Архетипът на логоса е толкова дълбок и всепронизващ Западна-
та история, че и днес, две и половина хилядолетия след Хераклит, 
съществуването се разбира като езиков феномен. Уилърд ван Ормън 
Куайн установява, че съществуването няма друг онтологичен ста-
тус, освен статуса на езикова форма, езиковата мрежа (Карнап), ло-
гическата дефиниция. Показателна за това е статията ‘On What There 
Is’. В нея 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 като Платонов свят или в човешкия ум. Тогава изразът„Пегас не 
съществува (в пространството и времето)“ не е безсмислен. Нещо ка-
зано 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 съ-
ществуването на числата. Нещо да съществува значи да е ‘boud vari-
able’, т. е. променлива за израз след квантора: ‘Съществуват такива х, 
че…’. Така Пегас, число и червена роза са с равни права. Ако това е 
така, светът се разтваря в езика и перцепцията няма никакво значе-
ние. Но тогава можем да си направим всевъзможни светове, стига да 
намерим начин за това в езика. Губи смисъл като вярно описание на 
света естествената наука или по-широко казано опитната наука. 
(Quine, 1952).  

Съществуването, попаднало в езика, вече не може да се утвърж-
дава като извънезикова ‘същност’. Реализмът става безсмислен. До-
пускането в света на явления, които са неизказуеми, е невъзможно. 
Това обаче отстранява не само реализма, а и въпроса за истината, как-
то и въпроса за живота и смъртта, защото животът и смъртта несъм-
нено не са езикови феномени. Ако съществуването е езиков феномен, 
тогава опитната наука е безсмислена като познание за света. За-
щото тя изследва света и само в опита получава смисъл и значение. 
А светът и опитът все пак не са думи. Нашето раждане, животът и 
смъртта не са езикови феномени. Наблюдаването на Луната не е въп-
рос на думи или символи, а е усилено живо възприятие. След това 
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идват и стават възможни описанията на положенията на звездите с 
цифри.  

Само на Запад реалността се поставя в зависимост от образа. 
Само на Запад духът е идея, изразима и понятна. Само на Запад чо-
вешката 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 мате-
риалната реалност.  

Логосният Запад е историчен – ‘мистичният’ Изток е почти 
неисторичен. В основата на западния историзъм лежи отново корен-
ният 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 чо-
вешки. Календарът е мрежа от числа, в които човешкото време се 
‘вмества’. Чрез мрежи от понятия можем да интерпретираме събития-
та като подредени и обясними. Самата подредба е йерархия на идеи, 
чиято йерархичност сама е идея. Тук намирам корена на онази мен-
талност, която Карл Попър нарича ‘историцизъм’ – нагласата да се 
разбира историята чрез идеи и закони, и визията за социална контро-
лирана промяна съгласно предвижданията, обосновани върху идеи и 
закони (Popper, 1945).  

Западът е изключително рационален и технологичен в сравнение 
с всички други културни светове. На Запад човешкия свят ‘се прави’. 
Контролирано и съзнателно се следи историята, тя се пише. Контро-
лирано и рационално – според проекти – се уреждат градовете и това 
се очертава във вековете като изключително западна черта Макс Ве-
бер разглежда рационалната държава като феномен на западната кул-
тура (Форми на господство). Контролирано и рационално се обработ-
ва Божието слово. Рационално се познава природата. Създават се от-
делни науки с отделни идеи и предмети. Създават се теориите, мето-
дите, алгоритмите, машините, компютрите. Създават се механичните, 
химичните, биологичните и социалните технологии – рационалните 
промени на обществото.  

В инерцията на своята техническа експанзия Западът е свикнал 
да вижда всичко като правене. Реалността, светът, човекът не се възп-
риемат 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 пос-
ледната им същност макар и да останат неясни много неща. А това 
става чрез идеи и тяхното подреждане.  

Загубена е смисловата перспектива на крайността. И в двата 
варианта отсъства перспективата на крайността, на смъртта. Но лип-
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сата на тази перспектива ни лишава от описание на крайния живот и 
крайната перцепция на света. Това създава абстракциите на абсолют-
ното, всеобщото, необходимото, субстанциите и всички типове безк-
райност, с които е пълна западната философия и които се постулират 
като реалии, достъпни за възприятие, мислене, изобразяване и конт-
рол от крайния човек. Това е истинска ментална деформация и слепо-
та за цялата перспектива на крайността. Не се познават границите на 
науката, езика, живота и света. Крайните човешки артефакти се мис-
лят като безкрайни същности. Крайният човешки живот е мисли като 
безкраен контрол. Способността на хората да създават неща между 
ебе си и природата се смята за безкрайна творческа мощ. Локалните 
промени в света, предприемани от хората, се тълкуват като абсолютна 
промяна на света и правене на свят.  

Ето как се обясняват менталните феномени на безкрайността в 
западната философия и наука, които създават метафизиката на Абсо-
лютното и с чиито призраци се бори опитната наука. Резултатите са 
налице. Опитната наука създаде мощни средства за описание на света 
и действие в него, които далеч надхвърлиха западния свят. Филосо-
фията на абсолютното, философията за безсмъртни същества, създаде 
само безплътни ментални призраци.  

Формата на света, устройството, което намираме в света, в 
тялото, в душата и в ума си – не са създадени от нас. И тази реал-
ност е необятна в ширина и дълбочина; във времето, в пространство-
то и в сложността, а ние сме крайни. Този факт е ясен за западния чо-
век, 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. Направеното от човека е ар-
тефакт. Всеки артефакт носи човешки смисъл – замисъл, предназна-
чение, значение – въобще идея, вложена от твореца. Но направеното 
от човека е непосредствено потопено в една макар и осветена от чо-
века, но неовладяна от него реалност, над която той няма контрол.  

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 Ѐ 
сложност. Голяма грешка е да живеем, изцяло разчитайки на тези 
очертания, които сами сме наложили, и да не държим сметка за вина-
ги изненадващото ни и винаги живо неизказано, неизброено, неизме-
рено, а може би неизказуемо, неизброимо и неизмеримо.  

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. Западните 
се основават върху рационално, словесно начало (с изключение на 
волята на Шопенхауер), а източните се основават върху а-
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рационално, несловесно начало. Метафизиката на Индия, както и на 
Китай, и както ще видим, на Япония (Suzuki), се оказва устойчиво 
привързана към идеята за транслогичното, за разлика от западната 
философия. „Хегел и Бредли, напротив, очевидно са убедени в дейст-
вителността на своята логика, и не им идва наум, че ако последова-
телно я приложат към собствените изводи, то тяхната логика изцяло 
би подвела сама себе си. Обаче Нагарджуна напълно си е давал смет-
ка за това. Затова, съвършено отхвърляйки логиката, той прибягва 
към пряка мистическа интуиция по отношение на абсолюта – ‘пър-
вично-без-вторично’“ (Stcherbatsky, 1927 (1988), с. 253).  

Граница на логоса. Логосът е експанзия на Западната подредба, 
която изключва неизказуемото, неопределимото като число и дума, 
като уравнение и понятие. Така се изключва обаче непосредствения 
спонтанен живот, който следва пътя на света. Логосът остава сляп за 
смъртта. Тя отсъства като смислова перспектива и така се получават 
менталните призраци на безкрайността като рационална категория 
във всичките Ѐ превъплъщения от субстанциите и битието през абсо-
люта, аз-а, духа, материята до dasein и нищото. Тези категории никога 
не са могли да се осмислят телесно и жизнено. Дори когато говорят за 
крайността, те са откъснати от жизнения процес на света и не казват 
какво в този жизнен процес свидетелства именно за такива категории 
и екзистенциалии и какъв би бил живота, ако те не са верни.  

Логическата форма е присъща на всички описания. 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. Няма 
език, който да работи без определеност на значенията. А тъкмо тук се 
корени всяка логика. В този смисъл логиката е общочовешка. Нався-
къде хората говорят и за да се разбират, запазват значенията на думи-
те във всеки цялостен изказ. Противоречието в която и да е точка на 
света е неразбиране и смислова празнота. Но от друга страна умът 
обединява и търси минимум принципи, начала, определения. Търси се 
онова определение, от което може да се изведат останалите в перс-
пектива цялото разнообразие на света. Търси се онзи изказ, който съ-
държа всички изкази. Това обяснява защо навсякъде е налице светово 
обяснение или визиране на свръх-крайното. Но съвсем не навсякъде 
това надхвърлящо нашия живот битие се определя в рационални ка-
тегории. Възможно е в нас да е заложено нещо, което ни води отвъд 
крайността. Но не бихме могли да го определим, докато сме в този 
свят.  

Езикът е мощ на човешкия живот заедно. Грешка е с езика да 
се ‘хване’ света. Още по-голяма грешка е с езика да се замени света. 
Никой не се ражда от думи. Никой не е храни с думи. Никой не възк-
ръсва от думи. Така е в този свят.  
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75. Източното разбиране на границата на езика 
Източната менталност има езика като средство за израз и 

споделяне на описание на пространство-времеви неща и събития. 
Езикът не става за израз на мистичното, на чистия ум, на Буда-
природата, на Дхарма-кайя, Сат-Чит-Ананда, Дао, Самадхи, Дзен. 
Светът не говори на никакъв език и мъдрецът стига до просветле-
ние след превъзмогване на обусловеността, изразена в потока на 
мисленето и езика.  

 
В Индия срещаме логика и диалектика в необхватно широко и за 

векове разгърнати дискусии по философски проблеми. Това не е ха-
рактерно за практичния Китай, където сякаш липсват и езикови 
средства за категориално сложни, изтънчени дебати. На Изток, както 
и на Запад, намираме и логицизъм, и абсолютен спиритуализъм като 
учение за всевластната сила на Божиите думи. Но това никога не е 
логосна нагласа. На Изток, а и в другите големи цивилизации, както и 
в многобройните шамански култури, много по-ясно и осезателно е 
прокарана границата между език и свят. Това не винаги е осъзнато и 
още по-рядко е обсъждано. Но никъде, освен на Запад, реалността, 
светът, не се разбират във формата на слово. Думите се отнасят до 
сетивния свят. Но светът не е пронизан от ред, идентичен по форма с 
формата на езика. Думите никога не се бъркат с реалността. Транс-
цендентното пък е извън обхвата на езика. То е предмет на свръхак-
тивност за постигане извън пределите на описанието и обяснението. 
Шаманското знание на силите, пронизващи Вселената, е мълчаливо и 
може да се придобие само чрез опитност.  

 В най-древната Ведическа визия за божествата, еманациите, 
кармата, прераждането и освобождаването, сетивно-реалното е пред-
ставено като майа, илюзия; в будистката критика на Ведите – самса-
ра. То е мистична проява и загуба на качеството, а не еманация, про-
екция, осъществяване на идея, което запазва качеството. Осъществя-
ването е обратен на Платонисткия и Хегелианския процес – от земно-
то към небесното. Ние трябва и можем да се осъществим, реализира-
ме, освободим, когато спрем потока на сетивната самсара – потока на 
преражданията. Нищо земно не носи образа на небесното. Инкарна-
циите и аватарите не са показ на идеи, а мисии за изпълнение. В обра-
за си на земен човек Кришна не проецира божественото, а го изказва. 
В Индия, Китай, Тибет, Япония, Персия отсъства философската 
категория идея. Отсъства и нагласата за безкрайна експанзия на про-
ектирането.  

Източният архетип е неизразимият и неуловим рационално аб-
солют.  
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Нека проследим какво е мястото на логосното начало (езика) на 

Изток:  
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,  
затова го наричам 
мъничко.  
За тези трите 
не може да се пита по-нататък,  
защото се сливат в едно.  
То е безкрайно 
и не може да се назове,  
връща се към непредметността.  
Наричам го 
форма на безформеното 
образ на непредметното“ (Лао-Дзъ, 6 в. пр. Хр. (1989), с. 14). 
Безсловесно и неопределимо или по-точно само отрицателно 

определима чрез сетивните неща е Дао. Неговото следване е спон-
танност, мяра, естественост.  

Мълчанието на Буда. В живота на Буда и в тъканта на всеки бу-
дизъм централна тема е Просветлението (Бодхи). То е акт на преход в 
абсолютното отвъд логиката и думите. Относно природата на абсо-
лютното в най-различна форма: произход на съществуващото, Нирва-
на, природа на света и т. н. Буда, за разлика от всички представители 
на даршани, пази мълчание: „Буда е отговорил на ред метафизически 
въпроси с абсолютно мълчание. Буквално това е аргументът a 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, каквото е състоянието на светия 
след смъртта – това последното означава, каква е природата на абсо-
люта. Разказва се, че когато тези въпроси били отнесени към Буда, то 
в един случай отговор въобще не последвал, а в друг отговорът е гла-
сял, че тези въпроси са пусти“ (Stcherbatsky, 1927 (1988), сс. 219-220). 

Стотици години се изостря и натрупва разискването за природа-
та на просветления, Нирвана – състоянието и природата на реалност-
та след напускането на телесния живот и колелото на преражданията 
(самсара). Метафизическите школи на будизма на Малката колесница 
на спасението (Хинаяна) – Саутрантика и Вайбхашика определят 
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потока на света като множество възникващи и мигновено угасващи 
дхарми, които създават илюзия за свят от цялостни неща и процеси в 
пространството и времето. Отвъд това течение е чистата абсолютна 
реалност на дхарма-кая. Особена тежест тази неизказуема реалия 
придобива в Махаяна – школите Йогачара и Мадхямика. „Очевидно 
йогинът в неговата мистическа интуиция притежава непосредствено 
познание на това недиференцирано чисто съзнание... В Хинаяна, къ-
дето и сансара и нирвана се разглеждат като реалности, мистическата 
сила на йога се е призовавала за да се достигне преход от едно състо-
яние 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…Това положение е тематизирано най-силно в 
Мадхямика-карика (Мнемонични строфи на Средното учение) на На-
гарджуна – основно произведение на махаянистката школа Мадхями-
ка (среден път). Учението още се нарича Шуня-вада по името на ос-
новното понятие шунята (пустота) Тук се разкриват границите на 
логическото и словесното, като се фиксират те в рамките на прос-
транство-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.  

Из Мнемонични строфи за Средното учение (Мадхямака-
карика). 

Гл. XXIV: „1 Нито от само себе си, нито от нещо друго, нито и от 
двете едновременно, нито без основа са възниквали някога някъде някак-
ви неща.  

2 Защото собствената природа на нещата не съществува в при-
чините и т. н. Но ако не съществува собствена природа, тогава не съ-
ществува и чужда природа.  

6 Нито в несъществуващия, нито в съществуващия предмет има 
причина. Защото каква причина е тя, щом предметът не съществува? 
А ако той съществува, за какво служи причината? 

7 Щом не възниква нито съществуваща, нито несъществуваща, 
нито съществуваща и несъществуваща даденост, то как тогава е въз-
можно да има действуваща основа? 

10 Тъй като нереалните неща са лишени от битие, то е недопус-
тимо да се каже: Ако съществува това, възниква и онова... 

Гл. XXV: 9 Обусловеното и зависимо напускане и влизане [в 
кръговрата на съществата], доколкото е безусловно и независимо, се 
определя като нирвана “ (Нагарджуна, II в. сл. Хр. (1995), с. 135–137, 
150). 
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Многобройни и необхватни са коментарите на тази сутра и най-

вече на подбраните откъси. Тази негативна диалектика показва как се 
опразват логическите определения на съществуващото. Тук без съм-
нение има спекулация и се използва релативността на определенията 
в логиката. Логиката се използва срещу себе си, за да се покаже, че 
тя е несъизмерима със света. Несъизмеримостта на логиката със све-
та според мен е основен резултат в диалектиката на Нагарджуна. За-
щото в реалността са налице и двата логически несъвместими момен-
та: безусловно и условно. Това съсъществуване не е битие, нито би-
тие. То се поставя извън логиката и езика.  

Шчербацки пише: „Въпреки донякъде еднообразния метод, чрез 
който той прилага към всички положения на Хинаяна една и съща 
разрушителна диалектика, Нагарджуна винаги остава интересен, 
смел, понякога объркващ и дори понякога изглежда високомерен… 
Някакъв ужас лъха от това настойчиво, непреклонно отрицание на 
всичко, даже на най-почитаемите и грижливо пазени идеи на хиная-
нистите. „Какво да правим, – възкликва Арядева, най-блестящият от 
екзегетите на тази доктрина, – нищо въобще не съществува!, даже 
названието на учението предизвиква страх!… 

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. Нагар-
джуна 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“ (Shcerbatsky, 
1927 (1988), сс. 251 – 252).  

Но какво будистите разбират под логика?  
В системата на Дигнага абхидхарма е съвсем изоставена и е за-

менена с логика и епистемология. Дигнага започнал с реформа на 
брахманската логика (nyaya) и я приложил към будистките идеи. Не-
говият анализ на познавателната способност се оформя в понятие във 
висша степен конкретно и индивидуално (svalaksana), което е въз-
можно 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 школа по отношение на нирваната може да бъде изведена от зак-
лючителните думи на Дхармакирти в неговото Examination of 
Solipsism. Там е поставен въпроса, как следва да се разбира всезнани-
ето 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 мо-
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жем да изразим с думи или да познаем в своите представи“ (пак там, 
с. 234).  

Източният начин на мислене. С най-голяма сила разликата меж-
ду логоса и неизказуемото се потвърждава в сравнението между ве-
ликите монистически системи на Запад и Изток. Почти неизменно 
западните се основават върху рационално, словесно начало (с изклю-
чение на воля та на Шопенхауер), а източните се основават върху 
ирационално, несловесно начало. Метафизиката на Индия, както и на 
Китай, и както на Япония, се оказва устойчиво привързана към идеята 
за транслогичното.  

В екстремна форма транслогичното присъства в Дзен-будизма – 
китайския синтез между Дао и Буда, възникнал в VI в. в Китай и пре-
несен в следващите векове в Япония. Дайсец Тейтару Судзуки, про-
фесор по будистка философия в Университета Отани в Киото, всеп-
ризнат интелектуален лидер на будизма през 20 век и негов най-
изтъкнат представител пред Запада, пише: „Очевидно Дзен е най-
ирационалното и непостижимо нещо в света. Затова той не се поддава 
на никакъв логически анализ или умствена интерпретация. За всеки 
от нас той се явява лично и непосредствено преживяване, затрогващо 
дълбините на човешката душа“ (Suzuki, 1912 (1993), с. 324).  

„„Мисленето е битие“ – това изречение принадлежи на Декарт 
и, доколкото аз разбирам, цялата съвременна философия в Европа 
започва с него.  

Но в действителност, обратното също е вярно: „Битието е мис-
лене“. Когато човек произнася „Аз съм“, той вече мисли. Той не може 
да утвърждава своето съществуване, без да прибягва към процеса на 
мислене. Без яйцето не може да има кокошка, а без кокошката не мо-
же да има яйце.  

Разсъждавайки по този начин, ние никога няма да стигнем до 
никакво определено заключение. Обаче, постоянно въвлечени в тази 
игра, дори не съзнаваме, че напразно губим своята умствена енергия. 
Битието е мислене, а мисленето – битие. За да постигнем това, ни е 
нужна съвършено друга методология в мисленето.  

Новата методология, изработена от източния ум, е диамет-
рално противоположна на западното мислене. За хората на Запад 
нещото или съществува, или не съществува. Твърдението, че то съ-
ществува и едновременно не съществува, те смятат невъзможно. Те 
ще кажат, че щом сме родени, сме обречени на смърт. Източният ум 
работи иначе: ние никога не сме се раждали и никога няма да умрем. 
Няма раждане и смърт: няма начало и край – ето какво е източен 
начин на мислене. Западният ум смята, че трябва да има начало, че 
Бог е трябвало да сътвори света, че в началото е било ‘Словото’. На 
нашия, източния ум всичко се представя съвсем иначе: няма Бог-
творец, няма начало на нещата, няма нито ‘Слово’, нито Логос, ни-
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то каквото и да било, нито нищо. Западът ще възкликне тогава: 
„Всичко това е глупост! Това е съвършено немислимо!“ Изтокът ще 
отговори: „Вие сте прави. Докато съществува ‘мисленето’, вие не мо-
жете да избегнете неизбежните дилеми или бездънната пропаст на 
абсурдите…  

Мисленето винаги влече след себе си подразделение и анализ, 
които ни водят по пътя на двойствеността. Въпреки че учителят е бил 
добър човек, и несъмнено, е обичал своя нещастен и измъчен ученик, 
той не е могъл да му предаде своя вътрешен опит посредством прос-
тото мислене“ (Suzuki, 1964 (1991), 53–54) (подч. мое – С. Г.). 

„Раждане и смърт, начало и край, съзидание и разрушение – 
всичко това започва тук… 

Източният начин на ‘мислене’ означава, че мислителят се губи в 
мисленето. Това вече не е мислене в обикновения смисъл на думата. 
Ето защо аз казвам, че на източния ум не е свойствено ‘мисленето’. 
Именно в това се крие причината на това, че учителите не дават на 
Дзеген решително никакъв отговор…“ (ibid., с. 55). 

В Увод в Дзен-будизма Судзуки пише: „Така нареченият здрав 
разум, с който се отнасяме към нещата, не е върховен съдник и при-
чината да не постигаме проникновено разбиране за истината се дължи 
на погрешното ни придържане към някаква ‘логическа’ интерпрета-
ция на битието. Ако действително искаме да стигнем до самата същ-
ност на живота, трябва да се откажем от любимите си силогизми, да 
възприемем нов начин на наблюдение и така да се освободим от ти-
ранията на логиката и от едностранчивостта на нашия привичен на-
чин на изразяване. Колкото и да 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 съответ-
стват на фактите, идва време да се 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 рамки, трябва да извикаме 
„Стоп“...  

Дзен се интересува от фактите, а не от техните логически, сло-
весни, предубедени и непълноценни изразители. Съкровената същ-
ност на Дзен е непосредствеността и простотата, оттук и неговата 
жизненост, свобода и оригиналност...  
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Дзен смята, че сме твърде много роби на думите и логиката. 
Оковани по този начин, оставаме нещастни и преживяваме тежки 
страдания“ (Suzuki, 1964 (1991), сс. 69 – 74). 

Судзуки представя Дзен с ясното съзнание за специфика на Из-
тока спрямо Запада, и то най-вече в самия Дзен: „Казах, че Дзен е не-
що 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 логика-
та е най-характерната черта на европейското мислене, докато източ-
ното е синтетично и е насочено не толкова към уточняване на де-
тайлите, 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 фан-
тастичен, 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, сс. 36 – 37). 

За Запада светът е абсолютно логосен, логически, прозрачен, а за 
Изтока – Абсолютът е не-логосен, транс-логически. Изтокът и Запа-
дът правят различни подредби върху все същия същия човешки жиз-
нен свят, върху ‘първата подредба’ от логика, сетивност и възприятие 
на природата. С това не искам да кажа, че Изтокът е лишен от логика-
та или че Западът е изцяло впримчен от нея. Става въпрос за архети-
пи, а не за универсални модели, приложими абсолютно към всички 
факти.  

Този екскурс в източната менталност е от централна важност за 
това изследване и нагласата, от която то произтича. Той надявам се 
показва, че светът и езикът могат да се видят и по различен от за-
падния начин. При това науката и най-вече съвременната наука отк-
рива свят по-близък до изобразения от Лао-дзъ и Нагарджуна, откол-
кото до изобразения от Декарт и Хегел. Най-важно е мълчанието, в 
което просветва светът.  

То е налице винаги и никоя наука не може да го отстрани. Тя 
обаче може да го заглуши. Но това мълчание, тази нула, е (навярно) 
скрита цел на науката – тя свежда многообразието до еднообразие, 
което движение завършва в не-разнообразието и не-еднообразието. 
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XIV. ЧОВЕШКАТА ФОРМА НА ВСЕЛЕНАТА  
Ние, човешките същества, понякога се учудваме, че светът е така 

добро за нас място за живеене. Религиозните хора и всички в някаква 
степен вярват, че редът в света е резултат на Творец. Но истинският 
потрес идва, когато в забранената за тази вяра зона на научния опит 
изведнъж откриваш цял ред признаци на това, че светът е такъв, че 
ние да сме живи тук, в този свят. Аз се опитвам да покажа, че обясне-
нието на този дълбок парадокс на обективната наука е в проумяване-
то на света като живот и на формата на света като жива форма, фор-
мата на познаващото същество човек.  

 
76. Слаб и силен антропен принцип 
Така нареченият антропен принцип, твърдението, че живеем в 

изключителен момент от еволюцията на Вселената или в изключи-
телна Вселена, ограничава и цели да обясни уникалността всред мно-
гото априорни възможности на Вселената (нейното начало, конс-
тантите и отношенията между тях, историята ѐ), в която хората 
живеят и която познават. Слаб антропен принцип е твърдението, 
че наличието на наблюдаващия човек ограничава възможностите за 
Вселени, начални условия, константи и история. Силен антропен 
принцип е твърдението, че Вселената е само тази, в която хората 
живеят. Тя е проектирана и се развива в посока към живота и разу-
ма. Останалите варианти са безсмислени.  

 
Безспорно, Вселената е твърде специфичен обект за очаквания-

та на физичните теории. Физиците забелязват, че Вселената има 
форма и тази форма удивително съвпада с най-подходящата за чо-
века. Удивителното е, че Вселената би могла да бъде съвсем различ-
на. Вероятността да имаме този свят, в който живеем, е нищожно 
малка. Това се отнася за началните условия на еволюцията на Вселе-
ната, за нейните фундаментални константи и за еволюцията на Вселе-
ната до появата на човека. Гравитационна константа, електромагнит-
на, отблъскване и т. н., както и отношението между времето на съ-
ществуване на цивилизацията и времето на съществуване на Вселена-
та, са сякаш специално подбрани.  

Слаба формулировка. Класическа формулировка на слабия ант-
ропен принцип изхожда от факта на свръхмаловероятността на на-
личната Вселена от термодинамична гледна точка.  
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Лудвиг Болцман: Високата космическа подреденост, в която 
ние живеем, е невероятно рядка статистическа флуктуация. Редът 
във Вселената е флуктуация на много по-вероятното безредие.  

Ричард Файнман. „И така, станала е флуктуация, а сега ние 
наблюдаваме как всичко тихомълком се връща към хаоса” (Feinman, 
1950 (1968), с. 122). Флуктуацията е възможна само локално и е обк-
ръжена от равновесие.  

Джон Бароу: Дори само нашето съществуване води след себе си 
строг подбор на типовете вселени, които бихме могли да познаваме 
(Barrow, Tipler, 1986).  

 

 
 

Избухване на супернова. Аналогично се представя Големият взрив  
(Silk, 1980).  

 
А ето една пълна формулировка. Йозеф Силк. „Не можем да завър-
шим представянето на космологическите принципи без антропния 
космологичен принцип. Това положение заема абсолютно противопо-
ложна позиция спрямо перфектния космологичен принцип, твърдей-
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ки, че ние възприемаме Вселената в привилегировано време, макар че 
сегашната Вселена би изглеждала същата от всяка точка в пространс-
твото. Тази ера е привилегирована, защото са необходими специални 
условия, благоприятни за еволюцията на живота (курсив мой – С. 
Г.). Например, ако Вселената бе много по-гореща или плътна откол-
кото е сега, не можеха да се оформят галактики. Ако гравитационната 
сила бе много различна от наблюдаваната стойност, планетните сис-
теми или нямаше да се формират, или не биха били благоприятни за 
живота, какъвто го познаваме. Забележително съвпадение е, накрая, 
че възрастта на Земята се оказва подобна на възрастите на най-
старите звезди или галактики, които астрономите са намерили. Ант-
ропният космологичен принцип обяснява това подобие чрез декрет. 
Вселената би могла да бъде много по-неправилна и неподредена, от-
колкото е. Антропният космологичен принцип твърди, че ако това бе 
така, условията биха били неподходящи за живот. Така, като наблю-
датели, ние обитаваме много специална вселена, и само тази вселена 
е изотропна и хомогенна. Антропният аргумент е много фундамента-
лен, тъй като претендира да обяснява Коперниканския космологичен 
принцип, който е централен за практически всички жизнеспособни 
космологии“ (Silk, 1980, p. 7).  

Други формулировки: Нашето съществуване налага силни огра-
ничения върху Вселената (Никопулос). Това, което ние наблюдаваме, 
трябва да удовлетворява условията, необходими за присъствието на 
човека в качеството на наблюдател. Със самото си съществуване 
наблюдателят ограничава предмета на наблюдение (Картър). Вселе-
ната е така изотропна, защото ние сме тук (Хокинг, 1993 (1994). 

Ние можем да наблюдаваме и това удовлетворява условията за 
присъствието на човека. Наблюдателят ограничава предмета на наб-
людение. Съществуването на всяко живо същество, подходящо за 
наблюдател, е възможно само при напълно определено съчетание на 
параметри.  

Физиците обособяват няколко форми на антропност или сфери 
на антропност:  

1. Начални условия на съществуване на Вселената.  
2. Фундаментални константи.  
3. Еволюция на Вселената.  
1. Според Роджър Пенроуз преди Големия взрив, когато вещест-

вото на Вселената е било пресовано в една точка, ентропията на Все-
лената е била равна на нула. С други думи, тя е заемала една точка 
във фазовото пространство (пространството на възможните състоя-
ния) (Penrose, 1989 (1998), с. 387). Интересно какъв физичен смисъл 
има момент преди възникване на самото време, ако се приеме сингу-
лярността на Големия взрив като акт на възникване на Вселената с 
времето , както и приемат космолозите.  
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2. Фред Хойл: Ако началните условия на Вселената са други, ня-
къде биха възникнали галактики, а другаде – газови облаци или черни 
дупки. Възможно е константите да се променят. Ако космологичната 
константа L (космологическо отблъскване) е променлива, в някои 
свои области на стойности тя прави възможен живота.  

 

  
 

Така ‘изглежда’ невидимата черна дупка според компютърна симулация 
(Barrow, Silk, 1993, р. 50). 

Съществуват невероятни съвпадения и зависимости, свързващи 
някои физични константи (гравитационната константа, масата на 
протона, възрастта на Вселената).  

Някои от тези зависимости са валидни само в този момент от 
съществуването на Вселената. По съвпадение живеем в много специ-
ално време от порядъка на няколко милиона години.  

Ричард Файнман: Строежът на физическия свят се определя от 
ред наблюдаеми числови съвпадения. Много от основните свойства 
на Вселената се определят, всъщност, от стойностите на фундамен-
талните константи на природата като G (гравитационна константа), a 
(електромагнитна константа), mp (маса на протона) и т. н. Тези свойс-
тва биха били съвършено други, ако изброените постоянни имаха 
стойности, които са леко различни от наблюдаемите. Ясно е също, че 
за възникване на вселена, макар и слабо приличаща на наблюдаемата, 
трябва по удивителен начин да взаимодействат много, явно не свър-
зани помежду си области на физиката.  
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За да се определи отношението между силата на гравитацията и 
силата на електромагнитното взаимодействие, се вземат два електро-
на. И двете взаимодействия са пропорционални на разстоянието на 
квадрат. Така че чистият ефект на едновременно електромагнитно 
отблъскване и гравитационно привличане ще даде отношението меж-
ду гравитационната и електромагнитната константи. Така се избягва 
измерването с условни мерни единици.  

Резултатът е:  
 

Силата на привличането G/ електрическото отблъскване =  
G/a = 1/ 4, 17. 1043. (Feinman, 1968, с. 31 – 32) 

 
Отношението между диаметъра на Вселената и диаметъра на 

протона е също число с 42 нули.  
DU/dp = 1042 

Възрастта на Вселената в ядрени единици е 1040.  
 
1040 е отношението между периода на съществуване на техноло-

гичната цивилизация и възрастта на Вселената.  
 

T now /T = 1040. (Feinman, 1950 (1968), сс. 31 – 33). 
 
Според някои космолози не са нужни нови физични принципи за 

обясняване на съвпадението на константни отношения. „Хората тър-
сят този огромен коефициент в други природни явления. Те привеж-
дат всякакви големи числа, а ако ви трябва голямо число, защо да не 
вземем например отношението на диаметъра на Вселената към диа-
метъра на протона – както и да е чудно, това е също число с 42 нули. 
И ето казват: може би, този коефициент е равен на отношението на 
диаметъра на протона към ширината на Вселената? Това е интересна 
мисъл, но, доколкото Вселената постепенно се разширява, трябва да 
се мени и гравитационната константа. Макари тази хипотеза още да 
не е опровергана, нямаме никакви свидетелства в нейна полза. Нап-
ротив, някои данни говорят за това, че гравитационната постоянна не 
се е променяла по такъв начин. Това грамадно число и до днес остава 
загадка” (ibid., сс. 32-33).  

3. Еволюция на Вселената. Разширението на Вселената е сякаш 
изчислено за възможността за живота и нашето съществуване. Ако 
Вселената се разширяваше твърде бързо, нямаше да се образуват га-
лактики, а после звездни системи и планети, годни за живот. Ако 
Вселената се разширяваше твърде бавно, тя щеше да колапсира, пре-
ди да се появят условия за живот. При това скоростта на разширение 
а Вселената се съгласува със съдържанието на енергия.  
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Според космолозите животът във Вселената не може да въз-
никне, докато поне едно поколение звезди не завърши цикъла си. Ако 
няма толкова време, няма и звездни системи. Ако мине повече време 
и минат няколко поколения звезди, става много студено.  

Ядрата на въглерода се синтезират в звездите в резултат на сблъ-
сък на три ядра хелий. Това е изключително рядко явление. Според 
Фред Хойл ако бихте искали да образувате въглерод и кислород при-
мерно в равни количества в хода на звездния нуклеосинтез, то би 
трябвало да зададете две нива (резонанси), при това именно там, къ-
дето се намират тези нива (Davis, (1985), с. 140). Наличието на хи-
мични елементи по-тежки от водорода и хелия е свръхмаловероятно. 
Създаването на въглерода, химична основа на живота, изисква много 
редки съчетания на условия.  

 
СКАЛА НА КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ 
 

Космическо 
време 

Ера Черве-
но от-
меств.  

Явление Преди 
колко 
години? 

0 Сингу-
лярност 

Безк-
райно 

Голям Взрив 20  
млрд. г.  

10-43 Планко-
во време 

1032 Създаване на частиците 20  
млрд. г.  

10-6 Адро-
нична 
ера 

1013 Анихилация на протон-
антипротон двойки 

20 млрд. г.  

1 секунда Лептонна 
ера 

1010 Анихилация на електрон-
позитронни двойки 

20  
млрд. г.  

1 минута Радиа-
ционна 
ера 

109 Ядрен синтез на хелий и 
деутерий 

20 млрд. г.  

1 седмица  107 Радиацията спира до тогава 20  
млрд. г.  

10 000 г.  Вещест-
вена ера 

104 Вселената става предимно 
материална 

20  
млрд. г.  

300 000 г Раздв. 
ера 

103 Вселената става прозрачна 19. 7 млрд. 
г.  

1 – 2 млрд. .   10 -30 Започва формирането на 
галактиките 

18-19 
млрд. г 

3 млрд. г.   5 Започва галактическото 
струпване 

17 млрд. г.  

4 млрд. г.    Нашата протогалактика ко-
лапсира 

16 млрд. г.  
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4. 1 млрд. г.    Формиране на  
първите звезди 

15. 9 млрд. 
г.  

5 млрд. г.   3 Раждат се квазарите и звез-
дна популация ii  

15  
млрд. г.  

10 млрд. г.   1 Раждат се звездите от попу-
лация i 

10  
млрд. г.  

15. 2 млрд. г.    Формира се нашия родителс-
ки междузвезден облак 

4. 8  
млрд. г.  

15. 3 млрд. г.    Колапсира протослънчевата 
небула 

4. 7  
млрд. г.  

15. 4 млрд. г.    Формиране на планети. 
Втвърдяване на скални м.  

4. 6  
млрд. г.  

15. 7 млрд. г.    Интензивно кратериране на 
планетите 

4. 3  
млрд. г.  

16. 1 млрд. г.  Ера на 
Археозоs 

 Формират се най-старите 
земни скали 

3. 9  
млрд. г.  

17 млрд. г.    Микроскопичен живот 3 млрд. г.  
18 млрд. г.  Прото-

зоs 
 Развива се богата на кисло-

род атмосфера 
2 млрд. г.  

19 млрд. г.  Палео- 
зоs 

 Оформя се макроскопичния 
живот 

1 млрд. г.  

19. 4 млрд. г.    Най-ранните фосили се за-
печатват 

600 млн. г.  

19. 55млрд. г.    Ранни земни растения 450 млн. г.  
19. 6млрд. г.    Риби 400 млн. г.  
19. 7 млрд. г.    Папрати 300 млн. г.  
19. 75 млрд. г Мезо- 

зоs 
 Иглолистни растения. Фор-

миране на планините.  
250 млн. г.  

19. 8 млрд. г.    Рептили 200 млн. г.  
19. 85 млрд. г   Динозаври.  

Континентален дрейф 
150 млн. г.  

19. 95млрд. г Цено- 
зоs 

 Първи бозайници 50 млн. г.  

20 млрд. г.    Homo Sapiens 2 млн. г.  
 

Таблица на историята на Вселената (Silk, 1980, p. 66).  
 
Силна формулировка. Вселената е една и тя е годна за живота и 

човека. Вселената трябва да бъде такава, че нея на някой стадий от 
еволюцията би могъл да съществува наблюдател.  

Вселената е приспособена и нагласена за съществуването на 
наблюдател в нея. Законите на физиката и началните условия са наг-
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ласени така, че да гарантират появата и еволюцията на живота до раз-
умния наблюдател.  

Според ‘позитивизма’, феноменализма и ‘субективния идеали-
зъм’ „Вселена, в която няма място за наблюдател, е безсмислена. Ре-
ална е само онази вселена, която е познаваема. Такава вселена трябва 
да притежава условията, необходими за възникване на разума, колко-
то и да са били неправдоподобни” (Davis, (1985), с. 144).  

Във всяка познаваема вселена се върви от гигантски струпвания 
на галактики към звезди и планети. Познаваемостта обяснява съвпа-
денията на големите числа, а не обратно (Silk, 1980). Във формули-
ровката на Уилър наблюдателят носи пряка отговорност за образува-
нето на тази Вселена. „За какво е вселена, която няма кой да позна-
ва?“ ( Davis, (1985), с. 145).  

Вселената е така голяма (хоризонта е равен на 109 светлинни го-
дини), защото само тогава може да съществува човек.  

Но откъде трябва да е така? Това е така и ние не знаем дали 
‘трябва’ или е случайност.  

Според коментари на физиците силният антропен принцип е 
прекалено встрани от сериозната наука и е близък до религията.  

Силният антропен принцип е пределно и абсурдно усилие да се 
постулира по същество случайния наш според физиката свят като 
‘необходим’. Тази необходимост не следва отникъде. Но и като ак-
сиома тя е много слаба. Тя противоречи на останалите физични 
принципи и в частност на принципа на ентропията.  

Много по-красиво и елегантно, пък и по-достойно и мъдро е да 
се каже: Бог е сътворил света такъв, че в него да живеят хората.  

Многото Вселени. Огромното число варианти на начални усло-
вия, еволюция и константи на Вселената може да означават или реал-
но множество, или потенциално множество Вселени.  

Вселените са безкрайно много възможни. Началните им условия 
са различни. Всред тези много Вселени непременно има и годни за 
живот. (Това отхвърля силния антропен принцип).  

Хокинг пита: Защо Вселената е изотропна? Анизотропията тряб-
ва да расте, но изотропността да е достатъчно трайна. Защо Вселената 
е изотропна? Отговорът му е: Защото съществува човекът (Hocking, 
1993 (1994)).  

 Гравитационна неустойчивост създава Галактиката със звездите 
и планетите. Това е задължително за всяка познаваема Вселена. 
Именно познаваемостта ще обясни големите числа и съответстви-
ята в константите. Уилър обяснява големината на Вселената с 
трайността ? повече от времето за възникване на живота.  

От гледна точка на квантовата механика съществува ансамбъл от 
състояния в осцилираща Вселена, която се разширява и колапсира. 
Възможна е и ситуацията на съсъществуване на огледални светове 
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(електрон наляво, електрон надясно при измерването) (Davis, (1985), 
с. 149). Двата свята съсъществуват, но на макроравнище не взаимо-
действат един с друг.  

Разбира се, квантовото състояние на Вселената е неопределено 
теоретично. То е някаква суперпозиция на изключващи се възможни 
светове. Но как от тази суперпозиция без измерване се получава 
един-единствен свят? Тук е нужно по-дълбоко проникване.  

Вселената може да е вечно съществуваща с фази на разширение 
и свиване. Тази хипотеза изглежда съвсем непроверима. Но тя спася-
ва от неудобното положение на синтез ‘от нищо’в един момент.  

Схема на циклична, ‘осцилираща’ Вселена.  
Всеки следващ цикъл е по-голям поради повишено топлинно съдържание  

на Вселената (Barrow, Silk, 1983, p. 71).  
 
Еволюция на Земята. В прекрасната си книга Гея Джеймз Лав-

лок показва, че Земята е много специално място физически, химичес-
ки и биологически. „Където и да открием твърде невероятно съчетание 
от молекули, там сигурно ще присъства живот или някой негов про-
дукт. А ако забележим такова разпределение в глобален мащаб, тога-
ва може би виждаме нещичко от Гея, най-голямото живо същество на 
Земята” (Lavlock, 1979 (1996), с. 50).  

„Основната мисъл на това разсъждение е, че както е почти си-
гурно, че пясъчните замъци не са случайни последствия от естестве-
ни, но неживи процеси, като вятъра или вълните, така не са случайни 
и химичните промени в състава на земната повърхност и атмосфе-
рата, които правят възможно паленето на огън” (пак там, с. 55, к. 
м. – С. Г.). Ако съдържанието на кислород бе малко по-голямо от на-
личното в земната атмосфера, животът би бил невъзможен, всичко би 
изгоряло. (пак там) 

 
Медузата със своите 95 % вода се чувства добре както на плитко, 

така и на огромни дълбочини. Човек със своите 75 % вода ще бъде 
сплескан на няколкостотин метра дълбочина. Ако медузата описваше 
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своя свят, тя не би се сетила за ‘свръхналягане’ и би се учудила, че 
светът е така специално устроен за нейното съществуване.  

 
76. Ентропия и антропен принцип 
Eнтропията и антропната форма на Вселената са свързани. 

Ентропията е неопределеност, а Вселената е определена като годна 
за човешки живот всред неопределено голямо множество възможни 
Вселени. Предполага се, че Вселената е започнала историята си от 
състояние на висока подреденост, за да се спусне постепенно към 
пълния хаос. Това е ‘термодинамичната стрела на времето’, която 
съвпада с ‘психологичната’ (Хокинг). И двете пък се извеждат от 
‘космологичната стрела’, посоката, в която Вселената се разширя-
ва, според анализа на Хокинг.  

Този тип анализ се основава на предположения, които са непро-
верими в опит. Следва да се обърне детерминацията на посоката на 
времето. Неговата посока е ефект на жизнения процес. Самият ха-
ос и реда са определими само спрямо живота. ‘Космологичната 
стрела’ няма пряка връзка с времето.  

 
Първата формулировка на ‘антропно положение’ от Болцман е 

чрез ентропията: Високата космическа подреденост, в която ние жи-
веем, е невероятно рядка статистическа флуктуация. Редът във Все-
лената е флуктуация на много по-вероятното безредие.  

Теорията за Големия взрив и разширението на Вселената е обяс-
нение на ефекта на червеното отместване на Хъбъл, съвместимо с 
Общата теория на относителността. Това отместване е посочено от 
Айнщайн като едно от потвържденията на Общата теория на относи-
телността за сметка на Нютоновата теория на гравитацията (Einstein, 
1919 (1954), p. 232). Тя постулира, че в началото Вселената е била 
максимално или по-точно безкрайно подредена. Във фазовото прост-
ранство тя заема една точка или минимално пространство. Нейното 
състояние е свръхмаловероятно. Разширяването на Вселената, нейна-
та ‘инфлация’ означава, че ентропията в нея расте (Penrose, 1989 
(1998), сс. 387-388).  

В реалния живот не виждаме как една чаша се слепва и скача 
обратно на масата. Това е забранено от Втория закон на термодина-
миката. Във всяка затворена система хаосът, или ентропията, винаги 
нараства с времето.  

Нарастването на ентропията с времето е пример за разгранича-
ване на миналото от бъдещето или термодинамична стрела на време-
то. Според Стивън Хокинг „Съществуват поне три различни стрели 
на времето. Първо, термодинамичната стрела на времето – посоката 
на времето, в която хаосът, или ентропията, нараства. После – психо-
логичната стрела на времето. Това е посоката, в която усещаме, че 
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времето тече, посоката, в която помним миналото, но не и бъдещето. 
И накрая – космологичната стрела на времето. Това е посоката на 
времето, в която Вселената се разширява, а не се свива” (Hocking, 
1973 (1993), с. 144). Хокинг привежда уникален анализ на времето, 
неговата първа тема на изследване, и в двете си широко известни 
книги: Кратка история на времето от Големия взрив до черните 
дупки и Черни дупки и бебета-вселени: „…условието ‘без никаква 
граница’ за Вселената, съчетано със слабия антропен принцип, може 
да обясни защо и трите стрели имат една и съща посока и нещо пове-
че – защо изобщо съществува добре дефинирана стрела на времето” 
(ibid.) 

Хокинг развива следната последователност от тези.  
Психологичната стрела се определя от термодинамичната и 

тези две стрели по необходимост имат една и съща посока. Ако Все-
лената е без начални и крайни гранични условия, съществуват добре 
определени космологична и термодинамична стрела на времето. Те 
нямат една и съща посока през цялата история на Вселената. Само 
когато те имат една и съща посока, условията са подходящи за разви-
тието на интелигентни същества, които могат да зададат въпроса: 
„Защо хаосът нараства в същата посока, в която Вселената се разши-
рява?“  

Хокинг заедно с класическото разбиране приема, че ентропия 
значи хаос, а хаос значи неподреденост (например разбъркани числа 
или букви). Но подредеността е резултат от интерпретация. Собс-
твеният пример на Хокинг говори за това: „Да разгледаме например 
два елемента от детска мозайка. Съществува едно и само едно под-
реждане, при което двата елемента участват в завършена картина“ 
(пак там). Кой може да намери критерий за завършена картина, неза-
висим от интерпретацията? Ако подредени са само онези мозаечни 
елементи, които образуват фигура, то ред и хаос са въпрос на човешко 
решение. Защото само в интерпретацията човек различава ‘фигура’ от 
‘разбъркана мозайка’. Фигурата, разбира се, се различава от разбър-
каната мозайка по своето ‘описание’ – тя се представя като различен 
ред мозаечни елементи в пространството. Но такива са множество 
възможни подреждания (по теорията на информацията точно толкова, 
колкото са съставните елементи на мозайката, повдигнати на същата 
степен). Това са състояния неразличими с нищо физично от останали-
те състояния. Картината не е уникално физическо състояние. Тя е 
толкова вероятна, колкото всяка друга комбинация от елементи. 
Пак така шестицата от тотото е точно толкова вероятна, кол-
кото и всяка друга комбинация от шест числа от 1 до 49: ln 1/496.  

(Тук не само Хокинг греши. Това объркване на ‘обективно’ и 
‘субективно’ е характерно в термодинамиката. Тук е цяла бъркотия от 
интерпретации на ‘знанието’ и ‘вероятността’).  
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Това е съществен пропуск в самата основа на една фундамен-
тална физична теория – да се забрави, че ред и хаос не са физически 
различими състояния, а само въпрос на интерпретация. Погрешно се 
изключва наблюдателят. Това, че хаотичните състояния са по-
вероятни от подредените, не е вярно. Просто тези състояния са по-
вече, по простата причина, че обикновено само едно е избраното от 
нас като носещо смисъл. Комбинацията: 1, 2, 3, 4, 5, 6 от тотото е 
точно толкова вероятна, колкото и 3, 14, 12, 25, 41, 18.  

Хокинг използва за доказване на съвпадението между термоди-
намичната и психологичната стрела мисловен експеримент. Ако Бог е 
решил Вселената да завърши в пълен ред, тогава термодинамичната 
стрела е обърната. И тогава хората ще помнят бъдещето, а не минало-
то. Те ще помнят счупената чаша, а не цялата. Това е така, защото 
хората помнят в посока нарастването на ентропията. „Аз ще покажа, 
че за такова същество психологичната стрела на времето ще е обър-
ната назад. Така то ще помни събитията от бъдещето, а не от тяхното 
минало“ (ibid., с. 145). Хората помнят миналото като компютрите. 
Паметта преминава от неопределеност към определеност, от равнове-
роятни състояния на всяка единица към изключване на едното и при-
емане на другото. Това става за сметка на захранване или загуба на 
енергия от проверка. Така запаметявайки, компютърът (и човекът) 
увеличават безредието във Вселената (ibid.). Това нарастване на без-
редието е винаги повече, отколкото увеличаването на реда в самата 
памет. Или посоката, в която компютърът помни (работи) е към на-
растване на безредието. Затова субективното усещане за време се оп-
ределя от термодинамичната стрела. „Това прави втория закон на 
термодинамиката почти тривиален. Безредието нараства с времето, 
защото ние измерваме времето в посоката, в която безредието нараст-
ва” (ibid., с. 146).  

 Но тук се допускат две произволни ситуации, както е обикно-
вено в мисловните експерименти. Допуска се, че при обърната тер-
модинамична стрела хората и компютрите ще помнят по същия на-
чин, както тук, в тази Вселена, т. е. в посока нарастване на ентропия-
та. Това е заблуда. Би било точно обратното. Въобразимият свят с 
намаляваща ентропия е невъзможен, защото животът продуцира 
нарастване на ентропията (обяснявам това на друго място, напри-
мер в първа глава: Хаос). Човек, ако живее в такъв свят, ще помни 
отново миналото, защото самото направление ‘минало’ ще е опре-
делено спрямо паметта, то е онова, което е назад, което е било и се 
помни. Такъв живот е сигурно невъзможен, защото направлението на 
времето към безредието е ефект на живота. На всичкото отгоре само 
от живота се появява разликата между ред и безредие.  
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Хокинг продължава. Защо, пита той, има космологична стрела 
на времето? Защо в единия край на времето е имало ред? И защо това 
е краят, в който Вселената е точка?  

Началото на Вселената е непредсказуемо в класическата обща 
теория на относителността. Защото тогава, в Големия взрив, е нямало 
физически закони. Ако използваме квантовата гравитация, имаме по-
вече шансове. Но отново трябва да знаем данни, които са ни недос-
тъпни по принцип. „Можем да избегнем трудността да се налага да 
описваме нещо, което не знаем и не можем да знаем, само ако траек-
ториите удовлетворяват условието ‘без никаква граница’: те са край-
ни по размер, но нямат никакви граници, край или сингулярности… 

Вселената започва с гладко и подредено състояние и с времето 
преминава в набръчкано и хаотично състояние” Това обяснява същес-
твуването на термодинамичната стрела на времето (ibid., с. 147).  

Сега, ако Вселената спре да се разширява и започне да се свива, 
да речем след 10 милиарда години, ще се обърне ли времето, продъл-
жава Хокинг.  

Слабият антропен принцип е отговор, смята той. Тъй като ние 
съществуваме, а във фаза свиване не е възможно да ни има, то Все-
лената се разширява с такава скорост, че да допусне процеса на го-
рене на Звездите. Тя ще се свие вероятно след като всички звезди 
вече са угаснали. „Вселената ще бъде в състояние на почти пълен ха-
ос. Вече няма да има силна термодинамична стрела на времето” Но за 
да има разумен живот, трябва да действа силна термодинамична 
стрела. За да оцелеят, хората трябва да консумират храна, която е 
подредена форма на енергията. Така разумен живот (бих добавил и 
неразумния – С. Г.) не би могъл да съществува във фазата на свиване 
на Вселената. Това е обяснението на въпроса, защо термодинамична-
та и космологичната стрела на времето имат една и съща посока. Не 
разширението на Вселената причинява нарастването на хаоса. По-
скоро условието ‘без никаква граница’ заставя безредието да нараства 
и създава условия, благоприятни за разумен живот само във фазата 
разширение.  

Прогресът на човечеството в разбирането на Вселената е внесъл 
малко кътче ред в една вселена с нарастващо безредие. Когато четете 
тази книга, заключава разсъждението си Хокинг, вие ще увеличавате 
реда във вашия мозък (малко съмнително!) и информацията ще на-
расне с около 2 милиона единици. Но в същото време, потейки се от 
усилие, вие ще увеличите хаоса в средата повече от реда в мозъка си 
или около 1019 пъти повече” (ibid.) 

В Черни дупки и бебета Вселени Хокинг продължава обяснение-
то.  

Траекториите на една система, повтаря той по-ясно, ако има на-
чално условие, са в малка област от фазовото пространство в опреде-
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лен момент (това пише и Пенроуз). Еволюционните уравнения на фи-
зиката тогава ще наложат в други моменти траекториите да се разп-
ръснат в много голяма област от фазовото пространство. Началното 
условие означава подредено състояние, а след това идва безредие.  

Повтаряйки по-прецизно мисловния експеримент с запаметява-
нето от компютър, Хокинг стига до прозрението, че Вторият закон на 
термодинамиката е тавтология: „Ентропията нараства с времето, за-
щото ние дефинираме посоката на времето да е тази, в която ентропи-
ята нараства” (Hocking, 1993 (1994), с. 178-179).  

Но защо трябва да има гранично условие в единия край на вре-
мето? Не е ли по-естествено да имаме такова в двата края или в нито 
единия?, пита по-нататък Хокинг.  

При условие ‘без никаква граница’ квантовото състояние на 
Вселената се определя от интеграл по траектория върху положително 
определена метрика върху затворено пространство-времево многооб-
разие. Тук Хокинг разказва накратко ред сложни изчисления на кван-
товото състояние и възможните траектории на вселена с условие без 
никакви граници. В резултат се получава модел, в който Вселената е 
почти хомогенна и изотропна, когато е малка. Но тя е по-
неправилна, когато стане голяма. С други думи, безпорядъкът на-
раства с разширяването на Вселената” (ibid., с. 180). Във фазата на 
свиване се обръща психологичната стрела заедно с термодинамична-
та.  

Така намираме същото обяснение на стрелата на времето, но по-
добро от стария си вариант. Заключението е, че „условието без никак-
ва граница, изглежда, обяснява стрелата на времето и в микроскопи-
чен, и в макроскопичен мащаб” (ibid., с. 186).  

Така психологическата стрела се извежда от термодинамичната, 
а тя на свой ред от космологическата. В основата на феномена време 
лежи разширението на Вселената.  

Но състоянието на ред, гладко и еднородно, е чиста научна фик-
ция. То се ‘извежда’ от хода към безредие като начално състояние. А 
после ходът към безредие се извежда от началния ред заедно или съв-
падащо с разширяването.  

Всичко това е съвсем слабо като аргументация. Слабостта е в 
многократната опосредованост на този анализ до наличните данни от 
наблюдения на Вселената. Експериментирането тук е само симула-
тивно и се извършва във виртуална вселена на компютри. То не почи-
ва на нищо пряко опитно и при това използва една заблуда в основата 
си – разликата между ред и безредие се постулира като нещо обек-
тивно, независимо от наблюдателя. Не се допуска, че тавтологията 
на Втория закон не е случайна. Ентропията расте заедно с времето, 
което ние преживяваме опитно.  
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Нещата са точно обратните. Психологическото възприемане на 
времето е в основата на самия феномен време. Именно в паметта се 
различават изначално минало и бъдеще. В бъдеще редът расте, но 
само локално, където сме ние. В Специалната теория на относител-
ността времето има смисъл само в отправна система, която в акта 
на измерване съвпада с измерващия и се измерва само в съседство с 
него, нещо, което Хокинг споменава, но не използва. И така няма 
смисъл да се говори за време и посока на времето нелокално, за ця-
лата Вселена. Всички сценарии за начало и край на Вселената, както 
и за нейна еволюция извън наблюдателя, извън мащаба на живота, са 
чисти научни фикции, при това от самото начало сгрешени дори като 
мисловни експерименти.  

Ричард Файнман твърди във Физичните закони, че силните за-
кони на физиката могат да се формулират по различен начин. Вторият 
закон, най-интересният научен закон, може да се обърне. Ако светът 
се движи край вас винаги назад, вие можете да формулирате принцип: 
светът се движи назад. Но вие можете да го формулирате и иначе, и 
то да бъде по-близо до истината: Аз се движа винаги напред в този 
свят.  

За живото тяло времето съществува необратимо. Това трябва 
някак да се съдържа във Втория закон, който единствен от фундамен-
талните задава посока на времето. Според него ентропията в света 
расте. Но това растене, за да има смисъл, трябва да се съизмерва. То 
се съизмерва с ‘реда’ или ‘невероятността’ на определени състояния, 
избрани от живота. Всъщност измерването е възможно и става спрямо 
живота, който е специфичен, неспонтанен процес. В живото тяло ент-
ропията благодарение на жизнения процес намалява на фона на не-
живото спонтанно неутрално състояние или растежа на безредието.  

Редът е самият жив процес, запазването на живата форма. 
Безредието е неживият процес, запазването на неживата форма. 
Животът се изтръгва от неживото. Да се изкаже Втория принцип 
наистина значи да се изкаже тавтология. Когато той се определя 
спрямо ‘затворена система’, това е научна фикция, защото ние никога 
нямаме опит за истински изолирани системи. Но по-важното е, че 
всяка жива система е отворена и чрез обмена на вещества и енергия 
тя локално обезпечава ниска и дори намаляваща ентропия.  

Така термодиначичната стрела не само е зависима от биоло-
гичната, но е и сянката на същата. Психологичната стрела е не-
съмнено жива и свидетелства за живота на живото тяло напред. 
Тя върви заедно с биологичната. (По-подробно това е анализирано в 
статията Перцептивно време – Герджиков, 1996). На фона на живота 
светът, неживата Вселена, тече назад. Така е, докато сме живи на този 
свят. После е неизвестно. ‘След’, както и ‘преди’ живите наблюдате-
ли, са научните и другите фикции. Никой не се запитва какво би било 
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времето без живот, времеизпитване и времеизмерване. Моят отговор 
е: невъобразимо.  

Големият взрив и Големият срив, разширението и свиването на 
Вселената – красиви космологически приказки – са научни допуска-
ния. Възможно следствие от Общата теория на Относителността е, че 
Вселената няма начало и е стационарна. Така смята Айнщайн. Но е 
възможно и друго следствие: трябва да е имало Начало, Голям взрив, 
начално подредено състояние и космологическа стрела. Свидетелство 
за това е наблюдаваното от Хъбъл червено отместване. Червеното 
отместване е вид Доплеров ефект на промяна в измерваната честота 
на излъчването от отдалечаващите се звезди към червения край на 
спектъра. Далечните обекти се отдалечават още от нас с нарастваща 
скорост. Това значи, че Вселената се разширява. Но щом се разширя-
ва, значи тя е била максимално компактна в момент от миналото. 
Именно това е моментът на Големия Взрив. Това е твърде несигурно 
разсъждение. Лошото е, че то не е проверимо.  

Така слабият антропен принцип, че Вселената е такава, че да 
има човек, е обърнато наопаки обяснение. То е типично за физиката 
без наблюдател. Истинското обяснение намираме по-близо до силния 
антропен принцип. Но то не е в съзвучие и с него. Вселената не е пос-
троена за човека, а тя просто е проекция на човешкото възприятие.  

Живата форма е източник на света какъвто е. За науката това 
значи, че възприятието с живо тяло намира такъв свят, в който 
човек не само съществува и е възможен, но е и подреждащ принцип. 
Живото тяло е източник на времето, на ентропията, на термодинами-
ката. То е източник на пространството, на изотропността и на геомет-
рията.  

 
78. Физични обяснения на (с) антропния принцип 
Обясненията с антропния принцип са странни. Те използват 

като основание съществуването на човека, нещо, което подлежи на 
обяснение според научната нагласа. Втората странност е, че се 
постулира огромно множество възможни вселени, константи, на-
чални условия и история на Вселената. Това множество е чист тео-
ретичен конструкт. Вероятностите се измерват с честоти. Няма 
никакви данни, които да сочат честотите на различни вселени, на-
чални условия, константи и истории. Ние имаме само една Вселена, 
набор от константи, начални условия и история.  

 
Обясненията с антропния принцип включват в качеството не 

просто на ограничително условие, а в качеството на принцип, човеш-
кото съществуване.  

Те се строят така:  
Ние, хората, съществуваме в тази Вселена.  
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Такива-и-такива биха могли да бъдат законите, константите, 
условията на Вселената.  

Следователно, законите, константите, условията на Вселена-
та са такива, каквито са налице пред нас, хората (само една от 
многото възможности).  

Порочното на това обяснение е, че в качеството на принцип се 
взема априорната възможност на много принципи. Не може да се 
отрече, че нашето съществуване е факт, ние живеем в тази Вселена, и 
следователно тя е такава, че ние можем да съществуваме. Другите 
Вселени просто трябва да се изключат. Но това, че светът е един, и че 
в него има хора, съвсем не е обясняващ принцип. Обясняваща в слу-
чая е формата на света, дадена в закони и форми. Това, че Вселената е 
подбрана от огромно множество, не е предмет на обясняване, но не е 
и закон. Витгенщайн е точен:  

„6. 41 В света всичко е така, както е и всичко се случва така, как-
то се случва“ (Витгенщайн, 1921 (1988)). 

Обяснението може да се обърне и начело да застанат възможни-
те закони, константи и еволюция на Вселената. Но това няма да е за-
кон, а само допускане, че те могат да бъдат многовариантни. Това 
мета-твърдение, разбира се, не е научен закон.  

Но дори да приемем съображението за това, колко различни би-
ха могли да са законите и константите, за истинско твърдение, за за-
кон, то отново нещо не е както трябва. Елементарно, заключението не 
следва от предпоставките. Защото не е ясно дали ние бихме могли 
да съществуваме само при такива закони и константи, които са 
налице.  

Това обяснение, донякъде приемливо за мисловно експеримен-
тиране, е изключително слабо. Защото то не извежда обяснявания 
‘факт’ (съвпаденията, константите и законите) от човека и вероятните 
закони, константи и условия. То само констатира, че Вселената е та-
кава, че да съществува човек.  

Основен ‘конструкт’ в тези обяснения е маловероятността или 
уникалността. Тя има за свой източник многото вероятни начални 
състояния, константи и еволюционни пътища.  

Маловероятно е всичко в ‘антропния принцип’. Маловероятна 
(уникална) е Вселената, в която живеем. Възможни са безкрайно мно-
го Вселени. Но ние живеем именно в онази, в която можем да живе-
ем. Маловероятно (уникално) е началното условие на съществуване 
на Вселената. От безкрайно число възможни начални условия начало-
то на Вселената е уникално, такова, че да е възможна еволюция в по-
сока възникване на живот и разум. Маловероятни (уникални) са конс-
тантите като G, a, gs, както и удивителните съвпадения и особено 
числото 1040.  
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Маловероятна (уникална) е историята на Вселената. Възможни 
са много сценарии на тази история, но тя тръгва по пътя на разшире-
ние, и то с определена скорост, позволяваща възникването на звезди и 
угасването им (Хокинг). Възможни са много варианти на образуване 
на елементи, като най-вероятно е във Вселената да има само водород 
и хелий. Но в нея се образуват и по-тежките елементи. Образуват се 
свръхневероятните въглерод и кислород. Маловероятна (уникална) е 
предисторията на живота. От атомни структури се образуват живи 
клетки по механизма на естествени отбор или ‘запомняне на слу-
чайния избор’. Най-малката биомолекула в клетката – цитохром С, 
съставена само от 150 мономера, възниква чрез случайни мутации в 
период по-дълъг от възрастта на Вселената (Айген). Маловероятна 
(уникална) е Земята като физикохимична комбинация от вещества, 
енергии и форми Това се отнася в контекст за Слънчевата система, за 
разстоянието на Земята до Слънцето, за химичния състав на атмосфе-
рата и т. н. (Дж. Лавлок).  

Маловероятна (уникална) е историята на живота. От клетката до 
организма на човека има развитие по механизма на естествения от-
бор, което на всяка фаза е преход от невероятното към още по-
невероятното.  

Всички тези невероятности (уникалности) се ‘обясняват’ с това, 
че ние съществуваме и следователно невероятното е факт. Щом 
съществуваме (слаб антропен принцип), то първоначалните условия, 
константите, еволюцията на Вселената и еволюцията на живота тряб-
ва да са такива, каквито са.  

Дж. Бароу, един от създателите на Слабия антропен принцип, 
пише: „Много наблюдения на естествения свят, въпреки априорната 
необичайност, се представят в тази светлина като неизбежни следст-
вия от нашето съществуване“ (Barrow, Tipler, 1986, с. 145).  

Но какво значи една (милион) теоретично възможна вселена? 
Какво значи една (милиард) теоретично възможни константи? Какво 
значи едно (сто) възможни начални състояния на Вселената? Какво 
значи 4150 вероятни конформации на макромолекулата на цитохром с 
в клетката? Какъв физически смисъл могат да имат неизмерими 
стойности? Защото това са неизмерими стойности. Да измерим ве-
роятност значи да измерим честота на поява. А никоя от възможните 
вселени никога не ни се е явявала, освен единствената, в която живе-
ем.  

Така сякаш се приближаваме към обясненията със силния антро-
пен принцип.  

Обяснение със силния антропен принцип. Вселената трябва да е 
такава, че в нея на някакъв стадий да може да съществува наблю-
дател. Това прилича на слабия принцип, но ако се разбира ‘трябва’ 
като проект, вече е налице силен принцип (Картър).  
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Това като телеология е радикален отказ от традиционната кон-
цепция за научно обяснение. Вселената е приспособена за съществу-
ването на живота. Законите на физиката и началните условия са наг-
ласени така, че да гарантират появата и еволюцията на живота.  

Според възгледа, че светът е нещо наблюдаемо, характерен за 
неопозитивистичния феноменализъм, вселена, в която няма място за 
наблюдател, е безсмислена. Реална е само онази вселена, която е поз-
наваема. Такава вселена трябва да притежава условия, необходими за 
възникване на разума, колкото и да са били непровдоподобни.  

Позитивистите от Виенския кръг никога не са допускали тип те-
леология, според която светът е устроен така, че да се появи на един 
етап човек. Това е тип метафизика. Но те са склонни да смятат, че 
видимата Вселена е функция на възприятието. Това приближава сил-
ния принцип до предстоящото тук обяснение (последния параграф 
тук).  

Задължително във всяка познаваема вселена се стига от гигантс-
ки струпвания към галактики, а от тях – към звезди с планети. Позна-
ваемостта обяснява големите числа, а не обратно (Дж. Силк). Наблю-
дателят носи пряка отговорност за образуване на типа вселена. За 
какво е вселена, която няма кой да познава (Уилър)? 

От строго физическа гледна точка е най-малкото необяснимо, 
че съществуването на разумни същества може да се сведе до знаме-
нити съвпадения. Несъмнено всяка пряка причинна връзка тук е не-
възможна. Сложилите се физически условия биха могли да доведат 
до появата на човека, но едва ли може да се припише на човека въз-
можност за формулиране на изисквания, задължителни за окръжава-
щата среда (Devis, (1985), с. 145).  

Обяснения, в които уникални състояния се приемат за принцип, 
се коренят в неадекватна нагласа към статуса на уникалните състоя-
ния (форми) в света. Нютоновата механика, Общата теория на отно-
сителността, квантовата механика и молекулната биология са пълни с 
невероятни състояния и форми. Да дадем само пример със Слънчева-
та система и ДНК. И двата феномена са дискутирани в тази книга. 
Както Слънчевата система, така и ДНК не могат да се приемат за 
принципи. Те са такива, каквито са. Едва ли има смисъл да кажем, че 
те са особен шанс, и да издигнем този шанс в ранг на принцип във 
физиката и биологията.  

Уникалните състояния са форми, които обясняват, но като усло-
вия. Те изразяват по особен начин формата на света. Те са неизводи-
ми, но нямат статуса на положения, които в минимум определе-
ност фокусират максимално разнообразие, каквито са научните 
принципи и закони.  

Въпросните обяснения с антропния принцип най-вероятно под-
лежат на еволюция до нова концептуална форма  
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79. Парадоксите на физиката в ‘антропния принцип’  
Парадоксите на ‘антропния принцип’ могат да се формулират 

в критична светлина така: 1. Съществуването на човека не е прин-
цип, ако то е резултат от история, която може да е и друга. 2. 
Непроверимостта на възможностите относно вселените ги прави 
физически лишени от смисъл. 3. Съществуването на вселена без наб-
людател е ‘безсмислено’, не защото няма кой да я наблюдава, а за-
щото нейното явяване като вселена е ефект (и) на наблюдението. 4. 
Сингулярността е вътрешно противоречива: в нея възниква не прос-
то Вселената, а и пространство-времето, константите и законите.  

 
Налице са няколко парадокса, изразени на повърхността в тези 

невероятни вероятности, които тъкат мисловната тъкан на антропния 
принцип.  

1. Научните принципи са всеобхватни. А антропният принцип е 
уникален.  

2. Бъдещето в антропния принцип (нашето съществуване) се оп-
ределя като причина на миналото (началните условия и еволюцията 
на Вселената).  

3. Научните принципи са прости и се отнасят до сложни разно-
образия. А антропният принцип е сложен предвид сложността на си-
туацията на съществуване на човека и маловероятността на Вселена-
та.  

4. Научните принципи сочат високи вероятности, а антропният 
принцип – ниска.  

Това води до невероятно объркване на обясненията на констан-
ти, начални условия, еволюция на Вселената и т. н. Човекът се вкарва 
в картината на природата изневиделица. Досега винаги обект на 
обяснение, той изведнъж изскача на нивото на основните принципи 
и се превръща в принцип. Но човешкото съществуване далеч не е 
разбрано на нивото и във формата на научния и специално на физич-
ния принцип.  

5. Приема се теоретично възможното и никога непроверимо за 
реално възможно. Но не се отчита непроверимостта на хипотезите за 
вероятности в миналото и в бъдещето.  

6. Разиграват се възможни Вселени, константи, начални условия, 
модели на Вселената, сценарии на нейното развитие, възможни фор-
ми на живот и т. н. Мисловните експерименти: „Какво би станало 
ако“ се приемат наред с опитно проверените закони и факти. Но те са 
далеч от физическо осмисляне.  

7. Съществуването на Вселената преди всеки живот, възникване-
то на Вселената, краят на Вселената и т. н. са събития извън възмо-
жен опит по принцип. Как те могат да получат физически смисъл? 
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Типичният аргумент е, че ако само малко някоя стойност би би-
ла различна от наличната, светът би бил различен и за човека няма-
ше да има място. Това буди удивление, но заслужава трезво проумя-
ване. Ако нещо е удивително и объркващо, това понякога не е све-
товна загадка, а научен парадокс, в който научната рационалност 
временно и локално пропада.  

Така например леко несъотвестствие в Lqи Ls – космическото от-
блъскване, води до взрив на Вселената. Изменението пък на a и gs 
променя неузнаваемо взоимоотношението на H и He (водород и хе-
лий) във Вселената. Тя няма да е изотропна. Някъде ще се появят 
черни дупки, другаде – галактики, а на трети места – облаци косми-
чески прах. Тя ще колапсира бързо или ще се разшири взривно.  

Слабостта на тези аргументи се състои в това, че по същество 
няма емпирични свидетелства за измененията както на началните 
условия, така и на фундаменталните константи.  

Негативно разсъждение. Това, което физиците наричат ‘антро-
пен принцип’, не е никакъв принцип или закон, а е просто принуди-
телното и по странен начин подсилено от странни съвпадения на чис-
ла във физиката твърдение, че Вселената трябва да е такава, каква-
то е, защото иначе нас нямаше да ни има.  

Но защо нас трябва да ни има? Оказва се, че за да има констан-
ти и закони, трябва някой да ги намери във Вселената и това е позна-
ващият човешки разум.  

Но ако човек познава независима от него Вселена със собствени 
закони и константи, това е абсурдно. Защото няма нужда някой да 
познае тези закони и константи на Вселената, за да съществува тя 
‘по тях’.  

Парадоксът според мен се дължи на природата на физичното 
познание или по-точно на мълчаливата му предпоставка, взета от 
здравия разум, че съществува един независим от нас свят. Другата 
предпоставка, може би първична за хората или пък за Западната ци-
вилизация е, че светът, Вселената, трябва да има някакви констан-
ти и закони.  

Науката тук си противоречи дълбоко. Откриването на факти и 
данни, и то цяла поредица, които „биха могли спокойно да бъдат раз-
лични от наблюдаваните, но не са и не трябва да бъдат, защото иначе 
няма да има разумен живот“.  

И какво като няма разумен живот? Би трябвало законите и 
константите да си стоят там непокътнати. Хем те са независими 
от разумния живот, хем разумният живот трябва да го има, за да бъ-
дат те такива.  

Парадокс на сингулярността. В първоначалния взрив възникват 
физичните закони. Това е много неприятно. Физиката не може да го-
вори за това какво става в този период. Но как физиката може да 
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допуска такъв период, който излиза извън границитe ѝ? Как тя до-
пуска процес на взрив извън законите? Ами тогава в този процес мо-
же да става въпрос за трансцендентно Сътворяване. В такъв случай 
физиката се отказва от обясняване на света. Тя няма право да про-
тиворечи и на религията. Ако законите не са вечни, тогава какво е 
Обективният свят преди и извън законите? Какво представлява пър-
воначалната и крайната колапсирала Вселена? Е ли тя свят? Очевидно 
се стига до досадни напъни за измисляне на невъобразими условия, 
далеч извън физиката и философията. Ако условието ‘без граници’ 
се спази (късен Хокинг), тогава имаме фази на свиване и разширение 
и няма сингулярности, а законите са вечни. Това е по-добър модел. 
Той избягва парадокса да се говори за началото на Вселената. Но той 
влече допускането на нещо завинаги ненаблюдаемо: свиването на 
Вселената и то на една Вселена, лишена от човека. Така че е лишено 
и от физичен смисъл.  

Възможното и невъзможното. Има вероятности, които са ин-
терпретации на честоти на събития и разпределения на събития в сис-
теми с много единици (статистическа механика). Има вероятности 
(като квантовата), които са интерпретации на честоти на попадения 
на микрообекти в макроприбори в системи с малко единици. И тук 
вероятността си остава теоретичен конструкт.  

Ние не можем да измерим Вселената в минало време.  
Ние не можем да измерим Вселената в бъдеще време.  
Ние не можем да установим опитно обърнатите времена или 

обърнатите космологична, термодинамична и психологична стрели на 
времето (Хокинг). Това е така, защото няма да ни има.  

Възможността на нещо се доказва в неговата действителност. Но 
тогава тя не е възможност. Без опитно свидетелство, на чисто тео-
ретични основания, въпросните възможности нямат никаква сила.  

Ние не можем да установим опитно наличието на други Вселени 
освен нашата, защото там не може да ни има с нашата наука. Сле-
дователно вероятните други вселени са чиста фикция.  

Ние не можем да установим опитно безкрайното число други 
всемирни константи, защото при тях нашият живот е невъзможен. 
Така че други константи е безсмислено да се допускат.  

Ние не можем да установим опитно алтернативните начални 
състояния на нашата Вселена, защото те са в миналото, а и правят 
нашия живот невъзможен. Затова в представата ни за Вселената ня-
мат място тези различни и невъобразими състояния.  

Ние не можем да установим опитно миналите етапи на еволю-
цията на Вселената и особено алтернативните всевъзможни сцена-
рии, защото при всички тях няма да ни има. А това ги прави не ‘въз-
можни’, а просто лишени от смисъл.  
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Какъв опитен смисъл и какъв физичен смисъл има нещо, което 
не може да се провери опитно? Отговорът на физиката е бил винаги 
‘никакъв’. В частност, неизмеримостта на време, неутрално за всяка 
отправна система поради липсата на мигновено предаване на сигнал 
според Айнщайновата специална теория на относителността означа-
ва, че такова абсолютно време е безсмислено, лишено от физичен 
смисъл. Затова Айнщайн е твърдял, че такова абсолютно време прос-
то няма.  

Алтернативните Вселени, алтернативните начални състояния 
на Вселената, алтернативните константи, алтернативните сценарии за 
еволюция на Вселената, алтернативните еволюции, алтернативните 
конформации на биомолекулите и устройство на организмите са чис-
ти фикции, следствие от незрели теории и главно от незряла нагласа 
на ‘експериментиране’ извън опита, само с формули и уравнения, 
подкрепени с мисловни експерименти без перцептивна база. 

От това следва, че има смисъл изучаването във физиката единст-
вено на тази Вселена, която е единствено налице и опитно, и теоре-
тично.  

Тогава какво да правим с невероятността ѐ? Просто трябва да 
видим границата на научното обяснение. То не е обяснение на форма-
та на света, зададена в константите, законите на физиката и налични-
те състояния на Вселената.  

Всичко можем да обясняваме на основата на невероятното на-
лично стечение на обстоятелствата. Дори Слънчевата система, далеч 
по-проста от Вселената, изисква приемането на готов ред (маси и 
скорости на планетите, техни траектории), за да се получат специ-
фичните елипсовидни планетарни орбити. Нютон много добре е зна-
ел, че неговото уравнение предвижда както Слънчева система, така и 
хаотично гравитационно взаимодействие между различни небесни 
тела.  

Структурата на научното обяснение е винаги такава. От пред-
поставките (закони и условия-факти) се извеждат други факти.  

Вероятността е чиста категория без реално покритие в света. 
Нещо да съществува с някаква вероятност е абсурд. Състоянието, в 
което шестицата е отгоре на хвърления на масата зар, не същест-
вува с вероятност 1/6 априори, преди да хвърля зара. То просто не 
съществува, както и останалите пет състояния. Съществува неоп-
ределеност от порядък 6, която се мери с недостиг на информация 6 
единици.  

Вероятността е мяра на възможността. Нещо сега е възможно и 
утре става действително. Но какъв смисъл има тази възможност? Как 
нещата съществуват във възможност ‘обективно’? Като тенденции? 
Къде са тенденциите в наличното? Ако нещо върви в определена по-
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сока досега, то е възможност за продължение, а е реален ред, който 
продължава.  

Възможността е абстракция, с която се означава някаква мяра на 
неопределеност на бъдещето. Нещо може да се случи значи ние не 
знаем какво може да се случи. Когато нещо се случва, възможността 
изчезва или става единица, като се приравнява на действителността.  

Същата абстракция е и невъзможността. Никой не може да каже 
със сигурност кое е невъзможно в нашата Вселена и какви са въз-
можните светове. В нашата Вселена сякаш не може да се произведе 
енергия. Така твърди основният за физиката първи закон на термоди-
намиката. Вторият принцип пък казва, че не можем да направим дви-
гател с КПД 100 %, чиято енергия да не се губи никак в топлина. Но 
възможно ли е опитно да потвърдим, че всеки път енергията не се 
появява и не изчезва? Тъкмо напротив. Тъй като нашият опит е вина-
ги ограничен във време и пространство, ‘по необходимост’ трябва да 
намираме изчезване и поява на енергия на предела на нашия опит. 
Така например топлинната енергия се разсейва и ние не знаем дали се 
запазва. Нямаме опитно доказателство, защото не можем в нито един 
момент да измерим пълната енергия на света, която според принципа 
остава константа. Ако някой произведе машина с КПД = 100 %, това 
няма да доведе до изхвърляне на двигателя като невъзможен теоре-
тично, а по-вероятно до изхвърляне на теорията като опитно невярна.  

Това значи, че нищо не се знае със сигурност за света. Той може 
да ни поднесе всякакви изненади. Всичко, което знаем за константи-
те, законите, началните състояния и историята на света, е временно. 
Някои неща са по-нетрайни от други. Възможности, невъзможности и 
необходимости са просто думи.  

Неопределеността. Многовариантността на вселените не говори 
нищо за реалния свят, константите, началните състояния, историята 
или за молекулата, освен че светът е такъв. Установявайки, че све-
тът е такъв, повече няма какво да се обяснява. Чрез формата на све-
та трябва да се проумява и обяснява всичко конкретно.  

Многото възможни състояния значат висока неопределеност. 
Светът е неопределен за човека като начало, еволюция и край. Не е 
ясно дали изобщо има такова начало, еволюция и край, защото цялото 
време човек знае от собствения си живот. Никога не може нежив наб-
людател да отчете експериментално неживо време в този свят.  

Парадоксът, в който се уплита силният антропен принцип, е до-
пускането на еволюцията на Вселена без човек, която задължително 
идва в своето развитие до човека, до това да бъде познавана. Иначе 
тя е безсмислена.  

Вселена за човека. Да се допуска телеологично развитие на Все-
лената с оглед възможността за познание, е направено много по-пряко 
и честно в теологията. Творецът е създал видимия свят така, че ние 
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имаме място в него, както и всичко друго. При това хората имат при-
вилегировано място в този свят според Стария завет.  

Но да се допуска, че поради една изходна ‘феноменалистична’ 
предпоставка на философията, изключваща материализма и всяка 
метафизика, предпоставката, че светът е налице в акта на позна-
ние, трябва да следва една еволюция отпреди човека към човека, е 
несъстоятелно. Очевидно във втората част на обяснението се приема 
невъзможното за първата част. Светът е нещо възприемаемо и позна-
ваемо, но все пак преди да стане такъв, е бил вън от познанието и 
възприятието, свят, който се е домогнал до човешкото познание.  

При аналитичния феноменализъм това уплитане е дошло от без-
резервния сциентизъм на логическите позитивисти, който ги е подх-
лъзнал към изглеждащата необорима концепция за Вселената преди 
човека. Но ако се приема същата Вселена преди човека, трябва да се 
отхвърли феноменалистичния възглед на неопозитивизма, както и 
феноменологията.  

Силният антропен принцип е по-силен, ако просто се изрази как-
то си е в теологията: Вселената е направена както пише в книга Битие 
на Стария завет, такава, че в нея да живее човек. Иначе излиза, че 
слепи сили водят Вселената с някакво трябване и смисъл до човешкия 
живот. Този принцип още по силно се отдалечава от научното обяс-
нение, като вкарва в природата антропо-проект, без да вкарва проек-
тант.  

Но силният принцип правилно изтъква, че съществува и е реал-
на само този Вселена, в която живеем, макар че мистифицира този 
факт като принцип на Вселената, че тя заслужава съществуване, само 
ако води до човека.  

Дълбоката парадоксалност на този принцип е в това, че се из-
хожда от еволюцията и същевременно от проекта за създаване на раз-
умно същество.  

Ако познаването на законите и константите е необходимо усло-
вие за тяхната даденост, тогава те не са независими от разумния жи-
вот.  

А щом те са зависими от разумния живот, не е ли по-вярно до-
пускането, че те са създадени като такива (като закони и константи) 
от разумния живот. Или още по-далеч: те са плод на човешкото възп-
риемане на свят, на човешкия живот.  

Според феноменологията светът е възприятие и няма никакъв 
парадокс, че светът съответства на съзнанието. Но това не е така. 
Светът съответства не на съзнанието (то самото не е фундаментално), 
на човешкия живот.  

Независимото от нас. Истинският проблем е как човешкият жи-
вот идва до това да създава закони и константи, които не зависят от 
нас? Смисълът е, че законите и константите са наши създания, но 
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ние не можем да ги измислим произволно като стойности – ние ги 
намираме такива.  

Обяснение: ние не създаваме нашия живот (не избираме дали да 
се родим, живеем и умрем като хора в този именно свят). Ние се 
намираме в света, а не го създаваме. Ние създаваме в рамките на то-
зи свят законите и константите на физиката.  

Тези закони и константи са израз на една несъздадена от самите 
нас, неизвестно как оформена жива форма, каквато е човек (каквито 
са и другите живи форми). Тази форма, както и всяка друга жива 
форма, живее живота си като поток на света с някаква своя форма.  

Не е странно, че константите и законите на света са такива, ‘че 
да има хора’, защото светът не е преди тях, а заедно с тях. 

Физиката намира един много малко вероятен свят, един от мно-
гото вероятни, но само в него може да живее човек. Според физиката 
светът и животът и човекът са невероятни. Техните условия са прека-
лено много и прекалено сложни. Малки отклонения в различни посо-
ки водят до невъзможност на този свят, на тази Вселена, на тази Га-
лактика, на тази Слънчева система, на тази Земя, на този живот, на 
човека. Но тогава що за обяснение дава физиката на света? 

Тук има нещо гнило. Антропният принцип допуска съществува-
нето на Вселена и без човека, и то много по-вероятна, безкрайно по-
вероятна. Но каква Вселена би била Вселена без пространство, време, 
движение, светлина, форми, цветове, сили и всички константи и про-
менливи, които все пак въвеждаме ние, познаващите хора? 

Гнилото е в наивния материализъм на науката. Вместо учените 
да вярват в трайността на нашия свят, те вярват, че той е извън-
човешки. Но къде извън нашите представи те намират неща като 
Вселена с константи, атоми, галактики и звезди? Може ли да се го-
вори за неща извън нашите представи, извън света, който единствено 
възприемаме в този живот на хора? 

Началните условия на Вселената. Без определяне на началните 
условия (Хокинг) не е възможно да се моделира динамиката на Все-
лената. Има условие ‘без граници’. Никое физично обяснение не е 
възможно без ‘условия’ в частност ‘начални условия’ за обясняване 
на динамика или ‘гранични условия’. Началните условия на Вселена-
та просто се постулират. Те са ненаблюдаеми. Истинските ‘начални 
условия’ са пред нас.  

Оказваме се отново в центъра на света, както преди Коперник.  
Свят преди живота. Данните на уредите за възрастта на Вселе-

ната, Земята и живота трябва да се разберат в светлината на единст-
вения свят, който е налице в наблюдението, който съществува с нас 
сега и тук.  

Уредите, които мерят възрастта на Вселената, изкопаемите, кои-
то намираме на Земята и всички свидетелства за минало без наблюда-
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тели са умопомрачаващо трудни за осмисляне. И все пак те трябва да 
се проумеят от позициите на живота сега и тук. Така и става дори ко-
гато говорим за минало преди един милиард години събитие. Това 
минало един милиард години е такова само спрямо сегашния момент. 
То е артефакт на основата на измерването. Следите на миналото са 
дадени сега. Тогава на Земята е имало други живи същества и за най-
древните насекоми тя е била съвсем различна, както е различна сега 
за насекомите спрямо хората. Но ние по принцип не можем да гово-
рим за света на насекомите. Ние намираме една планета и една вселе-
на, чиито времена надхвърлят нашето и това може да значи, че те ка-
то нежив фон са извън единственото време, което знаем, времето на 
нашия живот.  

Вселена без възприятието е нещо невъобразимо. Странното е в 
това, че ние спокойно можем да си представяме и си представяме 
Вселена без възприемач. Това изглежда правдоподобно и даже неиз-
бежно. Но можем ли да си представим и Първичното яйце 5 милиона 
години преди Големия взрив, как си стои някъде в пространството? 
А това би било вече абсурдно.  

Но щом можем да си представяме без проблем абсурдни неща, 
какво ни гарантира неабсурдността на представата за Вселената след 
Големия взрив, Земята преди живота или за Земята по време на дино-
заврите? 

Експанзията на концептите и представите, които ги крепят, 
идващи от нашето сега и тук, очевидно запълва един хоризонт, където 
е безжизнено и невъзможно да се остави вакуум. Но това не значи, че 
тази експанзия е познание и още по-малко сетивно достоверно позна-
ние.  

Светът е един от многото (възможни). Но това е изкуствена пре-
ценка на физиката, основаваща се на някакъв неутрален, предчовеш-
ки пред-жизнен и всевъзможен свят (първоначалният взрив е сингу-
лярност, в която се създават именно наличните закони на природата, 
но не по тези закони, разбира се). Или е точка на крайно колапсиране, 
от която следва разширение, а след крайното разширение отново 
следва свиване (Хокинг в по-новата си концепция). Това е философс-
ки грешна и физически неосмислена концепция, която изхожда от 
липсата на човек, живот и свят, а след това с изумление се добира до 
наличието въпреки всички необятни възможности именно на свят и 
то на този свят, в който има живот, та и човек.  

Физиката не се учи от себе си (квантова механика), че светът е 
спрегнат с човека и неговото обясняване не е извеждане на този свят, 
на този живот и на този човек от абстрактни принципи, а от налична-
та ситуация, в която вече е ‘в света’ или по-точно ‘е света’ човекът, 
наблюдателят, физикът. Науката няма шанс да изведе света, тя 
трябва да го опише и обясни съкратено, като осмисли константите 
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и законите с оглед на това, че именно човешкият живот в човешка-
та форма прави да важат именно тези константи, закони и наблю-
дения.  

Парадокс на обективността. Вярно е, че във всяка пълна кар-
тина на света трябва да присъства човекът. Но това не значи, че тази 
картина трябва да се вземе за обяснение. Вярно е, че теоретичните 
възможности за различни вселени, състояния, закони и константи са 
много, но това е проблем на слабите теории, а не на самата Вселена.  

Да изведа нещо като съвсем невероятно значи да не съм го из-
вел. Но още по-лошо е ако извеждам всичко невероятно от още по-
невероятното. Да извеждам мировите константи от съществуването 
на човека.  

Когато изключваш наблюдателя, той ти играе лоша шега и после 
се налага да го включиш насила, като последен шанс за обясняване и 
да допуснеш дори в силния антропен принцип мировата целесъобраз-
ност спрямо човека.  

Когато пък включиш наблюдателя, ти не знаеш как да го опи-
шеш емпирично и теоретично. Само в краен случай, когато уредът на 
наблюдателя определя състоянието на системата, както е в квантовата 
механика, наблюдателят е там. Но има ли нещо повече там за наблю-
дателя? Нищо повече, освен че определя състоянието.  

Работата е там, че наблюдателят отсъства от астрофизиката. 
Той отсъства радикално от нагласата за обяснение на Вселената. Тук 
той е изоставен, защото изглежда правдоподобно да се изостави там, 
където той не смущава пряко измерването. Така локалността също е 
изоставена някъде в Специалната теория на относителността. Астро-
номите не пускат тук човека, защото не знаят как да го осмислят. 
Но те губят и физическия смисъл.  

Той е по-сложен обект от всичко останало. До него може да се 
стигне най-накрая. Сега той може само да се има предвид, но негово-
то присъствие е просто неопределеност. Т. е. физиката се спасява в 
явно погрешното въобразяване на невъобразимото. Това е колизия. 
Науката не представя Вселената, а теоретичните представи на физи-
ците. Но такава наука всеки може да си създаде сам.  

 
Антропният принцип не казва нищо повече от казаното в Трак-

тата на Витгенщайн: Светът, в който ние живеем, е светът, в който 
живеем ние. (к. м. – С. Г.). Човек не може да се изведе дедуктивно от 
света. Но света може да бъде проумян като човешки. Това е свят на 
човешката форма на живот.  

 
80. Вселената и формата на света 
Решаването на антропния проблем в това изследване има по-

широка перспектива. То си остава философско, но без да бъде мето-
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дология, е насочено към коригиране на научната нагласа в съвремен-
ната опитна наука. Човек не ограничава света, съществувайки в не-
го. Той го оформя като познатата ни Вселена. Затова тя е единст-
вена и единствено мислима.  

Невероятностите в науката са плод на неопределеност. Вре-
мето във физиката има смисъл само за жив измерител, който възп-
риема локални едновременности (Айнщайн). Вън от това то е само 
артефактуална проекция назад и напред. Смяната на нагласата 
постепенно ще смени оптиката на опитната наука и формата на 
резултатите, както и предположенията.  

 
Тръгвам от две положения.  
1. Науката може да се изясни философски чрез проумяване на 

света, а не чрез онтология, епистемология и методология на наука-
та. Това положение е развито в цялото изложение, започвайки от 
първия параграф и най-вече в: ‘Ум и проумяване на света’.  

2. Човек не ограничава Вселената, а я оформя. Тя, наблюдава-
ната Вселена, е естествено такава, какъвто е наблюдателят. Това е 
също разработено положение в този нов анализ на света и науката.  

Много е здравословно, плодотворно и дълбоко вярно да се про-
умее, че светът е такъв, каквито сме ние, че светът се живее от нас, а 
не ни е даден в тази си форма сам по себе си. Светът, нашето живо 
тяло и нашият ум имат една и съща форма. Ето защо светът е поз-
наваем. А законите на науката и формите, които тя открива, са 
израз на същата тази жива форма, която е формата на света. И 
затова те работят за неговото обясняване. А да обясниш явление в 
света означава да го изясниш чрез разкриване на все същата тази све-
това форма в явлението.  

За развитие на научната нагласа. Опитната наука пази здравата 
нагласа към осмисляне на теориите в наблюденията. И все пак дис-
танцията между наблюдения и теории варира в широк обхват и нау-
ката стига до множество въображаеми ‘същности’, които попълват 
празните места. Смята се, че не всичко в обективния свят е наблюда-
емо. Западната наука има да превъзмогва огромна пропаст между 
старата нагласа за обективност и новата нагласа за познанието като 
жив акт, като наш живот на света. Тази нагласа е отчасти постигната 
принудително в квантовата механика.  

Единственото, което пази смисъла на обективността на наука-
та, е да се изчисти до своя чист релеф тази форма и да не се при-
месва тя с нищо неясно. А повечето ни актове и създания са неясни. 
Те не говорят пряко за човешка форма. Познанието е ‘интерсубектив-
но’. То носи човешката форма, максимално широко взета, споделяна 
от всички хора. Истинско (научно) познание е онова, което е прием-
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ливо, разбираемо и приложимо с успех от максимално широка чо-
вешка публика.  

Живата форма – форма на света. Представете си, че сте меко 
същество в течна среда и вашата телесна форма се променя. Вие сте 
интелигентна форма и можете да правите нещо като геометрия и фи-
зика. Ще постулирате ли аксиомите на геометрия, в която има прави 
линии, правоъгълници, успоредни, перпендикулярни? Ще постулира-
те ли, че пространството има три измерения, които се представят от 
три взаимно перпендикулярни оси? Ще докажете ли, че два триъгъл-
ника са еднакви, когато два от ъглите или три от страните им са рав-
ни? Такава геометрия вие няма да създадете.  

Ще постулирате ли понятието ‘твърдо тяло’ с определена форма 
и размери? Няма да постулирате такова невъобразимо за вас нещо. 
Ще имате ли механика? Няма да имате. Това следва от размишления 
на Поанкаре за произхода на нашата геометрия.  

А дали ще откриете термодинамиката? Може би да. Нищо не ви 
пречи да възприемате температурата. А какви ли константи на света 
ще намерите? Дали същите, каквито намират хората? Никой не знае. 
Във всички случаи ясно е едно. Вие ще имате свят, споделен с други-
те като вас (да речем големи интелигентни медузи) и той ще се разли-
чава коренно от света на хората.  

Като мекотели, пълни с вода, вие ще изравнявате външното на-
лягане и няма да усещате тежестта на дълбините. Никога не бихте се 
страхували от дълбокото. Никога не бихте създали проблем от плава-
нето. Вероятно не бихте създали машини за плаване.  

Обяснение на опита. В науката има нещо, което трябва да се па-
зи. Това е всичко, което е проява на осъзната гравитация към живия 
опит. Наблюдението предоставя най-силните очертания, които 
търпят най-слабо влияние от по-високите концептуални нива. Това е 
така, защото наблюдението е пряк израз на възприятие, което е 
жив акт на тялото и с това непосредствен свят. Всичко останало 
нагоре в организацията е артефакт. А артефактът има смисъл са-
мо в живота.  

Това обяснява опита. На база наблюдение е формулирано изиск-
ването за физически смисъл, защото то се докосва до света пряко. 
Без смисъл в опита, в жив акт на наблюдение (измерване) научните 
понятия отслабват. Те не могат да се проверят и блуждаят между 
истината и заблудата.  

След това идва локалността. Локалност не значи просто невъз-
можност за предаване на взаимодействие (сигнал) по-бързо от свет-
лината, както най-често го формулират физиците след Айнщайн. Ло-
калност значи поместеност спрямо наблюдателя и съизмерване на 
всичко опитно дадено с тази поместеност спрямо наблюдателя. Не 
може да има физически смисъл твърдение за събития извън съизмер-
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ването (а не просто съпоставянето в теорията) в пространство и време 
с наблюдателя. Той придава форма и измеримост на пространството и 
времето. Всеки свят е разположен около наблюдател.  

Трябва да се променят понятията наблюдател и наблюдавано. И 
то в пълно съгласие с Теорията на Относителността и Квантовата ме-
ханика. Не от някакви външни за науката съображения, а отчасти по-
ради задълбочаването на философията в света и осъзнаването на фе-
номеналния и живия характер на света.  

Това значи, че всяка теория във физиката и биологията, психо-
логията и социологията трябва да се формулират в езика на локал-
ното възприятие на света. Ако използването на абстрактни поня-
тия е неизбежно, тяхната връзка с ниво наблюдение ги прави осмис-
лени. Не теориите откриват факти, а фактите обосновават теории. Но-
вите теории могат да формулират ‘нови факти’ само в смисъл на нови 
положения. Но те сами по себе си не разширяват перцепцията. Наис-
тина нова хипотеза може да насочи към ново търсене на нови данни. 
Така може да се стигне до нови факти. Но това не значи, че новата 
теория създава тези факти.  

Факти и теории имат една форма. В тази уни-форменост или 
едно-езичие фактите не са нито относителни, нито абсолютни, нито 
обективни, нито субективни. Установяването на факти с помощта на 
теория и на базата на наблюдения (измервания) е ключова научна 
операция. Това е научно описание на света, синтез на най-
привилегированата, най-силната репрезентация.  

Субект-обектната опозиция е израз, и то не единствено възмо-
жен, на световата ситуация. Аз виждам обекти не е очевидно поло-
жение. Същото положение може да се предаде с изречението: Обек-
тите са тук и сега. Защото те не могат да са тук и сега, ако някой тук 
и сега не ги вижда.  

Така че не е форма на света, че Вселената се наблюдава от су-
бект. Не е важно за вселената да си има наблюдател. Ние, хората, сме 
с телата си част от Вселената.  

Смисъл на антропната ситуация. Странното е, че константите и 
законите са такива ‘че да има живот’ или ‘че да има хора’, защото 
светът не е преди хората, а е заедно с тях. Странността на ‘антропния 
фактор’ е отчасти плод на обърната перспектива: светът не трябва 
да се взема от физиците като предсъществуващ. Всички тези мили-
арди години са проекция назад във време, което е все пак оформено 
от човешкия живот.  

Невъзможността да се обясни света като цяло е елементарно 
ясна за погледа върху света като жив поток на нашата форма. Защото 
ние няма да се поставяме в положение извън човешката форма и из-
вън живота, за да ‘наблюдаваме’ някаква ‘Вселена’ в някакво ‘неут-
рално пространство’ и ‘време’. Всички тези неща в кавичките без на-
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шия живот просто ги няма, или ако трябва да бъдем по-прецизни, са 
недостижими и неназовими, дори като пространство и време.  

Учените, както аналогично Хусерл отбелязва относно ‘жизнена-
та основа’, са забравили, поначало целесъобразно, но после все по-
вредоносно, присъствието на човека. И никога не са проумявали дос-
татъчно добре, че именно човешкия живот прави света какъвто е, 
заедно с пространството, времето, физичните константи и зако-
ните.  

Законите, константите и формите в света показват постоян-
ството на света, докато сме хора.  

Световете на различните живи форми някак се съвместяват, щом 
те си общуват. Но това не е достатъчно да обясни антропното съвпа-
дение на стойности със онези, които осигуряват човешкото съществу-
ване. Защото какво значи една константа или закон да съответст-
ват на съществуването на живота или човека или разума? 

Да вземем за пример състава на въздуха на Земята. Ако той е с 
друг състав, малко по-различен, (например кислородът е само с два 
процента повече), на Земята живот нямаше да има.  

Няма как да изведем именно тази стойност, при която живо-
тът съществува, от самия живот. Защото от живота нищо неживо 
не може да се извежда. Освен това животът и човекът съществуват в 
една ентропираща и негарантирана среда. Съвсем не всичко на Земя-
та и във Вселената гарантира живота на живите същества и човека. 
Това важи само локално, временно и при постоянни усилия да се 
поддържа реда против нарастването на ентропията.  

Най-странното е, че може да се идентифицират тези константи и 
закони. То е по-странно от факта, че много от константите съвпадат 
по удивителен начин или образуват удивителни отношения.  

И така. Когато наблюдаваме и измерваме Вселената, се оказва, 
че тя има строго определена форма (граница). Тя е изразена в мрежа 
от константи и закони. И тази форма или граница съответства на чо-
вешкото живо тяло, надарено със съзнание. Но това живо съзнателно 
тяло все пак не е много облагодетелствано. То съществува в тази бла-
гоприятна вселена с постоянни усилия и само временно. Вселената го 
убива. Ентропията във Вселената и специално на Земята сега изглеж-
да смъртоносна и няма видим изход за живота на Земята, освен зат-
риването му от собствените му отпадъци.  

Проблем: Как може да се изясни в един строг анализ защо 
именно тези стойности намираме в природата и какво значи това? 

Хипотеза: Тези стойности са закодиран на математически език 
начин на открояване на релефа на живата форма на човека и формата 
на неговия свят (физичния свят). Странността идва от това, че едно 
естествено съответствие или слятост на човека и света във възприяти-
ето (болката, удоволствието и т. н.) не кореспондира с изкуственото 



С. Герджиков. Научното обяснение на света 462 

преоткриване чрез измервания и изчисления на факта, че светът е та-
къв, какъвто е човека или за да съществува човекът.  

Да се приеме от друга страна, че светът е създаден за хората от 
някой Творец, е във всички случаи е непроверимо.  

Антропност. Странното е, че константите и законите са такива 
‘че да има живот’ или ‘че да има хора’, защото светът не е преди хо-
рата, а е заедно с тях. Странността на ‘антропния фактор’ е отчасти 
плод на обърната перспектива: светът не трябва да се взема от 
физиците като предсъществуващ. Всички тези милиарди години са 
проекция назад във време, което е все пак оформено от човешкия 
живот. Твърдението, че от многото възможни е реализиран един 
рядко възможен свят, е плод на, смея да кажа, погрешна перспекти-
ва във физиката. Може да се преосмисли перспективата в посока към 
разпознаването на ‘уникалните възможности’ като единствените да-
дени във физичния свят форми. Това значи по-конкретно, че ‘начал-
ните условия’ на Вселената не са ‘случайни’, нито ‘необходими’, а са 
матрица за правене на физика, матрица на физичния свят, единст-
вен в нашия хоризонт. Други няма. Другите възможности са погреш-
ни проекции на абстракции от актуалното като началните условия на 
Вселената. Тези условия са разумна визия, но са далеч от всеки опит и 
това ги лишава от опитен, от физичен смисъл. Константите и на-
чалните условия са неща, които трябва да се преформулират и опи-
шат като форма на физичния свят, както и законите. А законите да се 
преосмислят като артефакти, които хващат приблизително вярно по-
тока на физичния свят.  

Константите и началните условия (формите) са статичната 
форма на света, а физичните закони са динамичния му поток, фор-
мата на потока във времето. И едните, и другите се намират тук 
пред нас, доколкото изобщо имат смисъл. Данни като преките измер-
вания на отношенията между силите на привличане и отблъскване 
между два протона и измереното от Хъбъл червено отместване са 
техният смисъл.  

В тази перспектива наличните константи и условия няма да се 
разглеждат като необясними уникалности, които постоянно изку-
шават за по-нататъшно теоретично обяснение, а като база за 
обяснение, която подлежи на уточняване, а не на извеждане от за-
кони. Законите не са сводими до условия, условията не са изводими 
от закони, а нито едно физично обяснение не може без закони и без 
условия. Те се допълват.  

Антропната форма на законите и константите. Истинското 
обяснение на антропната форма на физическите константи и закони, 
ако изобщо е възможно, се получава чрез човека. Физиката неизбеж-
но намира човешката форма на физическия свят като перфектната 
среда за неговото тяло.  
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Но от тук до ‘обяснението на света’ има много. Би трябвало да 
се осмисли антропния принцип така, че да се ‘извежда’ физическия 
свят от човешката форма, да се намери формата на съответствие меж-
ду човешкото тяло и физичния свят. Адаптация, пригоденост на света 
като дом за човека, перфектност на условията, малка вероятност на 
наличните начални условия, константи, еволюция, които водят до 
живот, разумен живот, човек. Нужно ли е още нещо? 

Да, нужно е ново осмисляне на физиката и биологията такова, че 
да покаже физичните закони, константи и ‘история’ не просто като 
маловероятни условия за човешкия живот, а като ‘проекции’ на самия 
този живот – сетивност, възприятие, мислене, телесност. Не може да 
се различи антропното от неантропното. Ако всичко е антропно, тога-
ва антропността на физичния свят е тривиална. Какъв би бил свят, 
който изключва човека? Отговорът на този въпрос е сигурно, че всеки 
друг свят, с малки отклонения в константи, начални условия и закони, 
би направил живота невъзможен. Но трябва да се разбере смисъла на 
тази уникалност.  

Възможното решение: Уникалните константи, начални условия 
и закони трябва да залегнат в ядрото на науката като съзнателно 
преведен антропен принцип, а не намерено антропно съответствие. 
Уникалността да стане теоретичен център, единственост на фи-
зичната наука на човешкия свят.  

Не е определено квантовото състояние на Вселената. Ако то е 
суперпозиция от взаимноизключващи се вероятни състояния (свето-
ве), тогава как от тази суперпозиция, без акт на намеса, ‘измерване’, 
се получава един-единствен свят. Моят отговор е: самото присъст-
вие на човека вече фиксира света и изключва другите вероятности.  

Световете са много само в смисъл, че са много формите на 
живот. Многото светове не са ‘възможни’ или ‘вероятни’. Те са 
действителни за формите на живот, чиито светове са те. Всяка жива 
форма или същество-и-съзнание има, измерва, изпитва, свой свят, 
като превръща възможността в действителност. Науката разкрива, че 
светът зависи от тялото на онази жива форма, която го живее.  

 
81. Опит за мета-физичен анализ 
Нелокалната астрофизика, напуснала перспективата на наб-

людателя, се натъква изненадващо на него. Локалността, наложена 
във физиката от Айнщайн, може да се обясни като центрираност 
на всяка перцептивна ситуация от човешкото тяло. Вероятността 
е математическа мяра на честотата в наблюдението. Антропният 
въпрос не е проблем на света, а на днешната наука. Тя или трябва да 
си остане в забрава спрямо човека (наблюдателя), или да го осмисли 
правилно, т. е. като задаващ формата на опита, наблюдението, 
природата. 
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Наблюдателят в опитната наука не се явява като предмет на изс-

ледване, нито като смущаващ фактор. Той оформя ситуацията на наб-
людение и самата природа.  

Наблюдател (решаване парадокса на обективността). Но наб-
людателят винаги е там: в механиката, в квантовата механика, в Спе-
циалната и Общата теория на относителността и в биологията. Наб-
людателят е там, но не трябва да влияе върху наблюдаваната ситуа-
ция.  

Добре, но той създава наблюдателната ситуация. Когато той я 
създава чиста, без неговото тяло да е част от описвания обект, тогава 
това тяло с право се изключва от описанието. Но това не значи, че 
това тяло не участва. То участва в самата организация на описанието. 
Защото това тяло предоставя материала и формата на възприятието. 
Човешкото тяло предоставя ‘превода’ на природата на ‘езика’ на 
усещанията и оттам данните на наблюдението. Но! Няма никакъв 
начин да смятаме, че преводът има някакъв оригинал там вън от нас 
(освен невъобразимото, което не е като оригинал за превод).  

Нещо да бъде наблюдавано не значи то да е налице вън от наб-
людението и после да е засвидетелствано от него, а да бъде офор-
мено (конституирано по израза на Хусерл) от акта на наблюдение.  

Едно е да сме обективни в смисъл да не включваме субекта в 
описанието. Съвсем друго е да съзнаваме, че субектът организира 
ситуацията на описването. Едното не изключва другото. Обективиз-
мът като изискване за някакво наблюдение без наблюдател е фикция. 
Но обективността като изискване за описание без произволни допус-
кания и без пресичане на границата между наблюдател и наблюдае-
мо, доколкото това е възможно, е истинска цел. Където това не е на-
пълно възможно (в квантовата механика), е невъзможно и пълното 
описание, и пълната ‘обективна реалност’.  

Наблюдателят не трябва да е част от пълното описание. Той 
трябва да е отправна точка, осъзнат мащаб за наблюдение и тео-
рия. Той трябва да зададе смисъла на научните фикции, понятия и 
наблюдавани данни: на времето и пространството, енергията и ентро-
пията, живото и неживото, движението и покоя, състоянията и проце-
сите. Най-силно и съзнателно трябва да се осмисли наблюдението, 
описанието и обяснението като живи актове.  

Локалност. Формулирането на ‘всеобщи’ закони е артефакт, 
въпрос на език. Всеки физичен закон е временен. Погрешно е да го-
ворим за закони на природата. Има научни закони, които са израз на 
природен ред.  

Физиката никога не може да говори като опитна наука за безк-
райното, всеобщото, абсолютното, необходимото. И не трябва.  
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Но нали физичните закони са симетрични спрямо преместване 
във времето и пространството. Това е израз на самия смисъл на зако-
на на науката. Той не би бил закон, ако тук и сега е валиден, а там и 
тогава е невалиден. Така, ако пуснем планетите да се въртят в обратна 
посока на наличната, законите на механиката ще си останат същите. 
Така е в доста грубото за Вселената като цяло механично представя-
не. Съвсем не е така обаче в мащаба на Общата теория на относител-
ността и историята на Вселената. Например в Големия взрив законите 
на физиката едва възникват, а в черните дупки, които според физици-
те са аналог на колапса на Вселената, законите на физиката съвсем се 
губят.  

Законите на физиката са различни при равномерно движение и 
покой. Времето е различно в различни отправни системи. Вторият 
закон на термодинамиката е времево асиметричен.  

Повсеместността и всевременността на действие на физич-
ните закони е форма. Иначе те просто не са закони. Но този риск да 
се идеализира трайността на една зависимост като симетрична спрямо 
време пространство и..., е платен с честите корекции и опровержения 
на физичните закони.  

Айнщайн постулира локалност на времето и пространството. Те 
са зависими от наблюдаващия от една отправна система. За да има 
време в опитната наука, трябва да има времеизмерване с часовник. 
Айнщайн изрично подчертава, че времето във Вселената (нелокал-
ното разграничаване на минало от бъдеще) е илюзия.  

Светът е разположен около наблюдателя с неговото тяло. 
Трудността е в това, че наблюдателите са много, а светът на здравия 
разум и на науката по силата на здравия разум, е един. Тогава се стига 
до компромис. Механиката се преформулира (Специална теория на 
Относителността) за отправна система и законите са едни и същи в 
инерциалните системи (системите в равномерно праволинейно дви-
жение, неразличимо от покой).  

Ако физичните понятия са локални, то е безсмислено да се го-
вори за време на Вселената като цяло, за пространство на Вселена-
та като цяло, за принципно ненаблюдаеми начални и крайни състоя-
ния, за събития в Големия взрив и в черните дупки.  

Физически смисъл. Физичен смисъл имат само понятия (в час-
тност величини), които могат да се наблюдават (в частност измер-
ват). Научното положение има смисъл само доколкото може да се 
изпита в жив акт в този свят: наблюдение, измерване, експеримент. 
Мисловните ходове също са живи актове. Ако липсва начин на наб-
людаване, постижим за човешкото тяло актуално, а не някак ‘потен-
циално’, в началото или в края на света, как можем да проверим дали 
нашите уравнения, формули и величини са верни? Но щом не можем 
по принцип да ги проверим, защо въобще ги изказваме като научни 



С. Герджиков. Научното обяснение на света 466 

хипотези? Не е ли по-добре да ги промисляме само като мисловни 
експерименти? 

Измерването (наблюдението) е жив акт на измерителя (наблюда-
теля). Следователно мисловните експерименти за алтернативни Все-
лени, начални условия, константи, истории на Вселената и колапси, 
не са получили още своя физичен смисъл. А щом те са лишени от фи-
зичен смисъл, то те не могат да обясняват нищо във физиката.  

Не е възможно мисловна конструкция като ‘антропния принцип’ 
да бъде обяснително основание. Отчасти това бе показано в други 
параграфи. Порочно е да се смята, че априорната многовариантност е 
нещо реално и е научно знание. Това е признак за неопределеност, за 
незнание.  

Структура на физичното обяснение. Всяко научно и специално 
физично обяснение, според Модела на обхващащия закон, има струк-
тура:  

 
1. Закон(и) и (константи)   експлананс 
2. Условия (обяснявани факти)  експлананс 
Обясняван факт     експланандум 
 
Науката, за да обясни един факт, се нуждае от закони и други 

факти, които са в същата област като обяснявания.  
Антропният ‘принцип’ е фактът на съществуване на човека. Той 

може да бъде част от експлананса като ограничително условие, като 
над него се поставя някакъв закон или строг принцип (например за-
пазването на енергията или ентропията).  

Така в заключение се получава факта, че реалните константи и 
вселени са само тези, които наблюдаваме.  

Но тогава това не е никакъв принцип. Ние само установяваме, че 
присъствието на живи хора ограничава хипотезите. Но това не значи, 
че обяснява наличните стойности. Защото не е установена взаимната 
връзка между тези именно стойности, не е установено как те са свър-
зани с човека, дали те са причина или човекът е причина? Дали про-
ектът е в основата им? 

Т. е. обяснението иска обясняване.  
Та нали науката трябва да обясни в края на краищата самото чо-

вешко съществуване? Нали постоянно ни се казва, че нас ни има, за-
щото е имало такава и такава еволюция на формите на живота? Не 
беше ли най-лесно още отначало да се постулира човешкото същест-
вуване и да се каже, че физичния свят е такъв и такъв, защото ние сме 
тук. И тогава не бяха необходими никакви физични теории и принци-
пи. Антропният принцип щеше да обясни всичко останало със същия 
успех, с който обяснява константите и началните условия.  

Но когато едно изречение обяснява всичко, то нищо не обяснява.  
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Може би физичното обяснение на света трябва да се обърне. Да 
се постулира в неговата основа световата форма, и то като човешка 
форма. Това значи да се изведат пространството, времето, енергията, 
ентропията и всичко останало от възприятието, от тялото на човека и 
от жизнения му процес.  

Тогава няма да се говори за необходимости, за вероятности, за 
възможни вселени и сценарии на минали ненаблюдаеми състояния. 
Всичко ще има гарантиран физичен смисъл чрез това, че ще се изиск-
ва да се покаже жизнения процес или живата форма, които осмисля 
даден факт или теория.  

Какъв е смисълът на вероятността (възможността)? Има ня-
какъв смисъл да се смята и да се казва, че преди хвърлянето на зара 
на масата вероятността да се падне 6 е една шеста. Но това никак не 
значи, че сега, когато държа зарчето в ръка, тази една шеста вероят-
ност някак я има в зарчето. Защото аз просто мога да не хвърля зарче-
то. И тогава ще излезе, че докато съм очаквал да го хвърля, се е поя-
вило нещо което наричаме възможност, а след като съм решил да не 
го хвърлям, това нещо се е стопило в зарчето, както то например се 
затопля и охлажда. Разбира се, това са промени само в моя ум. В моя 
ум, а и опитно, съществува пълна неопределеност за едно правилно 
зарче на коя страна ще се обърне когато спре на масата. Това не е 
просто незнание, а е и ‘обективно’. Обективно ситуацията не е опре-
делена, защото във всеки момент самото течение на света се до-
определя.  

Няма как да ги има вариантите на летежа на зарчето, когато още 
не съм решил да го хвърля. Няма как да се измерят тези варианти 
преди и по време на летежа на зарчето. Не е възможно да се измерят 
всички величини и отчетат всички възможни условия. Не става въп-
рос за някакво неразвито състояние на наблюдението. Става въпрос за 
принципната разлика между концептуали като вероятност, измерени 
единици, установени състояния, в които измервания и наблюдения 
ние винаги променяме ситуацията, и реалното живо политане на 
зарчето и спирането му на масата в определено положение.  

Дали нещо съществува в света, ако не се възприема, измерва, 
наблюдава? Не знаем. Нямам предвид глупостта да се твърди, че ко-
гато си затворя очите, масата пред мен я няма. Ние знаем нещо за съ-
ществуването само благодарение на живите актове на възприемане, 
вчастност наблюдаване и измерване.  

Политането и спирането на зарчето не е обект на точно наблю-
дение и измерване, а още по-малко на предвиждане, защото то е ход 
от неопределеност към определеност. Не само в микросвета, а и тук 
имаме принципна неопределеност. Защото ние никога не можем да 
изчерпим всички влияния на полета на зарчето и да ги изолираме. 
Ако затворим зарчето, няма да му влияе вятъра. Но силата на нашето 
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хвърляне не можем да я фиксираме. Не можем да фиксираме всяко 
мръдване на дланта ни и да го измерим. Не можем да избегнем про-
мени в температурата и налягането. Условията не просто са сложни и 
многобройни.  

Тук е нужна още една важна стъпка на проумяване. Условията 
не са много, а са неопределено или ‘безкрайно’ много. Като отделни 
условия те просто не съществуват преди да бъдат обособени от 
нас. Те се сливат в един неопределен поток на света във всяка ситуа-
ция. Фактически ‘определените условия’ са наша идентификация. 
Ние можем да фиксираме колкото си искаме (но не каквито си иска-
ме) условия. Светът във време на хвърляне на зарчето може да се 
представи по най-различни начини и всички те да бъдат опитно вер-
ни. И нито едно такова описание няма да е пълно, за да се познае как-
во ще се падне.  

Константите и началните условия са статичната форма на 
света, а физичните закони са динамичния му поток, формата на 
потока във времето.  

Константи. Скоростта на светлината (с) е приета за константа с 
фундаментално физично значение от Айнщайн. Според измерванията 
и особено според експеримента на Майкелсън–Морли тя е постоянна. 
Константата с е теоретична дефиниция. Тя е необходима, за да се за-
пази принципа на относителността. Ако скоростта на светлината не 
е константа, тогава как ще преценяваме момента на началото или края 
на което и да е събитие на далечно разстояние от нас? И тогава как 
ще запазим твърдението, че законите на природата са едни и същи 
във всяка точка и момент (принцип на относителността)? Иначе ‘е 
страшно’ за физиката (Айнщайн, с. 180). Нещо в науката се пази като 
свещено и нещо се променя. Това се решава в зависимост от смяната 
на теориите. Но съвсем не е произволно. Теориите като Относител-
ността се стремят да опишат най-точно и всъщност най-силно този 
свят, в който ние живеем.  

Тогава наличните константи и условия няма да се разглеждат ка-
то необясними уникалности, които постоянно изкушават за по-
нататъшно теоретично обяснение, а като база за обяснение, която 
подлежи на уточняване, а не на извеждане от закони. Просто законите 
не са сводими до условия, условията не са изводими от закони, а нито 
едно физично обяснение не може без закони и без условия. Те се до-
пълват.  

Числовите значения на константите са чиста конвенция. При 
други единици с променят и числовите стойности на измерените или 
изчислените константи. Но когато съотнасяме различни константи 
експериментално, без намеса на мерни единици, откриваме не измис-
лени от нас стойности, а истински стойности, отношения между ко-
личества в природата.  
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Така че съвпадението на определени числа трябва да се провери 
внимателно и да се има предвид възможността (нашата алтернатив-
ност) да определим едно или друго число на една и съща стойност на 
една и съща величина. Тогава съвпаденията или някои от тях ще от-
паднат.  

Вселената е специфична, удивителна, поразителна. Ние не мо-
жем да я обясним като цяло, в пределна дълбочина. Ние не можем да 
обясним нейните фундаментални закони и константи, макар че можем 
да ги развиваме към една възможно най-проста картина от минимален 
брой определения, които обаче да говорят за максимален брой факти.  

Погрешна нагласа. Антропният въпрос не е проблем на света, а 
на днешната наука. Източник на антропното учудване, въпрос и 
обяснения е това, че физиката и биологията, опитната наука, е заб-
равила тялото на правещия физика и биология, в чийто живот се из-
вършва науката и в чиято форма се явява Вселената. Така се стига до 
представа за света като място без наблюдател, в което място наблю-
дателят трябва да се появи на някакъв етап на нейната ‘еволюция’.  

Безкрайно многото възможни Вселени, безкрайно многото въз-
можни константи, закони на природата, начални условия на Вселена-
та, история на Вселената, скорости на разширение и т. н. са физически 
фикции, които няма никакъв физически смисъл. Те могат да играят 
подготвителна роля, като участват в мислени експерименти и матема-
тическо разиграване, което цели разработката на смислени, т. е. опит-
но проверими хипотези.  

Но има неща, които никога не могат да се проверят (докато сме 
живи в този свят). Не може да се провери дали е имало Голям взрив, 
защото ние не можем да отидем там и тогава, като това ‘там’ и ‘тога-
ва’ са екстраполации на течението на времето, спрегнато с нашия жи-
вот. Така че хипотезата или следствието от Айнщайновата Обща тео-
рия (а то не е единствено възможно) Big Bang е само една красива 
приказка. В тази приказка има един парадокс: Научните закони тряб-
ва да възникнат (по законите на каква динамика?), но трябва да въз-
никне и времето, и пространството (но тогава не може да става въп-
рос за възникване като процес).  

Не може да се провери дали има пулсиране на Вселената – раз-
ширение и свиване. Може само правдоподобно да се заключава, че 
галактиките се разбягват и вероятно ‘Вселената’, която никога не е 
опитен обект, се разширява. Възможно е обаче това наблюдавано раз-
бягване да е само тук, в тази част на ‘Вселената’. По същия начин не 
може да се провери дали животът е възниквал от неживи елементи, 
как е действал ‘Отборът’ и т. н. По принцип можем да се опитаме да 
възпроизведем това в лаборатория, но най-вероятно ще ни трябва по-
вече време, отколкото е отишло според теоретиците да възникне жива 
клетка в първичния океан. Т. е. и това се оказва неосъществимо.  
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Не може да се провери дали са възможни алтернативни начал-
ни условия на Вселената, дали са възможни алтернативни констан-
ти, защото това е извън опита. В опита не ни се дават такива алтерна-
тиви. Ние не можем да си ги направим. А това, което не можем да 
намерим или направим, за да наблюдаваме, е лишено от смисъл в 
опитната наука. Никога няма да разберем дали е вярно или не.  

Антропното объркване е проблем на научната нагласа към науч-
ните фикции, които работят, като към някакви обективно необходими 
и отразяващи образи.  

Твърдението, че от многото възможни е реализиран един рядко 
възможен свят, е плод на грешна перспектива във физиката. Трябва 
да се преосмисли перспективата в посока към разпознаването на 
‘уникалните възможности’ като единствените дадени ни във физич-
ния свят форми. Това значи по-конкретно, че ‘началните условия’ на 
Вселената не са ‘случайни’, нито ‘необходими’, а са матрица за пра-
вене на физика, матрица на физичния свят, единствен в нашия хори-
зонт. Други няма. Другите възможности са проекции на условна, ли-
шена от емпиричен смисъл абстракция: начални условия на Вселена-
та. Константите и началните условия са неща, които трябва да се 
преформулират и задълбочат като форма на физичния свят като зако-
ните. А законите да се преосмислят като артефакти, които хващат 
приблизително вярно потока на физичния свят.  

Истинският антропен проблем е, че съвременната наука има 
погрешна нагласа и форма. Погрешността се състои в пълното неве-
дение спрямо участието на човешкото тяло с неговите сетива и на 
човешкия ум с неговите форми в правенето на физика. Тава пълно 
неведение води до евтини и наивни заблуди, като тази, че има някаква 
Вселена с време и пространство, с начало и край, с форми и процеси, 
с цветове и миризми, преди да се е появил тук човека.  

Остатък от упоритата обективистична заблуда е, че само в кван-
товата механика ние определяме стойностите на величините, обекти-
те на наблюдение.  

Да, наистина ние не правим този свят, както не сме построили 
нашето тяло и в този смисъл има трайни зависимости, които не ние 
сме създали. Но когато ги намираме и измерваме, ние си служим с 
наши изобретения, с понятия, величини, уреди за измерване и изме-
рителни единици. В този смисъл ние определяме стойностите. По-
трудно за вярване и проумяване е, че ние с нашия живот определяме 
посоката на времето, неговата форма, както и формата на пространст-
вото. Но това е самата истина. Нашето участие в света, който нами-
раме, е неочаквано голямо, въпреки че ние никога не правим света, а 
още по-малко го избираме или контролираме.  

Решаващо за ориентацията в главоблъсканицата на антропния 
принцип е, че научното обяснение, както бе показано в съответния 
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параграф, не обяснява състояния на неща, изходни (в частност начал-
ни) условия за развитие на системи, констелации, структури.  

Типичното и най-силно физично обяснение в динамичните тео-
рии обяснява (извежда) една неизвестна стойност сега, в бъдещето 
или в миналото благодарение на трайна зависимост между величини 
на стойности, които са по принцип измерими. Когато са известни ми-
нимален брой стойности, с помощта на закона може да се намери не-
известната. Това е решаване на уравнение. Едно уравнение с едно 
неизвестно е решимо. Но уравнение с две неизвестни не е. Трябва 
система от две уравнения.  

Стойностите на променливите, измерени в определен момент, 
дават състоянието на системата в този момент.  

Следователно динамичното, най-силното обяснение във физика-
та не обяснява състоянията, а само проецира зависимости между 
стойностите, определящи това състояние, във времето. Така механи-
ката може да предсказва слънчеви или лунни затъмнения. Така може 
да се планира полет на космически кораб.  

Състоянието на три независими тела вече е проблем за физиката. 
Не са достатъчни по принцип известните стойности, за да се решат 
уравненията. Решаването на задачата с три тела изисква приемане на 
едно измерено състояние като изходно и числово решаване на урав-
ненията.  

Не е възможно да се знае каквото и да било за състоянието на 
Вселената като цяло. Тя се състои от повече от три тела. Уравненията 
за Вселената са твърде слаби и неопределени, и твърде лошо решими.  

 Физичните обяснения ‘по принцип’ винаги трябва да се вземат 
със съответна доза скепсис. Те обикновено носят всички некритични 
и неосмислени нагласи на учените, като тази, че Вселената съществу-
ва (като същата тази Вселена) и без наблюдател и е определена точно 
така, както ако наблюдателят я наблюдава. 
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XV. ВИДИМО И НЕВИДИМО 
Светът е такъв, какъвто се вижда, защото виждането го оформя. 

Виждането може да се усилва. Светът се експонира все по-отчетливо 
в експанзията на науката. Окото е подпомогнато от ума и от оръдията, 
които умът създава. Контурите на невидяни неща се появяват. Опре-
делеността на света се повишава. Но няма неща с видима форма от-
въд видимото. Няма как нещо да се крие зад видимото, защото цялото 
пространство е видимо – то се оформя от визията.  

В края на 20 век невидимите неща продължават да привличат и в 
научната нагласа. В науката е пълно с невидимости. Но те постепенно 
се заменят с видимости. Завинаги отвъд тази сфера остава несетивно-
то като нашия ум, нещата извън пространството и времето като умът 
и състоянието след смъртта. Да се смята, че е постижимо всичко зна-
чи да се забравя за смъртността.  

 
82. Наблюдаемо и ненаблюдаемо 
За опитната наука основно значение има какво е наблюдаемо и 

какво не е. Много често в науката се смесва заключаването по неп-
реки данни с наблюдението. Смята се, че наблюдаемото се разкрива 
не само пряко, но и чрез косвени данни. Допускането на ‘непряко наб-
людаемо’ или на визии за невидимите неща като елементарни час-
тици-вълни, съществуващи вероятностно, за двойната спирала на 
ДНК, за черните дупки, за Големия взрив и за Вселената, е казус. 
Всеки ден си представяме невидими неща. Но ако от видимото оти-
ваме неизбежно в невидимото, за да опишем видимото, тогава какво 
различава магическите сили от квантовите обекти? Как определяме 
коя визия за нивидимото е вярна и коя не? Ако невидимият етер не 
съществува, как съществува електромагнитното поле? Изпада се в 
интерпретация, която е безкрайна и неопределена.  

 
Вернер Хайзенберг пише за микро- и мега-мащабите: „Тези два 

крайни полюса са недостъпни за пряко наблюдение, те могат да се 
изучават само чрез косвени дедукции, по необходимост заменяйки 
нашите всекидневни понятия с други, извънредно абстрактни нови 
понятия; и само след това ние започваме да разбираме, какво могат да 
означават, приложени към природата, такива понятия като ‘последна 
граница’ или ‘безкрайност’. В този смисъл изследването на космичес-
ките лъчи – въпреки всички промени в стила на експериментите – все 
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още може да се нарече много романтична, много вдъхновяваща нау-
ка“ (Heisenbeg, (1987), с. 162). 

Голяма част от признатите факти във физиката и биологията са 
невидими. Те се реконструират чрез непреки визии. Такива са еле-
ментарните частици и Големият взрив, атомите и черните дупки, 
квантовите взаимодействия и полетата, молекулите и далечните га-
лактики. Ярък пример е молекулата на ДНК, която си остава невиди-
ма, макар че е много точно представена като пространствена форма.  

Ако ДНК не може никога да се види, какъв е смисълът да я 
представяме като видима? И каква е гаранцията, че косвените приз-
наци за нейната форма са достатъчни? Проявите на непряка визия във 
физиката и биологията са правдоподобни интерпретации. Те са удоб-
ни конвенции, непротиворечащи на никакви важни данни. Без съмне-
ние, те са по-слаби, имат по-малка стабилност в епистемичното поле 
от видимите форми. Това е така, защото извор на сила и смисленост 
на научните положения са перцепциите. Колкото по-близо до перцеп-
цията е формулираният факт, толкова той е концептуално по-
стабилен.  

 Непряко визираните обекти и процеси неусетно прехвърлят 
границите на света, когато се пласират в микросвят или мегасвят 
отвъд перцепцията, в бъдеще или минало във отвъд възможна пер-
цепция. Ако Големият взрив се датира преди 20 милиарда години, и 
астрофизиците си представят Първичното яйце как в един момент 
избухва, какво ни пречи да си представяме момент от 5 милиона го-
дини преди Големия взрив, в който Първичното яйце си стои в праз-
ното пространство? Очевидно тази визия противоречи на теорията, 
защото едва с взрива възниква времето и пространството. Но тя е съв-
сем естествена, както изглежда естествена визията за взрива. А това 
трябва да доведе до съмнение или по-точно до заключението, че на-
шето въображение може да бъде подведено неусетно от матема-
тически абстракции за време и пространство (несъстоятелни неща) 
и да си представя Земята преди живите същества или Първичното 
яйце преди възникването на Вселената. Защо едното да се приема за 
физично реално, а другото – не? Това явно е въпрос на теория. А щом 
е въпрос единствено на теория, то това вече не е рационална опитна 
наука.  

Ненаблюдаемото е източник на несекващи спорове и неотстра-
нимо разноезичие всред физиците.  

Наблюдението е синтез на данни. Ние можем да синтезираме 
данни за всичко, което е броимо и измеримо, за всичко, което е наб-
людаемо. А наблюдаемо е онова, което е сетивно дадено или сведено 
чрез уреди до сетивна даденост. То е тяло и събитие в пространст-
вото и времето. Перцептивната форма на пространството и времето е 
основа за формата на пространството и времето в опитната наука. 
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Тази форма има център и този център е телесният възприемател. Наб-
людението е насочено от наблюдателя към наблюдаемото.  

Наблюдението е ограничено. То намалява по сила от наблюдате-
ля 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. Тук се проявява 
ефекта на ограничена еластичност. След пределно разширяване кар-
тината се губи. Така наблюдението се отнася до област, която се раз-
ширява, но остава по форма винаги сетивна и винаги свързана с мак-
ромащаба на нашето тяло.  

Какво тогава не е наблюдаемо?  
Не е наблюдаемо ‘микро-‘ и ‘мега-явлението’. Не са наблюдаеми 

микрообектите иначе, освен като косвени макроефекти. Не са наблю-
даеми тела и събития, надхвърлящи Метагалактиката (и в голяма сте-
пен вътре в мащаба на метагалактиката).  

Не е наблюдаемо нищо, което касае ‘чистия възприемател’ – 
психична и ментална форма. Не е наблюдаем наблюдателят с негови-
те болки, наслади, емоции, мисли, волеви актове. Не са наблюдаеми 
от друг наблюдател цветовете, звуците и другите усещания, които 
наблюдателят вижда. Не са наблюдаеми сънищата.  

Психологията, доколкото изучава пряко психиката, не може да 
бъде опитна наука като физиката или биологията. Тя почива върху 
интроспекцията (‘самонаблюдението’) и върху наблюдението на те-
лесно изразеното поведение в пространството и времето.  

Парапсихологията се опитва да придобие научна форма. Но това 
няма да стане чрез ненаблюдаемите чисто психични форми и проце-
си. Парапсихичното поведение пък не може да се сведе до ограничен 
набор от измерими или броими параметри, които да потвърждават 
издиганите теории и хипотези.  

Асиметрията на наблюдението изключва наблюдаване на ‘мен-
талното’. Не е възприемаемо възприемането. Това дори са проблема-
тични изкази.  

Не е наблюдаемо бъдещето или миналото. Перцептивният вре-
меви хоризонт е ограничен. Бъдещето и миналото са експанзия на 
настоящото като хоризонт напред и назад. Те присъстват в описание-
то. Не можем да отидем в миналото или в бъдещето и да ги наблюда-
ваме. Ние наблюдаваме следите на миналото, следствията от минали 
събития, както и признаците на бъдещето.  

Науки за миналото като история, археология, геология, палеоло-
гия, палеоантропология и т. н. имат за емпирична база данни, получе-
ни сега, и тълкувани в термините на срокове назад във времето. Нап-
ример пластовете на Земната кора се тълкуват като епохи на нейното 
историческо изменение.  
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Потвърждение. Историята се основава не върху миналите исто-
рически факти, а върху сегашните историографските факти – следи.  

Това е потвърждение на получената в първите параграфи пер-
цептивна континуална форма.  

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 ‘момент-
ни снимки’.  

В наблюдението винаги е включен наблюдателят със своето тяло 
и уредите, които използва. Затова никога наблюдението не е ‘изчис-
тено’, ‘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 относи-
телността. Това е потвърждение на изведената в първите глави форма 
на първата подредба.  

В квантовата механика за пръв път се получиха опити, благода-
рение на експанзията на теорията и техниката на експериментиране, 
които показаха, че наблюдателят със своето тяло и уреди, съответст-
ващи 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 съ-
бития, които се наблюдават – попадения на плака, звуци на гайгеров 
брояч.  

Гените в генетиката не се наблюдават непосредствено. Те се 
‘наблюдават’ чрез фенотипичните признаци (Мендел). Морган лока-
лизира гените в хромозомите, наблюдаеми с микроскоп. Ейвъри ло-
кализира 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 от-
делни подредени мономери. И за всеки един единичен мономер е яс-
но че не отговоря на определена функция или признак, защото само 
по тройки мономерите на ДНК и РНК се ‘интерпретират’ от опреде-
лени аминокиселини при кодирането.  

Не е наблюдаемо ‘събитие’, което ‘протича’ между два раз-
лични наблюдателни хоризонта. Това се определя от коренната 
форма на перцептивното пространство-време. Така например не е 
наблюдаемо ‘неутрално’ събитие, протичащо между отправните сис-
теми на космически кораб, движещ се със скорост, близка до скорост-
та на светлината, и на Земята.  

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 
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между двама наблюдатели, а като събития в хоризонта на наблюдение 
на въпросния наблюдател.  

Измерването е плод на прилагане на мерна единица на изкуст-
вено определена величина – измерима чрез експеримент или специал-
на техника. Тя изкуствено се приема за неизменна и нейният размер, 
установен изкуствено, се приема за 1. Така се измерва дължина (стан-
дартна мерна система: 1/40 000 000 от радиуса на Земята – m (метър); 
на времетраене – s (стандартна единица sec (секунда)= 1/57600 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 kwh (киловатчаса) и т. н.  

Не може да се измерва неопределеното като величина. Напри-
мер гневът, радостта, мисълта. 

Неизмерима е величина, която не отговаря на сетивни данни, на 
наблюдаеми ефекти. Следователно неизмерими са непространствени 
и невремеви явления.  

Не е възможно измерване на никакви величини извън наблюда-
телен хоризонт с един център. Не е възможно измерване на времеви 
отрязъци между събития в различни отправни системи – факт, открит 
в Специалната теория на относителността. Тук, в тази ситуация, раз-
ширението на опита ни показва, че doxa идеализира, опростява ситуа-
цията на интерсубективност, която е по принцип ситуация на съвмес-
тяване на различни наблюдателни хоризонти с различни наблюдате-
ли, в един колективен наблюдател поради пренебрежимостта на ефек-
тите на разминаване.  

Нютоновата механика е механика, пряко експанзираща от мяра-
та на човешкото тяло и макро-мащаба, който то задава. Айнщайнова-
та физика превъзмогва този мащаб теоретично, като мисловно ни 
представя ефектите на видима несъгласуваност на измерванията от 
различни отправни системи и безсмислието на ‘едновременността’ и 
‘последователността’ между събития в тези различни системи.  

Това потвърждава формата на перцепцията, развита в параграфа 
за възприятието.  

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 парапсихоло-
гията още няма място в науката. Тя не е овладяна област и нейното 
включване само подрива устоите на вече овладяна област от реал-
ността с помощта на приетите засега научни понятия.  
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Усилване на възприятието. Става ли ненаблюдаемото наблюда-
емо и какъв е статусът на наблюдаемите само с помощта на уреди 
обекти? Съществуват техники, които ‘разширяват’ обсега на усеща-
нията, без да разширяват реално обсега на човешкия диапазон на 
зримост, чуваемост и т. н. Тези уреди, манипулирани със светлината, 
със звука и с други сетивно възприемаеми явления, ги преобразуват и 
така разширяват обсега на възприятието, без да променят неговата 
форма, структура, граница.  

Микроскопът и телескопът не правят окото да вижда обекти, по-
малки от определен размер или по-големи от определен размер, а ‘по-
лага’ в рамките на видимия размер обекти, които са вън от него, мис-
лими или възприемаеми. Така стои въпроса и с апарата за нощно 
виждане. Той преобразува теоретично приетите от физиката инфра-
червени лъчи в лъчи с друга честота , каквито окото вече вижда.  

Така например друг уред може да преобразува ултразвука в звук 
в границите на чуваемия от човека диапазон между 16 и 20 000 Hz. 
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. 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 посредством усилените си сети-
ва 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.  

Следователно границата на наблюдението е пространство-
времевата рамка от тела и събития. Тази форма не търпи промяна 
за човешките същества на Запад, 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 възп-
риятието и първата подредба положения. Така тези положения се 
потвърждават. Те ще се окажат погрешни, ако някога в науката ста-
нат възможни експерименти на наблюдение на нечии мисли, предста-
ви, сънища, или на наблюдение на атомната структура на веществото, 
или наблюдение на чистата енергия.  

Всичко това не значи, че наблюдението е пряко детерминирано 
от първата подредба. Наблюдението е несъмнено артефактуално и 
зависи от избраните тела и събития и приетите в науката величини и 
измерителни единици. Науката намира това, което търси. Тя не може 
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да бъде изненадана радикално от нещо с друга форма, чужда на пър-
вата подредба.  

Наблюдението е културно детерминирано чрез избора на тела, 
събития, измерителни единици и бройна система. То е исторически 
инерционно и следва вече утъпкани пътища. Колкото по-силна е екс-
панзирала опитната наука, толкова по-невероятно е тя да смени своя 
курс.  

То е силно зависимо от артефакти като думите и числата. А това 
значи, че то е ‘втора подредба’, и принадлежи на определена общ-
ност. Например ‘египетски календар’, ‘китайска техника на масаж’, 
‘тибетска танатология’, ‘европейска медицина’, ‘копенхагенска шко-
ла’.  

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 предс-
тавят теоретичните артефактуални обекти като сетивно възприемае-
ми.  

Уредите не могат да направят невидимото видимо, както човек 
не вижда звука, а го чува. За невидимото може спокойно да се говори 
и да се пишат уравнения. Но те не го правят достъпно. Зад видимото 
няма невидимо, защото ‘зад’ е взаимно положение във видимия свят.  

 
83. Граници на света 
Във физиката по стара традиция се елиминират въпроси, на 

които не може да се отговори, и понятия, които нямат опитна про-
верка. Така прави Айнщайн спрямо абсолютното време и едновре-
менност и стига до Специалната теория на относителността. Така 
прави Бор спрямо микрообектите и ги свежда до квантови феноме-
ни. Но има ли ги и как ги има микрообектите и Вселената? Дали те 
са в света или са просто визии? Как стои работата с ‘независимия 
обективен свят’? Има ли други светове, до които се докосва наука-
та?  

 
Границите на непрякото наблюдение не са определени, а и не са 

определими точно поради разминаването на определенията със све-
та, и тогава всичко може да бъде по принцип наблюдаемо, включи-
телно призраците, отвъдното и Бог.  

Както е безсмислено наблюдаването и измерването на абсолют-
но време, микрообект независим от наблюдателя и Големия взрив, е 
безсмислено наблюдаването на менталното, миналото и бъдещето 
(освен като изкуствена проекция на схемата за времеизмерване). Да 
си спомним от Специалната относителност, с която Айнщайн очерта 
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важната граница на физичния смисъл, че е смислено само измерване-
то на текущото време локално.  

Но има ли някакъв смисъл въпроса за съществуващото отвъд 
перцепцията? Има ли невидим свят или светове? Може ли да се посо-
чи граница на този свят?  

Границата е форма. Формата на опитната наука, както бе по-
казано, гравитира към формата на ‘първата подредба’ (Граници на 
науката), към формата на света. Тя е определима като научна рацио-
налност. Структурно това е концептуалната форма, а функционално – 
изследването. Да се придържаме към наблюдаемото значи да 
следваме формата на перцептивния свят, като избягваме невъзприе-
маемото. Това повдига един въпрос: как да разпознаем невъзприема-
емото и да го отличим ясно от актуално невъзприетото? 

Например кратерите на Луната не се виждат с невъоръжено око, 
но се виждат от всеки с телескоп. Светлият лъч от преминаващите 
през неон в Уилсънова тръба микрочастици, видим с просто око, се 
интерпретира в квантовата механика не като траектория, а като реди-
ца от възбудени състояния на атоми. ДНК, една огромна молекула, 
може да се очертае с помощта на метода на дифракция на рентгенови 
лъчи, като ред черно-бели петна на рентгенограмата. Те не дават 
очертанията на атомите, но дават пространственото разположение на 
големите фрагменти на спиралата. Инфрачервените лъчи очертават 
нощния свят в уредите за нощно виждане. Черните дупки се очерта-
ват от излъчванията си. Сънищата се разказват.  

Всеки от тези елементи на физичната реалност има различен 
статус. Кратерите на Луната се виждат пряко през телескопа и в тази 
визия няма преобразуване, нито интерпретация. Електроните не се 
виждат пряко като увеличени в микроскоп и това е принципно невъз-
можно поради характера на микроскопите и поради самата теория. Но 
се виждат черни точки на фотоплака или светли ивици, които марки-
рат пластове на кристални структури. Това всичко е видимо с просто 
око и представлява макрофеномен. Само теорията, която стои зад те-
зи феномени, говори за микрообекти. Тогава е ясно, че микросветът 
не е наблюдаем, а по-скоро е описание. Същото се отнася и за ДНК. 
Но не е ясно какъв е епистемичният (‘онтологичният’) статус на чер-
ните петна. Би трябвало те да са аналогични на светлата диря на мик-
рочастиците. Това са енергийни струпвания в пространството, там, 
където теорията визира струпванията на атомите, пък и експеримен-
тите говорят за това. Големият взрив се визира чрез причиненото от 
него разширение, което пък се вижда по червеното отместване (ефект 
на Хъбъл). Това е твърде опосредована визия и нищо не пречи на 
червеното отместване и отдалечаването да не се дължат на Голям 
взрив. Черните дупки са теоретични същности с емпирични проявле-
ния вън от тях. Те са принципно ненаблюдаеми пряко, защото в тях 



С. Герджиков. Научното обяснение на света 480 
времето, пространството и веществото колапсират. Но тях ги има 
според повечето астрофизици. А квантовата механика позволява из-
лъчване о тях. 

Формата на света е пред нас, ясна е и загадъчна едновременно. 
Тя се използва за обяснение, без да може да се изведе. Тя е ‘опреде-
лена’ в смисъл, че се вижда. Тя позволява едни визии и не позволява 
други. Дори фантастичните визии са пространство-времеви. Те грави-
тират към първата подредба и говорят на неин език.  

Каква е резюмираната характеризация на първата подредба? 
Първата подредба се оформя като оформен поток неща и събития в 
перцептивно пространство и време. Следователно, границите на 
опитната наука гравитират към перцептивното пространство-време, 
тела и събития, фиксирани и обработени с логическата определеност 
(тъждество).  

Квантовата механика изследва микросвета, несъизмерим с ма-
щаба 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.  

В психологията, която изследва непространствената психика, 
отново се постулира пространствена представа: говори се за структу-
ра на психиката, за гещалти. Зигмунд Фройд развива пространствени 
модели на структурата на личността: Аз, свръх-Аз, То, пространстве-
но-времеви понятия: предсъзнание, изтласкване, изтласкано, съпро-
тива. . .  

В социологията също се формират понятия за пространство и 
време, въпреки че никой не възприема пряко социалното пространст-
во-време. Т. е. непространствените обекти на науката се свеждат към 
пространствени.  

Какво тогава остава извън обхвата на опитната наука? Извън 
света, който опитната наука изследва, остава непространствено-
то, извънвремевото, нетелесното, несъбитийното. Такъв е умът и 
психиката като цяло. В нея влизат феномени като мислене, представа, 
въображение, сънуване, усещане. Психологията следователно не мо-
же да има своя предмет наблюдаемо. Тя се задоволява с изследване на 
мозъка, поведението и езика.  

Няма две напълно еднакви тела или събития, защото това би 
значело да се разполагат и да протичат на едно и също място и време. 
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.  

Следователно не е възможно ‘второ издание’ на едно тяло или 
събитие, което някак ‘се връща’ в миналото. Следователно не са въз-
можни състояния, които биха се окачествили като ‘пътуване във вре-
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мето’. Това е ясно още от трансценденталната времева позиция, която 
е винаги ‘сега’ и ‘носи със себе си’ свое бъдеще и свое минало. Ми-
нали и бъдещи събития спрямо друг момент от времето просто не са 
актуално възприемаеми.  

Нищо не е повторимо с всичките си характеристики. Няма иде-
ално повторим експеримент. Повторимостта на експериментите е 
приблизителна и засяга онези характеристики, които са приети за 
важни за изследването.  

Какъв е статусът на възприеманото с въоръжено око? Дали то 
е от света, или е наше създание? 

Фактически нито микроскопът, нито телескопът променят с 
нещо зримостта, освен че променят подредбата на телата в зри-
телното поле, увеличавайки или намалявайки образите на обектите. 
Електронният микроскоп е граничен уред, който ‘проецира’ невиди-
мите теоретично предполагаеми електрони във фотони, използвайки 
излъчването на фотони от електроните. Но това не значи, че той пра-
ви видими самите ‘електрони’ – напълно теоретични понятия.  

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? Ако има 
свят, който е отвъд жизнения свят и не е възприемаем, тогава възпри-
ятието най-вероятно е само отражение на част от света. Но ако допус-
нем 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 попадането си вече е оформен във формата на първата под-
редба.  

Феноменологично обяснение (идентифициране). Човек е ограни-
чен и именно затова е цялостен и може да визира един цялостен 
жизнен свят.  

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 пот-
върждава, 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 ‘отразяват’ един необятен свят 
от зрителни, звукови, обонятелни обекти.  

Ако това е така, тогава изпадаме ли в положение да мислим един 
външен свят, независим от възприемачите, който е по своето устройс-



С. Герджиков. Научното обяснение на света 482 
тво видим, чуваем, обоняем, докосваем, вкусваем? Но тези факти, 
както е очевидно, са факти на възприемателя. Те могат да се положат 
само в един жизнен свят на възприемателя. При това всеки възприе-
мател е непроницаем като възприятие за всеки друг. Ние само пред-
полагаме от неговите телесни или знакови действия какво той възп-
риема.  

Феноменологията не може да избегне този въпрос, щом веднъж е 
решила (още при Хусерл) да бъде и онтология. Хусерл конституира 
една интерсубективност, която е приемлива и тук като органическа 
заедност, видова идентичност и споделеност на света. Тогава мо-
жем да допуснем, че съществуват отчасти подобни и дори конгруент-
ни жизнени светове. Близките по устройство съгласно нашето изс-
ледване живи форми трябва да имат близки по форма жизнени свето-
ве 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 количество. Това е решаващо за неговото оцеляване. 
По същия начин орелът вижда змията от голяма височина, за да се 
нахрани.  

Ще се излъжем, ако мислим, че допусканото ментално или пси-
хично у животните има същото психично съдържание като нашето. 
Ще сгрешим, ако допуснем, че кучето например вижда същите цвето-
ве като цветове, каквито ние виждаме. Това е нещо подобно на цвето-
ве. (Допуска се, че кучетата виждат ‘черно-бяло’. Но това вероятно е 
несравнимост на техните цветове с нашите. Във всички случаи въп-
росът е лишен от смисъл. 

Друг е проблемът с ‘инфра-’ и ‘ултра-’ диапазоните на вълните. 
Това 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, зна-
ци. В наблюдението присъстват само усещания без уреди и усещания 
с уреди, които са по-различни. И това наблюдение ни демонстрира 
разширение на опита: ние виждаме нощем с уред, който приема 
‘инфрачервените цветове’ и ги преобразува във видими. Но ние виж-
даме не червени, а зелени обекти. Това показва, че няма продължение 
и разширение, а нещо друго, много трудно за идентифициране.  

Нещо теоретично, артефактуално – вълновата теория за светли-
ната – е в основата на технологична концепция, по която се констру-
ира в сетивновъзприемаемия свят уред (апарат за нощно 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.  

Ние не избираме света и своята жива форма. Ние ги намираме. 
Не избираме този свят. Не знаем как работи нашето тяло. В неведение 
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сме как е устроен света и трябва да го изучаваме без надежда за пълно 
познание. Накрая умираме.  

Трябва може би да признаем, че има трансцендентна за човека 
реалност, не ‘обективна реалност’, защото тя е всичко, но не и 
обект, която е съществувала по някакъв начин ‘извън’ и ‘преди’ да я 
наблюдаваме. Това се отнася 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 
им статус е подобен на онтологичния статус на инфра – и ултра – 
‘вълните’. Разбира се, тази реалност само в науката е моделирана като 
‘вълни’. Тя е неизвестна на хората, докато те остават хора с човешка 
форма на възприятие и мислене, докато се запазва първата подредба.  

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 жи-
вотни.  

Съществуват ли тези неща без никой възприемател? На този 
въпрос не може да се отговори и по всяка вероятност той е безсмис-
лен, защото актуалното им съществуване е само във възприятие. Само 
във възприятие те получават своята форма на ‘свят’ – видим, чуваем, 
осезаем, вкусваем, обоняем. За други същества и възприятия качест-
вата на сетивата са различни и формата на света е различна.  

Но това не значи, че е смислено и още по-малко че можем смис-
лено 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 нек-
ритически и нефилософски за реалности извън възприятието, за пла-
нове на реалността, за светове, но не и за един обективен свят, аспек-
ти от които възприемаме ние, а други аспекти възприемат други живи 
същества.  

Светът е краен като краен жизнен процес. Науката си остава в 
този свят. Тя може да говори неясно за неизразимото и за отвъдното. 
Но не може да го покаже. Тя не може да говори за изпитване отвъд 
света. Иначе няма да е наука и ще загуби цялата си сила. Светът не-
съмнено е ограничен като нашия живот, но неговата граница не е ясна 
видима, като границата на живота.  

 
84. Описуемото и неописуемо 
Научно неописуемо е всичко, което е научно ненаблюдаемо, 

плюс неописуемото наблюдаемо. Неописуемо следователно е мен-
талното, , както и онова, което се изплъзва от броене, измерване и 
експериментално идентифициране. Втората категория неописуемо 
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не е ясна. Допустимо е изглеждащото невъзможно за наблюдаване 
един ден да се наблюдава с нова техника. Има и трета категория 
неописуемо. Това е наблюдаваното, за което няма адекватен кон-
цептуал, понятиен апарат, за да се опише като факт.  

Описуемо е по принцип всичко наблюдаемо, но фактически да-
леч не всичко. Плюс ненаблюдаемото ментално, минало и бъдеще 
неописуеми са като факти неброимите, неизмерими, неидентифици-
руеми в експеримент неща и събития. Такива са по принцип наблю-
даемите, освен непряко, черни дупки. Такива са по принцип ненаб-
людаемите на този етап разлики в психичните функции на отделните 
клетки на мозъка. Същото се отнася с особена сила за превръщането 
на енергията от химическа (в мозъка) в психическа и обратно, енерги-
ята на психичното (воля, желание, усещане) в енергия на тялото (мо-
зъчни и нервни импулси, химични енергии на влакната на мускулите 
и т. н. ). 

Така разграничаваме няколко степени на неописумост, основно 
потенциални и актуални. Потенциално неописуемо е ненаблюдаемо-
то. Актуално неописуемо е засега ненаблюдаемото по принцип с поз-
нати научни средства.  

Условно тези степени са следните: 
1. Неописуемо поради принципна ненаблюдаемост, поради не-

достъпност за възприемане.  
2. Неописуемо по силата на непрякото наблюдаване на ‘микроо-

бекти’ чрез макро ефекти с помощта на теория или теоретичен модел. 
Ненаблюдаемо пряко поради неясни граници на актуалните методи на 
наблюдение. 

3. Неописуемо по силата на непрякото наблюдаване на ‘мегао-
бекти’ чрез макроефекти с помощта на теории или космологични мо-
дели.  

Най-ясно описуемо е онова, което е измеримо и за него има тео-
рия. Така са описуеми факти като слънчево затъмнение, движение на 
звезди, земна статика и динамика.  

Психиката се описва като поведение, мозъчна структура-
динамика и език. Никога никой не е видял и според мен не ще види 
нечие съновидение, нечие усещане за цвят или нечия емоция. Това е 
факт и следва и от изложената тук концепция. Ако то стане факт, 
концепцията е най-малкото разклатена.  

Електродинамиката е описуема с уговорката, че има допускане 
за ненаблюдаеми квантови микровълни, които са само непряко ‘наб-
людаеми’, фактически конструирани обекти на базата на макрофено-
мените на светлината, звука, родиопредаването и приемането, излъч-
вонето на топлина и т. н.  

Черните дупки, колапсът на звездите и възникването на Вселе-
ната са описуеми с уговорката, че тяхното наблюдение е непряко и те 
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се описват с помощта на създадените теории и свързването им с неп-
ряко измерване.  

Гените и всички останали молекулни процеси в клетката и орга-
низма се наблюдават непряко, чрез експериментиране с нуклеинови 
киселини и белтъци на макрониво. Те се описват с теоретични модели 
и термини като ген-оперон, експресия, код. . .  

Описанието е разгръщане на фактуална структура от емпирични 
понятия. То отговаря на въпроса „Какво става?“ или „Как стоят неща-
та?“ 

Дескриптивната форма следва, гравитира към обсервативната 
форма. Формата на наблюдението следва перцептивната форма. Сле-
дователно описанието се разполага като ‘външен слой’, зависим по 
форма от по-вътрешния слой на наблюдението. То, на свой ред, за-
едно с логическите константи, е пряко зависимо от първата подредба 
на света.  

Описанието е резултат на обработка на данните чрез приети хи-
потези, модели, теории. То цели да представи нещата и събитията 
като ‘факти’, като ги адаптира към коренната форма на възприятието.  

Фактът е конструкция на базата на данните, дефинирани и обра-
ботени 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 ? 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 фор-
ма: нали се разплита една двойна спирала, а не става нещо невъобра-
зимо?  

Силна е тенденцията в аналитичната философия да се разбира 
науката дескриптивно. Това произтича от емпиричната редукция: ця-
лата наука е наука за факти и ‘обясненията’ са само съкращения на 
описанията. Тази тенденция е въведена отново от ‘Трактата’ на Вит-
генщайн: 

„6. 342. Това, че светът може да бъде описан от Нютоновата ме-
ханика, 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” (Witgenstein, 1921 (1988), с. 118). 
Онова, което не може да се види, не може и да се опише. Описа-

ния на отвъдното колкото искате, но те са безкрайно слаби. На кое да 
вярваме: на описанието на рая или ада, на описанието на кварките 
или на Големия взрив? Кварките и Големият взрив изглеждат по-
убедителни, защото, както казват учените, за тях има данни. Но това 
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не ги прави описуеми. Не можем да опишем какво е да те всмуче чер-
на дупка, защото няма да ни има след това всмукване. Ние не можем 
да се поставим на ‘мястото’ и в ‘момента’ на Големия взрив, защото 
тепърва се създават местата и времената.  

 
85. Обяснимо и необяснимо 
Принципно обясними са наблюдаемите и описуемите неща и 

процеси, а принципно необясними – ненаблюдаемите и неописуемите. 
Актуално необясними са онези феномени, за които липсва описание 
или е неопределено дали съществува техника за описване и наблюде-
ние (теория, модел и измерителна (четяща) техника). 

Обяснението има своя собствена граница и това е световата 
форма. Тя е, която прави обяснението възможно и остава отвъд 
обяснимост. Законите за обяснение не са обясними, макар че може 
да бъдат свеждани до други закони. Обяснението не обяснява конс-
телациите. Заедно със законите те са предпоставки в обяснението. 
Обяснява се функционална структура чрез възпроизводството или 
стойност на параметър чрез закон и други стойности. Така обясне-
нието в опитната наука не обяснява формата на света, а я използва 
за своя синтез.  

  
Възможността на една научна операция на по-високо равнище се 

намира в реалността на операциите на по-ниско равнище. Не можеш 
да обясниш преди да опишеш. Не може да се формулират факти без 
наблюдения. Изследването на границите на научните операции ни 
тласка към положението, че е необяснимо онова, което е ненаблюда-
емо, неописуемо и още нещо. Обяснимо по принцип е онова, което е 
наблюдаемо и описуемо. Актуално обяснимо е онова, което е актуал-
но наблюдавано и описано. Както се вижда, принципните граници на 
опитното изследване според развиваната тук концепция се определят 
от формата на възприетия свят. Непринципните, актуалните граници 
на изследването като наблюдение, описание и обяснение, се опреде-
лят от актуални граници на всяка по-близка до опита (възприятието) 
изследователска операция.  

Обяснимостта има своите актуални и потенциални степени в 
опитната наука.  

По принцип обяснимо е всичко възприемаемо, т. е. наблюдаемо и 
описуемо. Актуално обяснимо е онова, което е наблюдавано и описа-
но. Възможно е да се намерят неопределено трудни обяснителни хо-
дове относно актуално неописуемото и актуално ненаблюдаемото. За 
да не възникне объркване, нека отъждествя актуално неописуемото 
и ненаблюдаемото с неописаното и ненаблюдаваното не поради гра-
ници в апарата, а поради граници в извършената работа с този апа-
рат. Така например досега не са идентифицирани последователнос-
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тите на азотните бази във всички хромозоми на човека. Но една вече е 
разчетена. Така че актуалната ненаблюдаваност на другите последо-
вателности на другите хромозоми в генома на човека не означава ни-
що важно за обяснимостта. Апаратът на молекулярната генетика и на 
компютърната техника за четене на молекулни структури е налице и 
той е показал работата си в разчитането на една струкутра. Така той 
трябва да опише и другите.  

Не така стои въпросът с идентификацията на специализация-
та на клетките в процеса на ембриогенеза. Засега няма апарат, ни-
то теоретичен, нито моделен, нито измервателен или техника за 
четене, които да правят възможно разпознаването на фазите на 
ембриогенезата на соматичните специализирани клетки за различ-
ните части на живото тяло, а оттам тъкани и органи.  

Тази актуална невъзможност може да значи теоретична не-
достатъчност или принципна теоретична невъзможност, ако се 
окаже, че тези процеси са вън от наблюдаемост.  

Друга важна и уникална характеристика на границите на науч-
ното обяснение в динамичните, най-развитите теории, а по аналогия с 
тях и на другите, е структурата на обяснението. Както вече бе изяс-
нено в параграфа за обяснението и в параграфа за динамичната тео-
рия, обяснението от този тип е решаване на уравнение, в което са 
нужни известни стойности на величини. Тези стойности определят 
състоянието на система в определен момент, включително нейната 
структура. Така в обясненията се задава един готов ред на нещата и 
чрез допускането за запазване на този ред във времето се обясняват 
сегашни, минали и бъдещи събития. Така е в най-простата и силна 
теория във физиката – Нютоновата механика. Останалите теории и 
обяснения са по-сложни. Но всички те пазят подобен модел на реша-
ване на уравнение и винаги са нужни достатъчно на брой известни 
стойности. Това значи:  

Формата на света или формата на определен клас неща и съ-
бития в пространството и времето е зададена като експлананс, 
обясняващо, а не изведена като експланандум, обяснявано. Фактичес-
ки физичните теории за динамика обясняват не физичния свят с него-
вата форма, а използвайки тази форма, обясняват елементи на физич-
ния свят.  

Друго важно ограничение е, че самите уравнения (физичните за-
кони), които стоят в основата на обяснението като голяма предпос-
тавка, не са обясними, или ако се извеждат от други, другите уравне-
ния на свой ред не са обясними. Това е същата граница като граница-
та на аксиоматиките в математиката: доказват се теореми, но не акси-
оми.  
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Така редът в света като състояние и като закони не е предмет на 

обяснението. Той, идентифициран в уравнения и стойности на извес-
тни величини, е средство за обяснение.  

ОБЯСНЕНИЕТО НА ФЕНОМЕНИТЕ НА СВЕТА В НАУКАТА 
СТАВА ЧРЕЗ ФОРМАТА НА СВЕТА. Тя обяснява и не се обяснява.  

Така е необяснима формата на света. Витгенщайн беше казал, 
че тя е неизказуема и за нея не може да се говори. Нашият резултат 
не повтаря и не развива този на Витгенщайн, а е модифициран, па-
ралелен вариант на подобен резултат.  

Необяснимо е неописуемото, защото обяснението се строи върху 
описанието и е негово концептуално усилване.  

„6. 372. В основата на целия съвременен светоглед се намира 
заблуждението, че така наречените закони на природата са обяснение 
на природните явления“ (Witgenstein, 1921 (1988), с. 118).  

Науката във визията на Витгенщайн е просто подреждане на аб-
солютно дадени логически оформени факти. Те са необясними. Све-
тът 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 Трак-
тата, 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 сми-
съл, несводим към някакъв вид ‘заблуда’. Обяснението облекчава, да-
ва яснота не защото хората от нашата съвременност се заблуждават, а 
защото то свежда многообразието до проста пространство-времева 
структура (Ернст Мах). Това е динамичен процес на усилване, а не 
просто психологически факт на убеждаване.  

Обяснението дава формата на обяснени факти. Какво е ясно-
тата? Това е форма, в която научният материал ни се представя 
като възприемаем във времето и пространството и логически мис-
лим.  

Обяснението гравитира към описанието, като го усилва, а описа-
нието гравитира към наблюдението, като го усилва. Наблюдението 
пък усилва първата подредба и я подлага под мрежата на езика.  

Следователно обяснението отново гравитира към първата пер-
цептивна пространство-времева и логическа подредба.  

Какво прибавя обяснението? То отговоря на въпроси като ‘защо’ 
и ‘за какво’, т. е. свързва вериги събития в едно. То се нуждае за това 
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от универсалиите – причина, цел, възможност, действителност, необ-
ходимост, случайност, и т. н.  

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 съби-
тия във времето и пространството.  

Научното обяснение ни представа факт или група факти като 
логически свързани събития в пространството и времето. То помес-
тва, намира точното място на всяко събитие във верига. Тази топика 
се задава от формата, наречена закон. Законът е математическа функ-
ция, свързваща величини чрез числови съотношения във физиката, 
или качества – в останалите науки.  

Обяснението усилва концептуалната структура и нашата яснота, 
защото представя огромни полета от факти под една форма, като 
еднообразни, като прояви на един факт или закон.  

Обяснението не може да обясни защо именно тези, а не други 
фундаментални закони са налице.  

Обяснението е операция с артефакти и резултатът му е артефакт. 
Следователно няма смисъл твърдението, че вън от нас има някакви 
закони на Природата.  

Яснотата, която носи обяснението, е в представянето и мисли-
мостта на мрежи от събития и тела като едно цяло. Това спестява 
енергия намалява ентропията на възприятието, свежда натрупаното от 
науката към една коренна първа подредба.  

Не е възможна яснота, въпреки постигнатата математическа до-
казаност, когато величините в обяснението не са изтълкувани като 
тела или събития в пространството и времето.  

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.  

Извън обяснението остава ненаблюдаемото и неописуемото. 
Теоретичните термини, които не са изтълкувани на езика на сетив-
но възприемаемото и не са логически определени, блуждаят в кон-
цептуалното пространство и създават напрежение в жизнения 
свят. Това напрежение се формулира във въпроси. Те стават източ-
ник на нови изследвания, чиято цел е привеждането на силната кон-
цептуалната структура към форма, в която съществува първата 
подредба.  

Следователно не са обясними ненаблюдаемите и неописуемите 
неща. Не е обяснимо нещо, което ‘протича’ извън времето и се разпо-
лага ‘извън пространството’. Не е обяснимо течащото, неопределено-
то. 
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Докато науката иска животът да продължава и помага, като и 

пречи за това, то Дзен иска животът като експанзия на Земята да бъде 
изчерпан, изчистен и освободен. Да се освободим от привързаности и 
страсти. 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 възп-
риема и преживява своята собствена блажена безкрайна природа.  

 ‘Безкрайността’ например е неразбираема, освен чрез схващане-
то ? като определена ‘безкрайност’ (кръг) или негативна същност, 
липса на най-голямо число или на най-малко. Схващането на безк-
райността е драматичен опит, който свидетелства за бездънния кон-
текст на живота, в който се извършва ‘обективното познание’.  

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.  

Физичното обяснение не обяснява, ако предварително не е из-
вестно състоянието на системата, в която протича обяснявания 
факт. От състоянието в един момент на системата се извежда състо-
яние в друг момент. Състоянието се дефинира като мрежа от стойнос-
ти 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 зависимос-
тите между стойностите, фиксирани във физичния закон, да се наме-
рят неизвестните стойности.  

Следователно физиката не обяснява реда в природата, а само 
го предпоставя като стойности на величини. Редът, представен в 
закона, е артефактуален ред на зависимост между параметри по опре-
деление 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 се 
реши точно уравнението. За повече от три тела се съставя нерешима 
система от уравнения.  

По същия начин уравнението на Шрьодингер не обяснява струк-
турата на атома, а я предпоставя. Предпоставен е планетарния модел 
на Нилс Бор и стойностите на координатите и импулсите на две час-
тици: протон и електрон. В резултат се получават стойности, характе-
ризиращи вълнова функция (пси-квадрат) и тя характеризира вероят-
ността 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 
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атом структури не са определими от това уравнение по точен начин. 
Използват се приблизителни методи за тяхното решаване.  

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 ? във всеки следващ момент. Но това е невъз-
можно 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. коор-
динатите на електроните).  

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 не-
известни.  

Така обяснението на ДНК и репликацията ? от квантовата меха-
ника става невъзможно.  

Обясненията във физиката не обясняват защо светът е устро-
ен 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. Това се 
потвърждава от многобройни изказвания на учени, някои от които 
бяха приведени в предишните глави. Най-показателни са разсъждени-
ята на Исаак Нютон върху обясненията на Слънчевата система, спе-
циално писмата до Бентли и неговата забележка, че отговаря на въп-
роса как, а не защо.  

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 Все-
лената се развиват – една представа, която само косвено и само в оп-
ределени аспекти е проверима в опита.  

Границите на обяснението не са социални, културни или психо-
логически. Когато социолозите на науката твърдят, че приемането на 
едно обяснение е въпрос на вяра или съгласие, а учените не смятат 
така, разумно ли е да предположим, че социолозите а прави, а специ-
алистите не са? С какво социологическият анализ ще гарантира, че 
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няма научни аргументи, които не са му познати, и които правят обяс-
нението рационално, а не въпрос на съгласие и вяра? 

Да обясняваме нещата в света със самия свят е всичко, което 
можем да обясняваме. Да обясняваме света със самия него е напразно. 
А да го обясняваме с друг свят, е химера. Светът може да се живее 
прекрасно и без да е (научно) обяснен.  

 
86. Краят на науката? 
Всеки път, когато една теория изглежда обяснява изчерпател-

но света, се повдига въпроса за края. Така например преди Макс 
Планк физиката изглежда завършена. Но настъпва коренна промяна 
в нея и се ражда квантовата механика. Самата квантова механика 
се утвърждава като окончателно обяснение срещу подозренията на 
Айнщайн в непълнота. В края на 20 век с опитите за интеграция 
между фундаментални теории се възобновява темата за края на 
физиката като обединение на четирите фундаментални взаимо-
действия – гравитационно, електромагнитно, силно и слабо. Налице 
са частични обединителни теории. ‘Великото обединение’ е естест-
вена цел   на днешната наука. Но след едното идва нулата.  

 
Да се говори за край на научната история е много подвъпросно. 

И все пак тук трябва да се отговори на въпроса за края на науката.  
Някои резултати на науката изглеждат окончателни. Това с по-

голяма сила се отнася до факти, отколкото до теории. А физици-
теоретици говорят за концептуално завършване на физиката по пътя 
на обединяване на големите теории (Хокинг, 1973 (1993)).  

Смисълът, в който тук се говори за края на науката, е крайността 
на живота и на формата на света. Да се стигне до окончателно опре-
деляне формата на света би значело да се даде възможно най-пълно 
обяснение. Но формата на света не прилича на гранична линия или 
плоскост. Тя е гъвкава, жива и се изплъзва на езика. Нужно е самос-
тоятелно и силно изследване, за да се проумее формата на света. Във 
всеки случай фундаменталните константи и закони в макротеориите и 
особено такива теории като Специалната теория на относителността 
изглеждат близо до окончателната теория.  

Една тенденция на всяка определена концептуална форма е мо-
нистичната дедуктивна постройка. Така цел на физиката според 
повечето физици е обединителната теория. Да се изведат четирите 
взаимодействия от едно. Окончателната теория би била пределно 
силно концептуално обединение на максимум факти, по възможност 
на всички възможни факти, под понятие за формата на света, което 
свързва перцептивните феномени в едно цяло.  

Без съмнение формата на света не може да стане обяснителен 
проблем в опитната наука поради факта, че тя винаги се предпоставя 
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и прави обяснението възможно. Това значи, че обединителната тео-
рия няма да казва и не може да каже защо светът е такъв, а не друг, и 
може ли да има други светове. Това се съдържа в самата форма на 
науката и нейното обяснение, които са анализирани в предходното 
изложение.  

Да се говори исторически за края на науката изглежда много по-
дозрително. Във всеки случай вече се говори за края на историята 
като обществена история (Фукуяма). Става въпрос не за край на съби-
тията, а за край на формите с постигането в световен мащаб на фор-
мата на либералната демокрация. В някакъв смисъл това говори, че 
историята завършва в природата, т. е. човек намира най-подходящото 
за себе си.  

По подобен начин стоят нещата и в науката. Правдоподобно за 
наличието на човешка форма и форма на света е, че науката, която 
изследва тази форма, има граница. Това е формата, в която науката 
изразява перфектно формата на света.  

Философията на научната история е подобна на философията 
на историята изобщо. Тя не обяснява чрез универсални закони, а 
чрез разбиране на уникални събития. Все пак философията на исто-
рията на науката трябва да даде нещо повече от философията на ис-
торията 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, както фактите от историята като 
цяло. Т. е. когато философията на науката отговаря на въпроси от ро-
да 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.  

Науката е добре определена, доколкото е силно рационална за 
разлика от други културни форми. Запазването на форма е запазване 
на вътрешна граница и определеност. В историята на науката, в 
развитие, тя запазва своята вътрешна граница и форма, своята оп-
ределеност на наука. Само в този смисъл можем да говорим за гра-
ници на науката. Не бихме могли да предвидим исторически какво ще 
може да се направи в науката, но бихме могли да кажем, ако разбе-
рем що е наука, какво тя не обхваща и следователно няма да достиг-
не никога в историческото си развитие.  

Доколкото първата подредба е подредба на човешките същества 
навсякъде и винаги, тя е неизменна в хода на човешката история. Ис-
торичността на формата на света 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.  
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Докато хората остават хора, те винаги ще възприемат света като 

пространство-времеви неща и събития със свойствата на перцептив-
ното ‘изкривяване’. Следователно не е възможна в рамките на чо-
вешката история някаква наука, която да излиза извън представите 
за пространство, време, тела, събития и логика.  

Опитната наука остава опитна наука и не е исторична като така-
ва. Докато хората правят наука от опитните данни, формата на опит-
ната наука няма да се промени. И в тази форма никога няма да влезе 
без интерпретация като видимо невидимото. А това значи, че теоре-
тичните ‘същности’ ще бъдат под въпрос и винаги по-нестабилни от 
наблюденията. В тази наука никога няма да влезе неописуемото и не-
обяснимото.  

Ще бъде ли завършена теоретичната физика (в обозримо време)? 
Ще бъде ли обяснена научно връзката между психично и физиоло-
гично (психика и мозък)? Ще бъдат ли обяснени научно парапсихич-
ните явления? Ще бъде ли създадена теория на живота (теоретична 
биология)? Ще станат ли строги науки като психология, социология и 
науки за културата ? Ще бъде ли завършена науката? 

Най-популярните и силни теории на науката в края на 20 век не 
говорят за край на науката. Те не говорят ясно и за граници на наука-
та. Подробен анализ на схващанията за логическия емпиризъм, диа-
лектическия материализъм, критическия рационализъм (Popper, 
1973), на схващането на Кун (Kuhn, 1962 (1996)) и Файерабенд за 
целта и историята на науката е направен в Граници на науката. (Гер-
джиков, 1995). 

Артефактът наука наистина не е константен. Той се променя от 
Изток на Запад, от Антична Гърция към Средновековието и от 
Средновековието към Новото време. Много ненаучни построения 
стават с времето наука. От астрологични търсения се развива астро-
номия. От алхимични опити се откриват химични реакции и вещест-
ва. 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.  

Науката има граница, защото има форма. Всяка форма, която е 
динамична, определя границите на своята динамика. Така една гене-
тична 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 функциониране-
то, на поведението си.  

Всяка форма, създадена от човека, има принципни граници: тя 
не е жива, тя не е съзнателна, тя не се саморазвива, нейните граници 
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произтичат от нейната структура. Науката е форма, създадена от чо-
века. Тя е предвидима като предвиждане на историческата гранич-
ност на една артефактуална форма.  

Науката има граници и вероятно край. Науката 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 на тър-
сене с определена форма: аксиоми, постулати, логическо следване, 
теории, закони, теореми, категориални зависимости (вероятност, не-
обходимост, органика), факти, протоколи от наблюдения.  

Науката не може да произведе свят, живот, човек. Тя е арте-
факт. 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 исто-
рия. Науката не може да ни направи щастливи, защото науката е ар-
тефакт.  

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 устано-
вят твърди факти. Парапсихологията не може да стане наука със съв-
ременните 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, па-
метта, така, както се изследват метеорологичните явления, реките и 
моретата.  

Ще бъде ли завършена теоретичната физика (в обозримо вре-
ме)? Разбира се, няма. Предвижданията за завършване на теоретична-
та физика (в средата на 19 век), днес се базират върху тясното вижда-
не, че науката се развива кумулативно, че новите теории се наслагват 
върху старите и изграждат една и съща картина (Стивън Хокинг). 
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 взаимо-
действие или нов модел на пространството и времето.  

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, дока-
то съществува западната култура. В по-широк смисъл науката като 
обективно знание в различни култури няма да бъде завършена или 
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изоставена никога, докато съществува човечеството. само световна 
катастрофа, която да унищожи артефакта наука, може да започне раз-
витието наново и самите култури да загинат такива, каквито са. Тога-
ва ще остане постоянната възможност да се прави нещо като науката.  

Значи възгледът, развиван тук, отрича завършването на физи-
ката или биологията, но напълно признава завършването на опреде-
лени концептуали като например ‘Обща теория на полето’. В също-
то време трябва да си даваме сметка, че физиката например никога 
няма да се докосне до менталната област.  

Ще бъде ли обяснена научно връзката между психично и физио-
логично (психика и мозък)?Въпросното разграничение изглежда не е 
форма на света, а е вкоренено западно описание. Във всеки случай 
други култури и цивилизации не делят света на психично и физично. 
Такива са шаманските култури. Такава е египетската цивилизация. 
Такава е китайската цивилизация. Така че това не е фундаментален 
научен въпрос, а по-скоро ментален проблем на западната науката. 
Във всеки случай не е възможно да се наблюдава чуждото усещане и 
възприятие. Защото науката няма за пряк предмет чуждото възприя-
тие като чуждо, т. е. някак отвъдно. Просто науката взема обикнове-
ното възприятие и допуска, че то е едно и също при другите хора.  

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 явле-
ния, 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 биология-
та и да се допуснат ненаблюдаеми и противоречащи на досегашните 
взаимодействия и явления (например телекинеза – въздействие на 
психичното върху физичното или биополе), една теоретична парап-
сихология е невъзможна върху основата на съществуващите днес те-
оретични 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 ци-
вилизация и наука и при отслабване на физиката и биологията на по-
ниско равнище от психологията и парапсихологията.  

Опитната наука на Запада днес се развива в невиждани маща-
би и е дейност на интелектуалци от цял свят. Нейните екстензивни 
предели не се виждат. Съвременната наука е изключително матема-
тизирана и емпирична. Тя престана да се занимава със „смисъла“ на 
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понятията си. Нея вече не я интересува какво значат нейните понятия. 
Тя ги приема за чисти знаци.  

Но нови фундаментални теории не се развиват. Във физиката се 
разви неравновесната термодинамика. Обясненията в тази физика 
вече не са решаване на линейни уравнения и търсене на определени 
неизвестни, а решаване (числово) на нелинейни уравнения и намира-
не на разклонения.  

Биологията се развива с бързи емпирични темпове и е в неверо-
ятна теоретична криза. Тези фундаментални факти трудно показват 
някаква определена тенденция. Но сякаш последните пет десетилетия 
разсейват надеждите за една стройна научна сграда, която ще закръг-
ли ‘научната картина на света’.  

Вероятно науката ще започне да запада в онази своя форма, коя-
то директно е насочена към технологията и е изоставила разбирането 
на света. Дефицитът на научен смисъл се чувства на фона на изли-
шеството на математика и техника.  

Механизмът на експанзия си остава един и същ: появяват се но-
ви елементи в мрежата, 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 изс-
ледвания. 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 Леополд Инфелд в интригуващата си книга 
за европейската физика, заключават: „С помощта на физичните тео-
рии ние се опитваме да си намерим път през лабиринта на наблюда-
ваните факти, да подредим и постигнем света на нашите сетивни въз-
приятия. Ние желаем наблюдаваните факти да следват логически от 
нашето понятие за реалност. Без вяра в това, че е възможно да се обх-
ване реалността от нашите теоретични построения, не би могло да 
има никаква наука. Тази вяра е и винаги ще остане основен мотив на 
всяко научно творчество“ (Einstein, Infeld, 1954 (1959), с. 274).  

Физиците на века повдигат често въпроса за завършване на фи-
зиката. Вернер Хайзенберг пише: „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 от-
казвал 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…“ (Heisenberg, 
1970 (1987), с. 201). Това не пречи да има завършени части на физи-
ката, като законът на Архимед за лоста, открит преди две хиляди го-
дини, Нютоновата механика и т. н. „В рамките на своите понятия Ню-
тоновата физика не може да бъде подобрена. Но ние по никакъв на-
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чин нямаме право да твърдим, че в тези понятия могат да се опишат 
всички явления“ (ibid., с. 202).  

Физиката експанзира и обхваща все по-широки сфери на реал-
ността. Но дори всеобхватна съвременна физична теория, която обе-
динява 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 направ-
ление” (ibid., с. 206)  

Но Хайзенберг достига до забележителен извод: „За края на фи-
зиката би могло да се говори затова само в случай, че някои методи и 
начини на образуване на понятия бяха закрепени към физиката, а дру-
ги форми на постановка на проблемите са предоставени на други нау-
ки. 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” 
(ibid., с. 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 ограничеността на физиката като нау-
ка, заедно с всички останали науки.  

Има смисъл да се говори за перспектива в завършване на една 
форма, чието изграждане е в ход и чието завършване се вижда. Съ-
ществуват затворени раздели, напълно завършени. „Законът за лоста 
е формулиран от Архимед преди около две хиляди години, но може 
да не се съмняваме, че той ще бъде валиден винаги и навсякъде. Съ-
щото може, очевидно, да се твърди и за нютоновата механика като 
цяло. Пътешествията на Луната без колебание се основават върху 
нейните принципи и действат в съответствие с тях” (ibid., сс. 201 – 
202). Това потвърждава следствието от нашата концепция, че отдел-
ни концептуални цялости в науката се завършват и не подлежат на 
развитие.  

Защото артефактите достигат функционална перфектност. „В 
работите на Гибс статистическата термодинамика придоби напълно 
затворен вид, и ние не можем да се съмняваме в това, че нейните за-
кони ще имат сила навсякъде и във всяко време – но, разбира се, само 
за онези явления, които могат да се опишат с помощта на понятията 
температура, ентропия, енергия. Тази теория е идеализация и ние зна-
ем, че има маса състояния, например, на газообразното вещество, къ-
дето не може да се говори за температура и където законите на тер-
модинамиката са неприложими“ (ibid., с. 203).  
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XVI. СЦИЕНТИЧНИ УТОПИИ 
Направените тук отрицателни прогнози са тест за правотата на 

концепцията за граничност на света, науката и научната технология. 
Ако един ден бъде синтезиран изкуствен живот, това е най-силното 
опровержение на такъв възглед. Изкуственият интелект е нещо по-
неясно, но ако се създаде машина или програма, която да се държи 
трайно неразличимо от човека или аналогично на живия интелект, 
това също ще бъде опровержение. Същото е отнася за съвършеното 
общество. Но ние бяхме вече свидетели на провала на такъв експери-
мент.  

Научната нагласа и особено необразованата научна нагласа на 
обикновените съвременни хора е заразена от мощни утопични визии, 
подхранвани от самите технократи. Всесилието на науката е постоян-
но раздухвана тема. По повод на Интернет се засили манията за вир-
туален живот във виртуален свят до размерите на истерия. По повод 
на клонирането медиите благодарение на невежеството и небреж-
ността на журналистите разпространиха представата, че хората пра-
вят живи същества – копия. По повод на разчитането на човешкия 
геном медиите тържествено обявиха, че ще живеем по десет хиляди 
години и трескаво потърсиха отговорност от онези, които пазят в 
тайна великото откритие. Написаха се маса фантастични романи за 
трогателни съдби на андроиди, които искат легитимация като хора. 
Изкуственият живот, изкуственият интелект и изкуственият човек 
обаче не са просто експлозии и вълни в масовото съзнание. Това са и 
сериозни проекти, носещи в перспектива опасност, аналогична на 
опасността от социалните утопии за съвършено общество, които се 
превръщат в трагична мегасмърт. Утопията, въплътена в живота, съз-
дава катастрофа.  

Изкуственият живот, интелект и човек, както и съвършеното 
общество, са утопии подобни на утопиите за вечен двигател от първи 
и втори род. Те се коренят в слепотата на научната нагласа относно 
граничността на живота, човека и света, относно граничността на на-
уката и технологиите.  

 
87. Изкуствен живот 
Формата на света е форма на живот, която живее света. А 

светът е свят, доколкото е живян. Правенето е момент от живо-
та. Животът не може да стане артефакт.  
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Според виждането на живота като свят и формата на живот като 
форма на свят, не е възможно да се направи живота с неговия свят. 
Живата форма не прави себе си, а се намира жива в своя свят. Всичко, 
което хората и другите същества правят, не живее, освен като вклю-
чено в жизнения процес на създателите.  

Живот в епруветка. От това следва, че например не може да се 
направи едноклетъчно същество от химически вещества в епруветка. 
Защото това би значело да се направи жива форма с нейния свят. Това 
е изключено за хората, които сами са човешка форма със свят.  

През 1966 г. Франсис Крик, един от създателите на молекулната 
биология, пише: „Вярно е, че досега никой не е синтезирал ензим хи-
мически, но не виждам трудност да се направи това по принцип, и 
фактически аз предвиждам съвсем уверено, че това ще бъде направе-
но в следващите пет или десет години“ (Crick, 1966, p. 52). 

Има големи трудности, според мен непреодолими. Синтезът е 
свръх-специфичен, свръх-маловероятен и изглежда е възможен само в 
жива клетка, където действат всички нужни насочващи механизми.  

Клонинг. Не може да се смята за човешка направа клонираният 
организъм. Той се ражда като всеки друг организъм, износен в утроба 
зародиш от яйцеклетка. Единственото, което човек прави, е да замени 
ядрото на яйцеклетката с ядро на соматична клетка. Нищо живо не се 
прави тук. Само се намесваме в един момент в механизмите на разм-
ножаването, като не ги засягаме. Но и в тази степен на намеса и при 
най-прецизно изпълнение възникват маса деформации. Най-често за-
родишът се поврежда и не се развива нормален организъм.  

Роденият организъм не е копие на ‘оригинала’ повече от колкото 
е един близнак. Защото организмът не е твърдо детерминиран от 
ядрото, от генетичната информация. А когато се отнася за човешко 
същество, повтарянето на личността е невъзможно. Налице е друга 
личност с други дарби, склонности, таланти, интелект. Другата лич-
ност живее в различни, уникални за нея условия. 

Не може да се правят ‘живите неща’ като клетка, организъм, чо-
век, човешко щастие, както и онези, които изразяват ‘формата на све-
та’: пространство, време, енергия, вещество. Това е в същия смисъл, в 
който не могат да се правят ‘природни закони’, изразяващи предпола-
гаемата форма на света. 

Защо не може да се направи живот (жива клетка) от неживо? 
Защото животът е свят и това значи да можем да правим свят. Нашият 
свят не ни е достъпен за правене. Ние сме се озовали в него, както в 
нашата кожа. 

Този свят е ‘материал’ за различни артефакти, всеки от които 
отново остава в света и има неговата форма. Какво остава за дру-
гите същества, чиито свят дори не ни е достъпен. Че не можем да 
направим живот, това е факт, поне досега. Няма и намек за техноло-
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гична възможност на такова нещо. Обяснението е дадено тук. Това е 
така, защото животът е източник на свят и не може да бъде обект на 
технология като живот, в частност на правене от неживо.  

 
 

Схе ма на фазите на клониране. Чрез замяна на ядрото на неоплодена 
яйцеклетка с ядро, взето от соматична клетка, се пренасочва ембриогене-

за и понякога се ражда организъм със същия генотип 
(Ayala, Kiger, с. 556). 

  
Понятието живот е предмет на усилена дискусия във връзка и с 

проекта за създаване на живот. Носители на Нобелова награда във 
физиката и биологията като Бор и Шрьодингер, Крик и Уотсън, Жак 
Моно, Франсоа Жакоб и Алберт сент-Дьорди, както и плеяда фило-
софи, се опитват да определят какво е живо. Но от това не излиза ни-
що и няма да излезе. Никой няма да промени ситуацията, че вирусът 
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не е жив, докато не попадне в жива клетка, където започва реплика-
ция. Въпрос на чиста конвенция е дали ще го сметнем за жив или не. 
Това е въпрос на думи.  

Биологията определя живота като набор от качества-
критерии. Такива качества на живота са например възпроизвеждане, 
размножение, метаболизъм. Друг възможен списък е: репликация, 
епигенеза, мутабилност. Може да се създаде и по-прецизен списък. 
Но всеки списък страда от достатъчно неопределеност, за да събуди 
серия въпроси и да не успее в определянето на една ясна граница на 
живото. Още повече, че изреждането на определения не е най-
доброто теоретизиране. Би трябвало тези качества да са едно теоре-
тично цяло, едно понятие, в което те се съдържат в ясни зависимости.  

‘Artificial Life’. Вече е организирано цяло движение ‘изкуствен 
живот’ със свои конференции и списание (Artificial Life). За тази кон-
цепция за изкуствен живот става въпрос в статията на Марк Ланге от 
Лос Анджелиския Калифорнийски университет: Напоследък биолози-
те и компютърните специалисти, които защитават ‘силния тезис за 
изкуствен живот’ твърдят, че дистинкцията между живо и неживо е 
важна и че определени компютърни софтуерни продукти биха могли 
да са живи със същия смисъл като биологичните същности. Тези ар-
гументи са предизвикани от Елиът Собър (1991). Ланге задава въпро-
си относно рационалната реконструкция на биологията, които са 
внушени от тези аргументи: Какво е отношението между живот и 
‘знаци’ на живота? Каква (ако изобщо някаква) работа може да върши 
в биологията понятието ‘живот’ (в повече от ‘знаците на живота’)? 
Какво предизвиква научните диспути относно полезността на това 
понятие? За да защити своите отговори на тези въпроси, той сравнява 
‘живот’ с други понятия в науката в историческите епизоди, в които 
някои ‘същности’ са призовани да обяснят определени феномени. 
Ланге се опитва да разбере как тези обяснения биха могли да се осве-
тяват даже без да са съпроводени с каквато и да е редуктивна дефи-
ниция на живота (Lange, 1996, S 225). 

„Изследователите от направлението ‘A-live’ смятат, че е въз-
можно да се направят и изследват дигитални организми, които се със-
тоят от компютърни програми на машинен език, които живеят в па-
метта на компютъра. Когато програмата се изпълнява, понякога те се 
копират на друго място в паметта. Програмата може да накара своето 
‘копие’ да включи нови елементи, да разреши вариация и отбор.“ 
(ibid.) Според Рей дигиталните организми ще се конкурират за достъп 
до ограничените ресурси на паметта и компютърното време и това ще 
задвижи еволюция към по-добър достъп и ефикасно използване на 
ресурсите.  

Тази концепция е атакувана от Ланге затова, че използва едно 
несъществуващо в биологията разграничение между живо и неживо. 
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„‘Признаците на живота’ като репродуктивност, растеж, движение, 
развитие, реакция на средата, метаболизъм, са давани отдавна, но ста-
тусът им е неясен, тъй като представянето им е неизменно следвано 
от уговорки: че някои неживи неща притежават едно или повече от 
тези свойства, че навярно нещо би могло да има всички тези свойства 
и въпреки това да не е живо, и че някои живи същества нямат някои 
от въпросните свойства“ (ibid., p. 227). 

Тук неволно се признава, че списъкът с критерии застава пред 
съда на една независима от него преценка кое е живо и се оценява 
дали е пълен и верен. Нали иначе няма да можем да твърдим, че нещо 
има целия списък със свойства и все пак не е живо. Но ако се признае 
тази преценка, се признава, че извън науката и извън дефинициите се 
знае по-добре кое е живо и кое не е. Примамлива изглежда позицията 
на Елиът Собър, че ако „машина може да черпи енергия от средата, да 
расте, да поправя повреди по тялото си и да се възпроизвежда, какво 
остава от въпроса дали тя е ‘наистина’ жива?…Аз не виждам общите 
въпроси да представляват голям интерес след като по-специфичните а 
решени“ (Sober, 1991, по Lange, p. 227). 

Въпросът какво е ‘живот’ в науката е празен подобно на въп-
роса какво е ‘енергия’ или ‘гравитация’. Това е изяснено по-горе. 
Поставен направо и във вид на общо понятие, въпросът дали може да 
се направи изкуствен живот е просто несъстоятелен. Но това не зна-
чи, че когато една компютърна програма изпълнява списъка с изиск-
вания за ‘живост’, предложени от учените, тя е жива. Въпросът дали 
нещо е наистина ‘живо’ не е научен въпрос. Нещо повече: това не е 
рационално решим въпрос. Хората могат да решат, че въпросната 
програма е жива, други могат да решат обратното. На за котката или 
амебата няма да има спор.  

От това следва, че когато учените създадат нещо като живот, 
те отново няма да знаят по своите строги критерии дали това на-
истина е живот. Едни ще смятат, че е, а други – че не е. Защото ще 
са налице различни списъци с дефиниции. В същото време постоянно 
хората определят безпогрешно какво е живо и какво не е. Достатъчно 
ефективно за човешкия живот.  

Светът не е така твърдо определен, че да ни предоставя рязка 
граница между нещата. Така стои въпросът и с живо и неживо. В края 
на краищата ние сме, които измисляме твърдите граници. За нас те са 
удобни. И ние с успех прокарваме такива граници там, където има 
смисъл. Това са местата в света, където съществуват реални разгра-
ничения във вид на енергетични бариери и граници на форми. Но в 
момента, в който искаме да ги заковем като определени същности, се 
проваляме. Светът не се състои от отделени същности като 
‘живо’. Просто така стоят нещата. Всички граници са преодолими в 
света, с изключение на границите на самия свят. Те пък са преодоли-
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ми в плана на преходите между световете. Тази мета-граница е непос-
тижима за едно същество, което не може да се трансформира в друго.  

А сега един мисловен експеримент ‘извън позволеното’. Да се 
направи жива форма е от компетентността на онова, което е отвъд 
този и всеки друг свят подобен на нашия. ‘Онова, което е направило’ 
нашия свят и нашата форма на живот, трябва да може да направи вся-
какви форми на живот с техните светове. Но това е само празно гово-
рене, защото всички тези думи са лишени от смисъл отвъд този свят. 
Само тук, в нашия свят, ние знаем какво е създаване. Нямаме капка 
основание да смятаме, че начинът на явяване на живите същества в 
света е именно създаване. Точно толкова основание имаме да смята-
ме, че живите форми се създават чрез натрупване и комбиниране на 
случайни промени в молекулите на гените им.  

Понятието живот е далеч преди всяка наука. То дори не е поня-
тие. Науката има смисъл само в жизнения ни процес. Немислимо е тя 
да го определи тепърва. Това би значело трансцендиране на живота. 
Такова чудо тук не става. ‘Живот’ не е общо теоретично понятие.  

 
Да се синтезира живот в епруветка би значело да се пренаправи 

светът от онези, които са се озовали в него така, както барон Мюнха-
узен се измъква за собствените си коси.  

 
88. Изкуствен интелект 
Изкуственият интелект е неосмислен етикет. Идеята за из-

куствен интелект е инерция на научната нагласа без съзнание за 
форма и граница. Никаква наука не може да удостовери интелекта, 
включително изкуствения. Хората установяват самостоятелно и 
взаимно своята интелигентност не чрез дискурсивни доказателства, 
а в потока на своя живот, споделян със себеподобните.  

 
Какви машини можем да правим и какви не можем? 
Да експериментираме мисловно с темата за вечните двигатели. 

Първият принцип на термодинамиката, принципът за запазване на 
енергията, ‘забранява’ възможността за произвеждане на енергия. 
Но ако се направи такова нещо, което прави енергия, тогава този 
принцип е опроверган.  

Работата е там, че този принцип във важен смисъл е неопровер-
жим, защото в него няма и не може да има пълна дефиниция на ня-
каква фундаментална определеност, за която става дума в понятието 
‘енергия’. Защото научното понятие е артефакт, за разлика от пер-
цепциите и наблюденията за енергия. Принципът е, че енергията в 
света е постоянна, а обемът на ‘света’ е неопределен. Тук липсва и 
дефиниция на понятието ‘енергия’.  
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Това значи следното. Ако някой направи вечен двигател, физи-
ците ще търсят скрит приток на енергия. Ако не открият, ще предпо-
лагат и ще оставят въпроса открит, но ще използват Първия принцип 
на термодинамиката. Неопределеността на света спрямо науката ще 
остави врати за поддържане на всяко от две противоположни твърде-
ния: че физиката е срутена и че трябва да се търси промяна на типо-
вете наблюдение на енергийните феномени. При направа на нещо 
като вечен двигател може да се обясни направеното, като се позовем 
на неизмерима за момента порция преминала отнякъде енергия, или 
да се поддържа, че най-дълбокият принцип на физиката е детрониран. 

За вечен двигател от втори род е в сила аналогичният Вторият 
принцип на термодинамиката. Принципът на ентропията забранява 
двигатели от втори род, т.е. машини със 100 % КПД. Но ако такъв 
двигател наистина се построи, навярно ще се възрази, че КПД не е 
измерен коректно и ще се включат към ‘загубите’ някои порции енер-
гия, които по-рано не са се включвали. В краен случай ще бъде отре-
чен принципа на ентропията. Но това не става и няма изгледи да ста-
не. Пълната енергия не може да се измерва, освен ако допуснем, че 
няма други освен наличните. Дотолкова принципът е непроверим. 

Според моя анализ на времето принципът на ентропията е не-
опровержим, доколкото много точно изразява една форма на вре-
мето, форма на света. Но твърде вероятно този принцип може да 
бъде изразен по-точно и по-строго и в резултат на това да се допусне 
възможността за някои машини с на практика сто процента КПД. 

Така или иначе, светът ще даде възможност за някакви интерп-
ретации и дискусии. Но след това въпросът ще бъде решен, в полза на 
принципите или тяхна модификация, с или без нови типове експери-
менти. Това е така, защото има консенсус за запазването на най-
силното светоописание поне в познаната ни културна история – фи-
зическата наука. 

А то е най-силно поради това, че в него има такива принципи ка-
то Запазването на енергията и Нарастването на ентропията или грави-
тационната константа и че тези принципи работят в огромно прост-
ранство и време на всевъзможни наблюдения и измервания в рамките 
на толкова много свързани теории и приложения, включително и ця-
лата човешка технология.  

Не може да се направи Изкуствен интелект. Доколкото инте-
лектът е форма на живот, не може да се създаде изкуствен интелект 
на същите основания, поради които не може да се направи изкуствен 
живот.  

Да потърсим отговор в реализираните технологии. Ние 
променяме структурата на материята, доколкото според нейните 
закони тя може да варира. Не се вижда как можем да променим 
протонно-електронната структура на атома, да променим органичната 
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структура на клетката, освен ако я 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.  

Артефактите като жилище, дрехи, оръдия, правят живота на 
хората възможен. Без тях не бихме оцелели. Артефактите се 
натрупват в културата и постепенно създават ‘втора подредба’ и цяла 
йерархия от структури, които описват света, организират колективния 
живот на хората, тяхната активност и т. н. Те усилват взаимно 
нуждата от себе си без пряка връзка с живота. Така артефактуалният 
свят на Западния човек осъществява ‘положителна обратна връзка’ и 
клони към саморазруха, както комунизма.  

Артефактите се държат отчасти непредвидимо и не според 
вложения от нас точен смисъл. Те са в потока на света и са също 
толкова загадъчни, колкото и предметите на природата, защото арте-
фактите са напълно природни, ако не са чисти знаци. Отделен е въп-
росът, че знаците се преживяват като значения и стават също при-
родни, т.е. светови). 

През 1999 в целия цивилизован свят се предприе огромно усилие 
по решаване на ‘компютърния проблем 2000’. То струваше хиляди 
милиарди долари. В самата нощ на Новата 2000 година повечето 
компютри не създадоха проблем, а онези, които създаваха, се държа-
ха непредвидимо и различно, уникално. Например банкомати отказа-
ха да обслужват клиенти, (със съобщението, че са ‘измамници’ в Ру-
сия). Други компютри на уличното движение в Италия включиха 
всички светофари на червено.  

Никаква теория, модел и прогноза не можеха да предвидят точ-
ното неправилно поведение на компютрите. Това не е въпрос на 
грешки или лоша работа по проблем 2000. Това е самото естество на 
нещата. Светът е непредвидим. Нито един компютър, вчастност, не 
е описуем пълно. В него действат много фактори, които отсъстват от 
хардуерните и софтуерните определения. Всеки компютър е неотде-
лим от потока на света и вчастност от неопределимата в своята слож-
ност информационна система.  

Дори нормалната работа на компютрите е пълна с изненади и 
нито един специалист не може да предвиди аномалиите в поведение-
то на един компютър по време на рутинна работа. 

Нашият ред, който внасяме в света, е локален, фрагментарен, 
относително слаб на фона на хаоса, на спонтанното разтваряне на 
всеки ред и просмукването му с безредие и неопределеност.  

Светът се знае преди науката и това знание прави възможна 
самата наука. Трябва ли ми наука, за да установя, че съм жив? Тряб-
ва ли ми наука, за да установя дали имам интелект? Защо тогава тряб-
ва да се разчита на науката, за да установи дали компютърът мисли?  
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Трябва ли ми доказателство, за да установя, че си жив, когато 
вървиш до мен? А какви са доказателствата, че ти имаш интелект, 
когато разговарям с теб? Как мога изобщо да удостоверя, че имаш 
душа? Никога не съм я наблюдавал Нямам ясни критерии за това как-
ви са признаците на душата. Науката още не е установила природата 
на психичното. Следователно за научната нагласа въпросът е открит и 
не трябва да си мисля за другите хора като за живи, интелигентни и 
одушевени. Част от основанията за това се отнасят и за самия мен. 
Единствено моето преживяване ми говори за интелект и душа. Но то 
е далеч от научно доказателство.  

Нелепостите са неизбежни, ако допуснем, че науката доставя 
нужните ни критерии за удостоверяване на интелект, душа, живот. 
Науката изобщо не прави това и не е направена, за да го прави.  

Така не ми трябва научна дефиниция на живота, нито серия от 
формални критерии, за да установя, че както автоматът за кафе, така и 
компютърът, както и неговите програми, разбира се, не мислят.  

Достоверно и ясно е, че компютърът и програмите не могат да 
имат индивидуалност и личност, да бъдат отговорни, да имат права и 
достойнство, просто защото не са живи. Това не е въпрос на доказа-
телства. Ако такива неща подлежат на доказване, то науката не може 
да направи и крачка. Защото науката работи само на фона на една 
споделена яснота относно това какво става в този свят: че го има, че 
сме живи, че сме мислещи и смъртни.  

Не е науката, която ще реши дали дадена умно направена прог-
рама мисли или не. Важно е какво смятат хората. Ако те признаят, че 
срещу себе си имат интелигентен компютърен събеседник, нека го 
смятат за такъв. Няма никакъв смисъл учените да узаконят изкустве-
ния интелект, без останалото човечество да го признава. Защото уче-
ните не знаят повече от останалите хора за елементарните неща в све-
та. Те не знаят защо светът е такъв, защо има живот, какво е светът, 
животът и умът. Всяка наука черпи живот от признанието на хората, 
които се съгласяват с учените и ползват продуктите от тяхната рабо-
та.  

Няма набор от всепризнати научни критерии, които да разли-
чават живо от неживо, интелигентност от подобие на такава, 
одушевеност от неодушевеност.  

И все пак този тип митология е с много дълбоки корени, обхва-
нали голяма част от съвременното човечество. А това говори, че ло-
госът е вкоренен като описание и нагласа с повърхностното разбира-
не за безкрайните и чудодейни възможности на науката и технология-
та. Тук Файерабенд е прав: Науката е деспотична и задушаваща сила, 
доколкото е оживявана и одухотворявана за сметка на живота и при-
родата. Нейните проекти могат да са опасни, доколкото са слепи и 
безотговорни. Учените ви заблуждават и донякъде заблуждават и себе 
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си, харчат луди пари и отклоняват вниманието на хората от много по-
важни въпроси като например как да се възстанови единството на 
телесния човек с останалата природа.  

Да се направи вечен двигател значи все едно да се открие откъде 
се задвижва света и да се седне зад лоста. Да се направи умна машина 
значи все едно да се вземе ум и да се постави в машината.  

 
89. Съвършено общество 
Обществото е жива форма, колективно единство от живи чо-

вешки същества. Не може да се направи (съвършено) общество. То 
би било аналогично на вечен двигател. Защото това би значело про-
мяна на формата на човешкия свят, на формата на света. 

  
Социалните утопии, развивани изключително на Запад, са упо-

рити повече от всички други проекти. Те се развиват предимно на 
Запад като проява на рационален дух на всеобхватен контрол. Точно 
такъв е проектът за комунизъм. И той бе напълно неуспешен. Нещо 
повече – това бе гигантска културна и човешка катастрофа със стоти-
ци милиони жертви и милиарди погубени животи в течение на поко-
ления. (Много по-подробно тази концепция е разгърната в книгата ми 
Феноменът комунизъм (1994). 

Да се построи обществото значи да се построи жива форма, 
представляваща при това човешката форма в нейната социална реали-
зация. Това е невъзможно поради невъзможността за трансцендиране 
на света, на живота, на човешката форма.  

Западът е изключително рационален и технологичен в сравнение 
с всички други културни светове. На Запад 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. 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.  

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?  

Без проумяване на границите на науката и формата на света 
подобни опасни утопии и такава слепота ще водят до нови и нови 
катастрофи.  
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Очевидно става въпрос за промяна на света, живота, човека в 
смисъла на знаменития тезис на младия Маркс „Досега философите 
само са обяснявали света. Работата се състои обаче в това светът да 
бъде променен“ (Тезиси за Фойербах). 

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.  

Хората живеят, решавайки локални проблеми без контрол 
върху глобалното цяло.  

Достатъчна е една мегакатастрофа, и направеното от хората ще 
рухне. Културите се разрушават от варварските набези. Спонтанно се 
изтриват от лицето на земята и остават само техни следи. Настъпват 
културни катастрофи като конквистата, в огъня на които загиват ве-
ковни цивилизации. Лесното и спонтанно анихилиране, разтваряне на 
културата в природата показва нейната слабост. Културата се анулира 
в мечтите за ‘земен рай’, които винаги представят едно блажено 
съществуване в чиста и жива природа.  

Включването на артефакти в потока на живота е замяна на 
бариерите в живота с неспонтанни фази, които правят експанзията 
възможна. Това включване се самоусилва поради взаимната 
зависимост на артефактите. Едни текстове изискват други, едни оръ-
дия изискват други, едни машини изискват други, едно обучение 
изисква друго и т.н. Така артефактуалният свят на Западния човек 
осъществява ‘положителна обратна връзка’ и клони към саморазруха, 
както комунизма.  

Карл Попър (наред с блестящите анализи на А. Хайек) разработ-
ва в противоположност на ‘утопичното социално инженерство’ тезата 
за ‘постепенното инженерство’ (piesemeal engineering) (Popper, 1945 
(1966), p. 157 – 165). Утопичната технология е радикално рационали-
зиране. Светът се взема под контрол. Но разумът не е безграничен. 
Той почива върху опита на пробите и грешките. Истината като цяло е 
необхватна.  

Още по-силен е аргументът на Август Хайек. В своята критика 
на социализма той изтъква рационалистическата грешка да се създава 
обществото и да се направлява социалния живот. Силата на цивили-
зацията е зависима от спонтанния разгърнат ред (extended order). Това 
е спонтанен и саморегулиращ се жизнен процес на промени, отбира-
ни от отбора по механизмите на свободната конкуренция и пазара. 
Така хората вървят напред, без да рискуват катастрофално (Hayek, 
1959). 

Този тип аргументи са напълно съзвучни с по-радикалния аргу-
мент, че животът е отвъд технологията. Той е спонтанен, тече чрез 



С. Герджиков. Научното обяснение на света 510 

самите нас и нашите технологии и никога на е обхващан и контроли-
ран от разума.  

Но спецификата на Попъровия аргумент е такава, че той е уяз-
вим за критика. Утопичното инженерство може съвсем явно да бъде 
‘постепенно’ или ‘частично’ (piesemeal). Така например едно посте-
пенно сменяне на посоката на уличното движение от ляво в дясно ще 
предизвика серия катастрофи. Вярното решение тук е цялостната 
смяна. Едно постепенно преминаване от план към пазар е мъчително. 
По-добро е рязкото решение, при което едни правила не съжителстват 
с други. Навсякъде, където са налице органични цялости, постепенна-
та промяна може да е катастрофална, мъчителна и неуспешна.  

Формулировката на Хайек е по-близо до същината на проблема. 
А проблемът е в разграничаването на живот и артефакт.  

Артефактът не е живот и животът никога не може да стане 
артефакт. Човешките същества и общности не могат да се третират 
като предмети на технология. Всяко тяхно контролирано моделиране 
ще срещне непредвидими препятствия и ще се озове в неопределима 
ситуация, което ще го провали. Наистина утопичните технологии са 
тотални, а реалистичните са локални в духа на постепенното инже-
нерство. Но това има по-дълбоко обяснение. Животът е локален. То-
талностите не съществуват. Относителните цялости като движението 
по пътищата или пазара не могат да се променят постепенно, а цялос-
тно. Но това не важи за въображаемата цялост на обществото, човека 
или живота.  

Затова всяка социална утопия може да се разпознае по това дали 
визира съзнателна и контролирана промяна на хората като цяло. 
Ако такава идея е налице, значи имаме работа с неосъществим про-
ект, който се оказва по правило катастрофален.  

Да се направи перфектно общество значи да се избият една десе-
та, а останалите да се принудят да смятат обществото си за перфект-
но.  

 
90. Трансцендиране на света 
Не може да се прави света с неговата форма. Правенето, как-

то и познанието, не може да трансцендира света с неговата форма 
и да го транс-формира. Не могат да се правят онези неща, които 
представляват формата на света. Между тях са вечните двигате-
ли, живите клетки и тела, общества и интелект (изкуствен инте-
лект). 

Ние, хората, правим необозримо много неща в този свят: 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.  
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Забраните са отрицателен изказ на границите на човешкия 
свят. Ако светът има форма, той има и граница. Ако това е същевре-
менно форма и граница на живота, то тя ще е проецира и в действия-
та. Някои неща няма да са възможни за правене. Не е ясно какво не 
можем. Изглежда, че е най-трудно е да направим нещо като самите 
нас. Какво казва по въпроса науката, която държи да не напуска сфе-
рата на възможното в този свят? Тя представя формата на света чрез 
своите фундаментални константи, закони и факти. Те по особен на-
чин изказват нещо пределно – формата на света. Технологичните 
утопии не могат да се разберат без разбиране на границите или 
формата на науката и на света. 

В научните закони има забрани в смисъл на невъзможни неща и 
вчастност невъзможни проекти. Не можеш да направиш енергия. Не 
можеш да направиш двигател без загуби. Не можеш да ги направиш 
според теорията. На практика, ако успееш, просто ще опровергаеш 
теорията. Но това не става. Не си струва да се опитва. В тези факти 
има неотменност и безалтернативност. Например ДНК има такава и 
такава форма. Кодът е триплетен. Информацията тече от нуклеинови 
киселини към белтъци.  

Логосното лоно но науката и логосната нагласа за нейната 
безграничност са част от слепотата на западните хора относно 
крайността и нейната перспектива в науката и технологията. Щом 
животът продължава, да не мислим за смъртта. Щом науката прави 
нови открития, да не мислим за нейната граница.  

В логосната нагласа 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. 

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. 
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 
да направим? Как можем да променим из основи света, щом не 
можем да го направим?  

Ние очевидно не познаваме света като цяло, живота като цяло, 
човека като цяло. Те не са ни ясни до дъно. Ние не виждаме въобще 
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някакво дъно тук. Затова е голяма грешка да сметнем нашия очертан 
от думи и числа, от машини и текстове свят за реалността в цялата ? 
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.  

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. Това обаче не 
означава, че той е такъв ‘сам по себе си’. Това само означава, че тази 
подредба е толкова силна, за да ресинтезираме живото и света си, че 
надхвърля волята ни.  

Потвърждение. 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 човечество на определено 
равнище, на което европеецът е същият като другите хора. Този свят 
не е ‘обективна независима от възприятието реалност’.  

За магьосника е възможна 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 (Castaneda, 1996, 1997). 

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’.  

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 ? чрез 
очертанията на нейната форма.  

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“ (Polanyi, 
(1985), с. 20). 

Тук е идентифицирана една универсална ‘антропологична’ 
форма на познанието, срещу която не могат според мен да се 
направят смислени възражения. 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’.  

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.  

Хората живеят, решавайки локални проблеми без контрол 
върху глобалното цяло.  

Слабост на артефактите. Достатъчна е една мегакатастрофа, и 
направеното от хората ще рухне. Културите се разрушават от варвар-
ските набези. Спонтанно се изтриват от лицето на земята и остават 
само техни следи. Настъпват културни катастрофи като конквистата, 
в огъня на които загиват вековни цивилизации. Лесното и спонтанно 
анихилиране, разтваряне на културата в природата показва нейната 
слабост. Културата се анулира в мечтите за ‘земен рай’, които винаги 
представят едно блажено съществуване в чиста и жива природа.  

Включването на артефакти в потока на живота е замяна на 
бариерите в живота с неспонтанни фази, които правят експанзията 
възможна. Артефактите като жилище, дрехи, оръдия, правят живота 
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на хората възможен.без тях той не би оцелял. Но артефактите се 
натрупват в културата и постепенно създават ‘втора подредба’ и цяла 
йерархия от структури, които описват света, организират колективния 
живот на хората, тяхната активност и т. н. Те усилват взаимно 
нуждата от самите себе си. Така артефактуалният свят на Западния 
човек осъществява ‘положителна обратна връзка’ и клони към 
саморазруха, както комунизма.  

Нашият ред, който внасяме в света, е локален, фрагментарен, от-
носително слаб на фона на хаоса, на спонтанното разтваряне на всеки 
ред и просмукването му с безредие и неопределеност.  

Живот и ‘духовен’ артефакт. Може ли творението на духа, 
например великата музика на Бетховен, Моцарт, Бах, да е по-силна от 
живата душа? Ако е така, животът е просто по-неважен от ‘духа’. 
възможно е това да е превъзходството на чистия ум или съзнание над 
всеки телесен живот. Защото девета симфония не е просто едно 
изживяване или просто едно дълбоко чувство. Това е знак, в който 
всички хора от всички времена могат да намерят някаква мисъл, 
съзерцание, чувство и наслада. 

Разбира се, великата музика не е живот и именно затова е 
безсмъртна. Но не е ли тя адекватна проекция на абсолютното в 
човека на безсмъртното в него? Тук отново трябва са се отговори 
отрицателно. Защото чистият ум не е вълнуващ живот, няма болка и 
наслада на тялото. Великата музика следва приключението на 
живеенето на ума в човешко тяло, а не на голото съзерцание на 
живота от него. Но в тази велика музика има нещо и от съзерцанието, 
в което е възможно да се обхване течението на живота, а не просто да 
се следва. Защото музиката е демонстрация на контрол, а не на дива 
спонтанност. 

Формите на изкуството проецират сетивностите и така пазят и 
проецират първата подредба. Цялата култура е огромен океан от 
изрази, канализирани в културни форми, овладяни от ума. 
Изкуството, науката, религията, философията предполагат ум, 
съзнание, свидетелстване на живота, а не голо живеене. 

Да се прави свят значи да се вземе светът пред правещия и да се 
промени неговата форма. През границите на света в посока навън се 
минава веднъж и преминалият не може да направи от това научен 
експеримент. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Светът в науката не се обяснява. Обясняват се нещата в света.  
Обяснението е намиране на формата на света във феномените 

като локална светова форма. Обяснението е израз във форма на жиз-
нен процес. То е понятно и има ефекти. Може да се приложи като 
преобразуване (експанзия) или просто възстановяване (ресинтез). То 
е подвъпросно и временно. Науката е проблематична, крайна и не 
стига Истината. Но тя предоставя най-силната знакова подредба чрез 
най-силното вглеждане в света. Това става във формата на човешкия 
живот, който е ресинтез на човешката форма на фона на спонтанно 
растящ хаос.  

Философската визия за света като живот осмисля опитната наука 
по нов начин. Светът е краен и има форма. Това е формата на човека. 
Последователно се изключва делението на света на субект и обект. Не 
е признават никъде несъществуващите абсолютно, необходимо, все-
общо и единично. Съзнателно се отстранява системата на категории-
те. Това не е феноменология, доколкото не е трансцендентална фило-
софия. Това не е аналитична философия, доколкото не се разчита на 
логически анализ. Тази философия на света не е била прилагана така 
систематично към темите на опитната наука, пък и не е разработена в 
съвременната професионална философия. Нейните мисловни експе-
рименти тук се отнасяха пряко към най-значимите теории и факти във 
физиката и биологията като науки с числа и думи: Нютонова механи-
ка и Слънчевата система; Специалната теория на относителността и 
локалността; Термодинамиката и стрелата на времето; Квантовата 
механика и микросвета; Космологията и Големия взрив; Молекулната 
биология и ДНК; Синтетичната теория на еволюцията и живите фор-
ми. Особен статус има структурата на ДНК. Това удивително откри-
тие – един връх в науката на 20 век, показва, че научното обяснение е 
въпрос на намиране на формата на света и проясняващата Ѐ проекция 
върху многообразието на феномените. Да се обясни нещо значи да се 
определи във формата на света и да се осмисли перцептивно.  

Съвременната наука по нагласа не е съществено различна от 
класическата. Това е нагласа на отстраняване на думите. Забравят се 
пред-интерпретациите. Остава само натрупаното в науката, родено от 
същата нагласа. Светът се разглежда като самодостатъчен вън от чо-
века и независимо от него. В квантовата механика наблюдателят оз-
начава апаратурата, която измерва квантовите процеси. Но тази апа-
ратура е предназначена за продължение на човешкото тяло. В тези 
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апарати, както и в микроскопите и телескопите, човешките същества 
с тяло намират онези възприятия, без които не е възможно да се съди 
нито за микро-, нито за мега-, нито за макросвета.  

Все пак науката, макар принудително, а не спонтанно и още по-
малко със зряло съзнание, се движи към по-зряло разбиране на ‘обек-
тивността’ като форма на науката, най-силно следваща човешката 
форма и отстраняваща уникалните индивидуални отклонения от едно 
приемливо за максимален брой хора описание. А най-силното, което 
хората споделят със съгласие, е непосредственото възприятие, макси-
мално освободено от културна уникалност и приобщено към човечес-
твото.  

Изясняването на науката е зависимо от проумяването на света. 
Тук се предприема отказ от онтологията и трансценденталната фено-
менология. Но не се разчита на логически и езиков анализ на науката. 
Светът не се състои от субект и обект. В света не се намира всеобщо-
то, необходимото и абсолютното. Светът не се описва с категориите. 
Науката не работи с категории.  

Промяната в светоописанието, в ‘статуса на света’ значи замяна 
на ‘наблюдението’ с перцептивно фиксиране, замяна на ‘природен 
закон’ с форма на света, изказана в закони, факти и константи. Све-
тът е живот, жизнен процес във формата на човешки свят-живот. 
Той се ражда заедно с нас, живее се от нас и се разпада с нашата 
смърт. Всяка наука намира света в перцепцията. Само чрез перцепци-
ята се осмислят и разбират научните понятия. Науката е обективна, 
защото изследва един споделян от човешките същества свят. Няма 
никакъв начин да познаваме някакъв независим от нас свят.  

Науката е уникална всред културните форми. Само в научна 
форма знанията са съобщими на всички хора, възпроизводими нався-
къде по света и приложими във всяка човешка практика. Фразата на 
Рорти: „Няма привилегировани репрезентации“ (Rorty, 1979 (1998)). 
трябва да се трансформира във фразата: „Има по-добри 
репрезентации, но няма ‘привилегии’ в репрезентирането“ 
(репрезентиране тук не е точна дума) По-добрата репрезентация е по-
силната. Тя обяснява повече. Това значи, че тя е по-близо до формата 
на света, до физичната форма, до формата на човека 
(интерсубективност).  

Човешкото тяло – носител на света. Преди Айнщайн Поанкаре 
показва, че геометрията и физиката зависят от човешкото тяло. Всич-
ки насилия над възприятието, които се предприемат от Айнщайн, са в 
името на запазването на физиката като ‘обективна наука’, следваща 
‘естествената нагласа’ на здравия разум за единството на човешкия 
свят въпреки множествеността на телата и възприемания свят. Отп-
равната система със собствено време и пространство е човешкото 
възприемащо тяло. Така то влиза във физиката. В квантовата механи-
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ка това тяло влиза чрез макрофеноменологичната допълнителност на 
вълново-корпускулярния дуализъм и тълкуването на микрообектите 
като ‘феномени’ в макросвета. Измерването създава физично състоя-
ние. Наблюдението става част от ‘физичната реалност’.  

Самият израз: живот в света е неточен. По-точен е изразът: ние 
живеем света. Светът е живот. Ние живеем живот. Ние светуваме 
свят. Светът не е наше тяло или наш организъм. Живото тяло е ясно 
отграничено от света вън от него. Но целият свят е разрива като живо 
възприятие. Целият свят е спрегнат с тялото. Възприятието има чо-
вешката форма на живот. Предметите и процесите в него се разпозна-
ват като моменти от разгръщането на човешкия живот. Светът е не-
що, което се ‘светува’, ‘живее’. Така че цялата разгъвка на грамати-
ческата структура се изпразва. Всички тези онтологически изречения 
вече предпоставят някаква условна форма, която е локална, езикова и 
изкуствено разграничава неразграничени и неразграничими неща ка-
то ние, света и живота.  

Физиката изхожда от сетивните данни. А те са центрирани във 
възприемащия телесен човек. От друга страна физиката е създание на 
ума. А в ума има нещо сякаш нечовешко, нетечащо и неумиращо. 
Умът се стреми сякаш към безгранично познание на реалността. Но 
това е оптична илюзия. Умът, както и целият човек, се стремят към 
експанзия, към подреждане на света, което единствено противостои 
на хаоса и запазва живота. А може би умът стои неподвижно при ця-
лото течение на живота и си отива от тялото в момента на смъртта? 

Така или иначе, науката на прага на 20 век и в първата му поло-
вина е принудена да направи големи компромиси с наивния материа-
лизъм и ‘всеобщата гледна точка’. Но и досега не е намерена нова 
форма на физиката, в която светът е поначало визиран като жизнен 
свят. Оттук колизиите около ‘антропната форма’, големите числа, 
невероятността на живота, човека и разума, липсата на място в кос-
мологията за живота. Физиката продължава да е обърната към нечо-
вешкото.  

Психофизичният въпрос, така широко разискван във философи-
ята и около нея, освободен от метафизика, представлява въпроса за 
мястото на наблюдаващия света ум, сетивните впечатления и зависи-
мите от тях научни концепти.  

Съответствието между мозък и мислене е странно като всичко в 
света, погледнато проницателно. Все пак до голяма степен то 
изкуствено. Ако анализираме описанията с тяло и душа заедно, виж-
даме, че те са хетерогенни. В хомогенните описания на различни пер-
цептивни перспективи отсъстват конфликти. Във възприемането и 
описанието на телесните процеси на приемане на сигнал от външната 
среда отсъства менталното. Във възприемането на външния свят от-
съства физиологичното и менталното. В чистото ментално отсъстват 
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физично и физиологично. Трите фактора не са действащи заедно, а са 
различни перцептивни и описателни плана.  

Няма причинност или субстанция във веригата свят-тяло-ум. 
Светът-ми, тялото-ми и умът-ми не са една верига феномени. Това са 
три различни проекции. Светът, нашето тяло и нашият ум се възпри-
емат по три различни начини. Когато възприемаме света, не възприе-
маме ума и тялото. Когато възприемаме тялото си, забравяме за вън-
шния свят. Когато осъзнаваме ума си, светът и тялото ни остават на 
заден план.  

Когато гледаме друго живо тяло, не възприемаме ума и света, 
който то възприема. Не можем да усетим чуждото живо тяло с болки-
те и удоволствията му. Не можем да осъзнаем нечий чужд ум. Светът, 
тялото и умът са три типа перцепции в три перцептивни реда или 
плана и не бива да се навързват във верига отвън – навътре или об-
ратно. Умът не е вътре в мозъка и не може а се очаква да се достигне, 
тръгвайки от външния свят през окото и мозъка.  

Рационалността е локална и има формата на подреждане в по-
сока ресинтез на живата форма с нейния свят. Тя е ограничена и се 
разтваря в нерационалност.  

Науката е подредба на фона на една първична хаотичност. Тази 
подредба не е качество на ‘обективна реалност’, нито на ‘природни 
закони’, нито на ‘чист разум’. Тя е фундаментално качество на 
живота. Тук живот и рационалност не са на разстояние, още по-малко 
пък са противоположни.  

Науката не иска някаква абсолютна истина, макар че повечето от 
съвременните учени мислят така. Науката е артефакт. Този артефакт 
се строи върху артефактите на словесните и числовите езици, които 
намираме развити във формалните, емпиричните и хуманитарните 
форми на знание.  

Подредбата с думи и числа не е уникална, а е аналогична и 
хомоложна на всички подредби, които намираме в структурите, 
функциите и активността на живите форми. Числата и думите следват 
обособяването на ‘неща’ и ‘събития’ в течащия свят, които са съвсем 
условни и се предмет на наш избор.  

Научните положения са проблематични. Те не са нито всеобщи, 
нито необходими. Индукцията и дедукцията в опита нямат особена 
логическа форма. Логическата форма е формата на запазване на зна-
чения и зависимости по знамения. Тя е езикова форма и без нея не 
може да се говори нищо смислено. Но тя не изобразява форма на све-
та. Няма някаква скрит логическа синтаксис. В света няма логическа 
форма. Светът не е фиксиран, той е мек. Светът е траен и човешките 
същества могат да живеят в него. Но това е проблематично. Животът 
не е гарантиран.  
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Опитът има формата на живот, а животът е пълен с неочаквани 
събития. Той е ‘съдба’. Следващите стъпки са неясни. Човек не 
избира или пък избира стъпките си, при условие, че бъдещето е 
неизвестно. Неизвестността на бъдещето се дължи на това, че ние 
пребиваваме на равнище, на което не можем да трансцендираме 
своята форма. Онова, което не избираме, не контролираме и не 
променяме, ни се случва. Разгръщайки се като наш живот, то тече 
през неведомото като срещутечение на човешки живот срещу хаоса и 
бъдещето е неизвестно. Така ние играем роля във филм, чийто 
сценарий не е написан от нас. Нашата ‘свобода на избор’ е доста 
ограничена. Ние сме обречени да бъдем в този свят, без да 
проумяваме радикално неговия смисъл и смисъла на собствения си 
живот. Той е за нас хоризонт на осмисляне и не може да стане обект 
на осмисляне, промяна, избор и контрол.  

Опитът е онова значение на съзнателния живот, в което ние 
намираме и очертаваме наличните очертания на света. Ние го 
изпитваме, играем ролята си, произнасяме репликите, които авторът е 
написал. В процеса на играенето на ролята си ние я научаваме. Ние не 
знаем какво е предвидил за нас в следващата сцена драматургът.  

Силата на опита е в ‘наблюдението’ и ‘експеримента’. Това 
значи, че има форма на човешкото действие, живот, в която светът се 
очертава най-силно. В наблюдението ние се концентрираме с 
помощта на артефакти в локални области и моменти на световия 
поток и фиксираме форма. В експеримента това фиксиране е усилено 
многократно, защото е разпознава динамичната форма на този поток 
като сложна мрежа от концепти, които се проецират върху 
неразчленения поток. Потокът се разчленява чрез артефактите – 
величини и тяхното измерване с помощта на артефакти – единици на 
измерване.  

Минимум теории или най-добре никакви теории, е изкушаваща 
максима в науката, обратно на ‘пролиферацията’ на Файерабенд. Но 
никакви теории значи никакви закони и дедуктивни изчисления. Това 
поставя науката под въпрос. Може да се мисли така. Животът без 
посредничеството на изкуствените теории е истински и не се губи 
енергията за строеж и проверка, за борба и налагане, за опровержение 
и отхвърляне на теории и визии. Уплетени в безбройни теории от най-
различен език и проверяващи се различно, хората просто са с вързани 
ръце или се заблуждават с една теория като фанатици, насочвайки 
живота си напълно вън от спонтанния път, или което е много лошо, 
следват колажи от теории с колажи от интерпретации и действия.  

Но това важи само за контекста, в който действа науката. Самата 
наука е такава, каквато трябва да бъде. Нейните теории вършат рабо-
та, по-добра от онази, която вършат философските концепции и ма-
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тематическите игри. Но не трябва да се вярва в това, че теориите съ-
държат действителни същности в света.  

Стъпката от квантова механика и гравитационна теория към 
обединителна теория показва, че всяка по-висока теория отслабва ре-
ализма и ‘естественото’ обяснение и предлага с порядък по-
невъзможна ‘същност’ – (гравитационно поле, квант, вълна-частица). 
Полето и микрообектът са невъзможни, но още по-невъзможни ще 
бъдат синтетичните понятия, обединяващи гравитацията, електромаг-
нетизма, силните и слабите взаимодействия.  

Растежът на научното познание трябва да се опише като 
композиране на едно цяло, което остава цяло, докато се композират 
нови негови части или прекомпозират всички. Това е възможно, 
докато във възприятието не настъпи разрив с композираното 
концептуално цяло и не се наложи нова композиция с по-слаби 
връзки с предишната, отколкото биха били необходими за вписването 
на досегашната композиция в нова, по-голяма.  

Този анализ на науката като артефакт трябва да е показал, че 
философията на науката е длъжна да се освободи от допускането на 
‘обективна необходимост’, ‘истини на разума’, ‘униформеност на 
Природата’, ‘природни закони’. Това, което съществува реално, е 
живата перманентна ситуация на подредба или възприятие. За човека 
това продължава в опита и създаването на артефактуален концептуал, 
който се нагажда към този опит като мрежа, която се опитва да улови 
жива риба, и с напредъка си започва да замества живото възприятие. 
Така ние все по-малко се обръщаме към него, за да описваме света, 
като все по-радикално го заместваме с ‘научната картина на света’.  

Съображенията за големи промени в теориите като тази на Айн-
щайн са телеологични. Те искат да запазят някакви принципи като 
този на относителността или еднаквостта на природните закони във 
всяка точка. Айнщайн ни убеждава да си представяме, че дължините 
и периодите се скъсяват при ускоряване близо до скоростта на свет-
лината, за да запази нещо много по-важно: реда в света, дефиниран от 
физиката, като природни закони. Защото ако ‘законите на физиката’ 
са различни в различни точки и моменти, тогава просто няма закони. 
Губи се подредбата на жизнения свят, т. е. ние се озоваваме в нераз-
бираем свят. Губи се формата на света. Губи се ориентацията на хора-
та в света и сигурността в живота на хората, с право разчитащи на 
науката да даде възможно най-сигурната подредба.  

Физичните закони, константи и намерени форми съответстват на 
нашето тяло. Те се преформулират, запазвайки опитното си съдържа-
ние и значение. Навярно ще се създаде нова физика, изцяло и експли-
цитно изхождаща от живото тяло. Най-трудно е да се обясни защо 
при това човешко тяло законите са такива. Да се направи връзката 
между тялото с неговия живот и постулираните закони, в които няма 
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следа от него. Ние не можем току така да сложим ‘жизнения свят’ на 
телесното същество човек във физиката. Липсват фундаментални 
принципи от порядък надвишаващ формата на физичната теория. Но 
тези принципи не могат да се вземат от наличната онтология или на-
личната феноменология.  

Законите и константите са най-силните постижения на човешко-
то познание, въпреки че са погрешно отнесени към ‘обективен свят 
вън от човека’. Те проясняват, определят възможно най-силно форма-
та на човешкия свят. Т показват трайността на света, макар че в края 
на краищата светът изтича и тези закони и константи се променят! 

Преди живота на хората тези закони ги няма. Няма как да има 
закони на света преди света. Съвсем друго е да си представяме зами-
съл на света от Творец, който въплъщава по непостижим и за науката 
начин този замисъл.  

Вместо ‘универсалии’ намираме математически зависимости, 
които пък са синтезирани на равнище на математическия концептуал. 
Достатъчно е новите величини и ‘закони’ да ‘описват реални’ опитни 
ситуации, ситуации на възприятие. Някои от тях наистина отговорят 
на това условие. Достатъчно е новите синтези да допълват картината 
така, че да се разширява видимо хоризонта на възможното описание и 
обяснение. Новите комбинации се оказва, че хващат по-елегантно 
цели сектори на релевантния опит или пък свързват големи сектори 
от досега разединения концептуал (Специална теория на 
относителността). Най-мощните синтези са онези, които дават най-
плодоносни разклонения или свързват в едно хармонично цяло най-
отдалечени сектори на концептуалната композиция.  

Смисълът на закона е: от много – едно. От възприятие и мислене 
– изчисление. Въпросите нямат край. Няма ‘първи’ или ‘последни’ 
истини. Нито един закон не е ‘абсолютно обоснован’. За всички 
закони на физиката може да се пита: защо те, а не други? И отговорът 
е само в успешната ‘работа’, ‘функциониране’ или ‘игра’ в научното 
изследване. От необхватна и непосилна за нас пълнота – към 
подредена картина, в която има достатъчно енергетичен ‘въздух’.  

Законът иска да върне на ума едно сякаш изначално състояние 
на спокойствие, единство, простота, минималност, празнота. Това 
напомня теорията за ‘икономия на мисленето’ в ‘биологичната 
епистемология’ на Ернст Мах. Наистина умът пести енергия с 
помощта на конструкти като законите. Но аз допускам, че има по-
дълбока матафизика на стремежа на ума към ‘законите’. Това е 
метафизиката на празния ум, на чистото съзерцание на тайнствения 
свят, в който всичко се ‘разбира’ като едно съвършено цяло и 
законите са забравени като стъпала на една стълба, от която вече няма 
смисъл. Тогава умът разбира, че това състояние не е резултат от 
намерени закони, а първоначално състояние, върнато чрез 
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самозавършване и самоизчерпване на научното обяснение. Защото 
научното обяснение не отстранява тайнствеността на света. То 
не обяснява защо светът е такъв, какъвто го намираме. Нито едно 
обяснение от физичен закон не ни казва какво е гравитацията или 
защо ДНК е именно такава. Но изчерпващата картна от закони, една 
завършена теория, прави ясно да се разбере, че очакването за повече 
обяснение е всъщност очакване за по-малко присъствие на закони.  

Веднъж предприел изкачването по планината на науката, 
западният човек оцелява постоянно чрез успешните стъпки в това 
изкачване. Той не може да се откаже от науката, защото това значи да 
се обрече на свличане по стената и разбиване в основата й. Но след 
всяка стъпка нагоре западният човек се оглежда за света и го 
пренамира, забравяйки изкачването. Наистина то дава височина на 
погледа, но картината е винаги фрагментарна и незавършена. На нея Ѐ 
липсва девствената чистота и изначалната хармония на живото 
възприятие.  

Няма никаква нужда синтезите в науката да са ‘логически’, 
‘категориални’, ‘необходими’, ‘причинни’. Достатъчно е да 
ориентират и подлеждат ефективно, целесъобразно, адекватно на 
проблемите, не въображаемо. Кантовите ‘чисти понятия’ или 
‘категории на разсъдъка’, които се използват в класическата наука, се 
оказват напълно излишни в съвременната наука. ‘Причинността’ е 
категория, свързана с възприятието на ‘отделни неща’ и ‘отделни 
процеси’ в природата, които се ‘намират в причинни връзки’ помежду 
си. Ако си дадем сметка, че няма граници между въпросните неща и 
събития, то е ясно, че причинността е ефимерна.  

Ако си проумял дълбоко света, не можеш да твърдиш нищо за 
еволюция на вселената преди живота. Тази картина трябва да има 
чисто изкуствен статус. Крайно несериозно е да се казва, че Вселена-
та ‘е длъжна’ или ‘трябва’ да има такива-и-такива начални условия, за 
да се породи животът и човекът. Така в една извънчовешка Вселена 
се пред-поставя човешката форма.  

Не знаем как да различим нещо, което е ‘антропно’ от ‘неант-
ропното’. Не можем да имаме опит и знания извън границите на този 
свят, на човешката форма. Така че всички допускания за други свето-
ве в границите на физиката са безсмислени.  

Антропната наука, осмислена чрез формата на света, трябва да 
положи константите при подходящото им осмисляне и проясняване 
не като случайни стойности, а като израз на човешкия свят. Вероятно 
те ще бъдат формулирани като други числа, въз основа на други 
стойности. Такова е моето обяснение на ‘антропността’, ‘антропния 
принцип’.  

Трябва да се изхожда от най-силната подредба на света, от на-
личното което се възприема, от видимия свят. Трябва да се проумее, 
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че този свят не подлежи на извеждане от нещо друго. Съкратените 
изкази на света точно такъв какъвто е, са законите (уравненията и 
константите). Те не са така удивително редки, че да има и човешки 
същества, а са само такива, защото това е само нашия, човешки свят. 
Няма как да са нечовешки. Но физиката е обърната наопаки, тя гледа 
без да вижда корена на света. А той е в човека. Не че физиката трябва 
да се извежда от логиката, психологията и физиологията. Не, всички 
тези науки еднакво трябва да приемат формата на света като подле-
жаща на очертаване, но не и изводима от нещо извън тази форма.  

Но няма обяснение на формата на човека и формата на света. 
Защото формата на света е необяснима – тя е основа на обясненията. 
Тази форма на света остава извън извеждане. Тя произлиза по мисти-
чен начин и този произход, създаването на света, на живота и на чо-
века, не е въпрос на науката. Най-голямото достойнство и сила на 
науката е да се докосне до границите на света и да каже кое е невъз-
можно в този свят например.  

Формата ни е ‘човешка’ и светът е ‘човешки’ не като известна 
сред другите възможности. На нас не ни е дадено просто така да 
превключваме между човешка и нечовешка форма. Така че доколкото 
е неизбрана и не е обект на контрол, доколкото е единствено 
възможната за нас и единствено достъпна в този живот, човешката 
форма е тайна, непостижимост, неизвестност, необяснимост, 
чудо. Сартр, казвайки, че човек няма природа и избира сам своята 
същност, е на напълно погрешен път. Хората имат ‘природа’ , т. е. 
форма и те с това имат свят. Светът не е избиран, както раждането и 
умирането.  

Така светът става ‘неизказуем’, неизвестен (Витгенщайн). Но ако 
човек магически преминава в друг свят и придобива друга форма, 
като контролира процеса и го прави обратим, тогава тази 
невъзможност за трансценденция отпада и светът става един от 
различните заедно с различните живи форми. Тогава се разбира, че 
‘човек’ е състояние на нещо, което преминава през различни 
състояния живи форми. Това ‘лице преди да се родиш’ (Дзен-учителя 
Хуйнън) е отвъд световете, някакъв ‘чист ум’ или чиста жизнено-
съзнателна енергия (Махаяна будизъм).  

Във всички случаи едно е ясно: не може да се извежда или 
създава човешката форма и човешкия свят в хоризонта на само 
проблематични магически преходи между форми и светове. 
Магьосникът преминава примерно в друга форма, но той не я създава. 
Тибетският йога пътува през световете, но не ги сътворява. 
Създаването на живата форма и на света е демиургия, която е на мета-
равнище спрямо магьосничеството или йогическото преминаване 
през световете. Така обикновеният живот на хората има като свое 
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метаравнище магическия или йогическия контрол върху състоянието, 
формата или света.  

Наистина ние сме научени да възприемаме нещата от света като 
именно тези, а не други неща, но достатъчно често в нашето живо 
възприятие се лее потока на първичния неописан и необяснен свят. 
Когато се радваме на залеза, ние не го описваме, нито го обясняваме. 
Ние не си мислим за пречупващите и разсейващи светлината свойства 
на атмосферата. Когато слушаме с удоволствие песента на славея, ние 
не си мислим за тази песен като за биологична адаптация. Когато 
гледаме летежа на орела, не си мислим за функционалните обяснения 
на крилото му. Мисли от този род разстройват цялостното 
възприятие.  

Ние, хората, подреждаме света с помощта на артефакти – знаци, 
езици, оръдия, машини. Артефактите са абсолютно нищожни без нас. 
Без онези, които са създали числата и думите, те нямат никакъв 
смисъл. Нашата опора – числата – се оказва опряна на самите нас. И 
да имат нещата, създадени от нас, смисъл за разумни същества, 
идващи след нас, това за нас няма никакъв смисъл.  

Културата е огромно натрупване на артефакти. Те носят 
смисловия живот на своите създатели. Не е чудно, че числата и 
думите в различни култури са различни. Според Шпенглер 
Аполоновото число е телесно и сетивно, докато Фаустовото е само 
мислима безкрайност.  

Ако пред учените се появи в даден момент учен от друга 
цивилизация с друго възприятие или още по-добре земен учен от друга 
култура, ще наблюдаваме радикална несъвместимост на две ‘научни 
картини на света’. Възможно е двете ‘науки’ да се различават дотолкова, 
че да нямаме право да наречем алтернативната наука ‘физика’. Например 
единиците на концептуала, които тя използва, могат да са различни от 
числата и думите, които ние използваме. Възможно е двете физики да се 
разграничат в използването на числата и величините (както това 
наистина е в Аристотеловата и Галилеевата физика). Ако те съвпадат тук, 
е възможно да се раздалечат още на етапа на елементарните величини 
като разстояние и скорост. Тогава ще наблюдаваме алтернативни ‘закони 
на природата’, които може би ще дават по-добри предвиждания от 
нашите. 
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ENGLISH ABSTRACT 
 
I. THE WORLD BEFORE EMPIRICAL SCIENCE 
1. The world has a form. This is a form of life of a living form. It is 

identical with living form. Living form is the form whose dynamics is a re-
synthesis of itself. Living form accomplishes a dynamics of its re-synthesis 
and here lies its peculiarity as a living one. It stands out against a non-
living background.  

2. The living form is worlding the world. The world is finite as a life. 
The world is world in the background of the indefinite. Life is life against 
the background of death. The world stands out as order against the back-
ground of chaos. It emerges in the effort of mind and body to live by di-
minishing chaos. The world is individual and shared in one and the same 
living form. Thus human beings have one world and share their lives.  

3. The categories of European (and non-European) ontologies pertain 
to a local description. There are no absolute essence in the world but it 
isn’t elusive fire. The world is neither a given (Russell) nor a transcenden-
tal projection (Husserl). The world is neither being or non-being nor being-
and-non-being. It possesses a quite specific reality hard to catch in words 
which escapes categorisation but yields to expression. This status is ex-
pressed by the Low of constancy of (transformed) energy. The world is not 
reducible to language and doesn’t need a special reference to it.  

4. Chaos as seen from the standpoint of life is an indefiniteness, 
vagueness and dissolution. In our world life i.e. order is always local and 
the non-living i.e. chaos is total. World ‘rises from’ chaos. It floats on the 
ocean of indefiniteness as the earth-crust floats on the ocean of magma. 
Chaos, as recognised by life, has a powerful expression in the Second Law 
of Thermodynamics. Entropy in the world augments indefinitely.  

5. The living body shapes the world. The differences between worlds 
may be seen in certain world as differences between bodies of living be-
ings. A body endowed with eyes shapes a visible world. A body with an 
supersound perceiving organ shapes a supersonic world. A body with fac-
eted eyes shapes a visuality different from that of mammals.  

What living form experiences as a world is a horizon of possibilities 
for a re-synthesis of this form (of its body). The body is a prototype of the 
world, its proto-form. The re-synthesis of the body in the flow of life is a 
re-synthesis of the form of the world.  

6. Mind (not understanding nor reason) is focused perception (reten-
tia, intentia, protentia) and in it’s living process it grasps the world. Mind 
can stop its course (thinking) and become aware of the flow of time. Thus 
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cleaned, mind doesn’t experience pain and joy and keeps at a distance 
from the flow of the world in order to contemplate it. And this is to say 
that mind is somehow out of the world, out of space and time. According 
to Buddhism mind is eternal and extra-mundane and can be recognised in 
its primordial purity (enlightenment).  

7. The world is obscure because it isn’t clear why things stand this 
way and not otherwise. It isn’t clear why there are the living and the non-
living, birth and death. It is not clear why there are shapes and colours, 
space and time. Nothing is known about the ‘possibility of the worlds’. 
Whether there is something beyond this world is unknown. Whatever we 
explain in the world we make use of its form which thus remains beyond 
explanation. Only the world’s stability in comparison with finite human 
life lets us become accustomed to it and forget its miracle.  

 
II. TIME AND SPACE 
Time and space can not be derived, but they can be grasped as forms 

of worlding (living) world. 
8. Perceptual time is real time and this is the time studied by empiri-

cal science. It isn’t absolute and has its centre: the now living body. ‘Time’ 
is not an essence, but an abstract notion for the irreversible flow of the 
world as a life process. The Second Principle of Thermodynamics is a 
statement of the form of this flow and is therefore a statement of time. Life 
is flowing from past through present to future against the background of 
the world and with reference to it. Therefore the world itself flows from 
future through present to past. This counter-flow is the same thing as ex-
pansion against entropy, order against chaos.  

9. ‘Time flows’ is a habitual expression. But time doesn’t flow since 
it has no meta-time with reference of which to flow (endless regress or 
pure immobility). Future – present – past and the succession of earlier – 
later (MacTaggart’s A- and B-series) arise from the irreversible flow of life 
as a floating centered horizon.  

10. Speculative reasoning about time is doomed because of the in-
definiteness of the world with respect to reasoning. McTaggart’s analysis 
is emblematic. It ‘proves’ the non-existing of time, showing the way the 
flow escapes from logic. We cannot criticise, infer and refute perceptions 
by means of language, thinking and logic. An erroneous perception is rec-
ognised as such by means of another, clearer perception. Here the limits of 
logic and language are touched. This is the reason for paradoxes of the 
kind of Zeno’s apories. The flow we call time voids logic and language.  

11. The Second Principle of Thermodynamics is a statement of the 
form of this flow and is therefore a statement of time. Einstein’s Special 
Theory of Relativity shifts Western ideas from ‘absolute time’ which 
seems to be close to common thinking, although depriving it from a centre, 
to a fundamentally different conception, centred and oriented by the body: 
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time similarly to space is determined and measured only in a centred sys-
tem of reference. It is thus located in the ‘biological arrow’ – birth – death.  

12. Physics studies perceptual space. Perceptual space is not absolute 
and has its centre: the here living body. The world is ‘external’ in two 
senses: with respect to the body and to the asymmetry of perception – crea-
tures percept things. Space is irreversible, but not in the way time is. It is 
anisotropic, finite and is ‘curved’, i.e. shaped by the perceptor’s living 
body. The horizon has a form and this form is perspective. Thanks to the 
form of perspective unlimited quantity of bodies are contained in the lim-
ited perceptual space.  

13. Visual space ‘diverges from the physical one’. Patrick Heelan de-
velops a hyperbolic model of visual space in the context of hermeneutic 
phenomenology (Heelan 1983). He introduces a hermeneutic component 
of space. Although in depth distance and sizes diminish similarly as in 
classical perspective, they do it not on straight but on curved lines. This 
model is entirely consonant to the analysis of form in the preceding para-
graph. But if a hermeneutic component is present in the form of space it-
self human beings would act and move in space in a way precluding order-
ing and compatibility.  

14. Special and general relativity are statements of space. The curva-
ture of spase in general relativity is a ‘curvature’ in terms of geometries, 
but it is the authentic space generated around the living body as a horizon. 
Special and general relativity are statements of an authentic perceptual 
form and are therefore statements of space. Geometry represents percep-
tual space as an idealised artefact.  

 
III. STATEMENTS OF THE WORLD 
Statements of the world do not carry it in themselves and do not rep-

resent it. In them we share it with our fellow-men inhabiting the same 
world. The world itself is not liable to representation unless ‘representa-
tion’ is meant as ‘sign’. Photography and cinema do not represent but offer 
analogues in terms of light. To represent the world is to create its copy. 
Representations themselves are part of the world and draw energy from it.  

15. Natural language is a form of concerted statement, of a collective 
description of the world. It doesn’t carry the form of the world and its syn-
tax is of no particular value. The world of individuals sharing the same 
living form is shared. Statements carry the form of collective life and do 
not represent the world. Sharing the world is accomplished as understand-
ing of statements in a language perceptible by the senses, as mutual de-
scription and collective life in accordance with certain world description.  

16. The world is articulated in the collective description. Collective 
description creates categorial schemes, grammars of the languages, divi-
sion of the world in spheres, objects, processes, histories and meanings. 
One and the same perceptible world is divided in tribal descriptions and 
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cultural forms. Thus in science are discerned a biological, psychological 
and social ‘sphere of being’, ‘levels of organisation’ and in religion the 
spheres of the holy and the profane, heaven and hell, virtue and sin. Thus 
the shared local description, common opinion, doxa is moulded. Science 
takes part in the doxa of contemporary world more than anything else.  

17. Explanation has the mental sense of grasping. It is a meaningful 
text which unifies disparate senses. Explanation is plain-making, clarifica-
tion, cleaning from unclearness. And this is to say: defining, strengthening 
definiteness, letting stand out. Explanation is local and addressed to one 
who needs clarification an to an unclear situation. It is said that to explain 
is to answer the question ‘Why?’. But it is thoroughly unclear why the 
world is as it is. There is no explanation of why there is a gravitation and 
why there is life. There is an explanation why e.g. this stone doesn’t fall 
down and why that disease is a lethal one. To explain is to remove a ten-
sion, to fill in blanks in an image and to project an action. It paves the way 
of reasoning beings through the world.  

18. ‘Rational proceeding’ has the form of expanding life. It is a local 
re-synthesis of human form in a chain of operations and only for this rea-
son of aims and rules. It hasn’t the form of a practical logic. Rules are not 
completely defined. Following them is rational until they are exhausted. 
Rational proceeding is a synthesis of a problem solution. Rationality is 
limited. Rational actions are not exactly predictable.  

19. Thinking is a living process of mind within living form. Its dis-
tance from the body allows it to create fictions. To be significant is to be 
situated in a life process. Understanding is a collective (intersubjective) 
recognition of human vital determinations (sense). Interpretation is not to 
be confounded with grasping of the world. The text is no world and has no 
life. The world is no text and doesn’t speak. But man’s creations are 
‘loaded’ with sense and significance, enlivened by them and therefore li-
able to understanding.  

 
IV. BEYOND ‘LANGUAGE’ AND ‘TEXT’ 
We are coming back from ‘language’ and ‘text’ to the world without 

ontology. We need to grasp what science says about the world and not to 
interpret it’s statements in any external context for to see how the scientific 
senses are born face to face with the world.  

20. Philosophy has been expressing the situation of grasping in many 
ways. Neither is the True one. Any statement is problematic. Statements 
are local and situated. Therefore we are to refrain from peremptory state-
ments concerning the world. And grasping doesn’t provide us with a basis 
for a strict limitation of statements.  

21. Perception doesn’t divide the world into a psychic, physiological 
and physical domain. It stimulates thoughts without foundation, with a 
living sense only. The troubling dilemmas of ‘theory of knowledge’ like 
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the mind-body question arise from a confusion of planes of perception and 
corresponding descriptions. Intentionality as an awareness of the self of an 
object is not a necessary form of perception.  

22. Analytical philosophy has fallen into the pitfall of language and 
blocked its way towards living world. It makes the erroneous assumption 
that language mirrors the world, that the errors of metaphysics are rooted 
in language and that language can take the place of the world as an object 
of philosophy. In this respect they are on the same side as existentialism 
and hermeneutics. All the philosophy of the 20th century is burying the 
world under layers and layers of text and unwittingly substitutes living 
questions with dilemmas about language. But this is driving us away from 
language which is a language solely with respect to the world. It is time to 
break out of ‘language’.  

23. Getting free of ‘language’ means just to take it into its life – as a 
statement of a world. Language brings in indeterminacy with respect to the 
lived situation and piling texts over texts exponentially increases disorien-
tation. Philosophy of science has to overcome philosophy of language 
without diving once again in the ocean of metaphysics. This is to be done 
by means of analysis of the living instances of scientific sense-generation.  

24. The world isn’t a text unless we expand the meaning of ‘text’ un-
til it embraces anything and loses any meaning. Of course we constantly 
are drawing into our life signs and other creations for the sake of resynthe-
sising our social form. The hermeneutic programme in the context of 
modes of being-in-the-world is close to the analysis of science developed 
here. But it turns back to the fundamentalism of Heidegger’s ontology.  

25. The clarification of the world is possible on the prerequisite of a 
previously found, tacitly shared form of the world. Hence this form itself 
has to remains beyond clarification. In the flow of life mind clarifies the 
world for the sake of ordering it in the form of life. The world is in a per-
manent process of defining and re-defining. It is constantly being recog-
nised. The unknown becomes known. The known allows action. The deci-
sions to act are the portions of definiteness of life against death. The clari-
fication of the world in the process of life is passing the thread of life 
through the interlacement of chaos. It is expansion of determinacy of 
things and events in space and time.  

 
IV. SCIENTIFIC MEANING AND ‘SOCIAL CONSTRUCTING’ 
Scientific meaning does not come from outside. It is created in the at-

tempts of insight into the world. Scientific culture is expanding unlike any 
other on the globe. Part of it are machines which are making human labour 
easier and raising our chance to live. Without conceptual strengthening 
humans are not able to comprehend the world as a whole in its quality of 
arena for rational action. 
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26. ‘Episteme’ is not ‘objectivity’, nor simple convention. Science is 
a quite specific form of culture. It has its historical beginning and probably 
its end. But it strengthens the shared description of the world unlike any 
other form known today and opens up a tremendous horizon for action. 
May be shamanism enables us to penetrate farther near the limit of the 
world or beyond it. But it requires a personal devotion and an intimate 
process of training. Science on its part is available at any point of the 
globe. Its operations are described and reproducible. It is sensibly pervad-
ing all collective description and action.  

27. ‘Theoretical entities’ (unobservables) aren’t real entities but they 
aren’t pure fictions either. They are statements of boundary experience 
where perceptions are scarce. It is never clear what hides behind the theo-
retical unobservable entities. Their sense is clear only at the level of obser-
vation on the macro-plane where perception is possible. All unobservable 
entities are presented as perceptible objects in space and time which is an 
evidence of the collision between the theoretical macro-world and its per-
ceptive macro-images.  

28. The destructions of ‘empiricist’, ‘rationalist’ and on the whole 
‘modern’ dogmas have a positive sense in the flow of world-life where no 
firm foundations are found. Scientific sense is not perceived by the nega-
tive characterisation of science with respect to the rationalist or empiricist 
model. It is found in the positive features emphasised by naive logical 
positivism rather then in its sophisticated refutation.  

29. Society cannot replace the world. ‘Culture’ cannot explain sci-
ence. The moon cannot be placed in heavens by the consensus of theorists. 
People cannot live better only by force of their local consent. Rorty is right 
that there are no absolute entities and that old oppositions like objective-
subjective are inaccurate to the extent of perversion. But this is due to the 
finiteness of man and to the indeterminateness of his condition, not to cul-
tural locality.  

30. Allan Sokal. “The world is a social construction”, “Science is a 
game”, “Sciences are humanities” are statements characteristic of the post-
modern wave which penetrated also into science. Here there is not a single 
new argument after Quine, Kuhn, Feyerabend, Rorty. There is here only an 
incredible publicity and expansion.  

 
VI. CONCEPTUAL FORM 
Scientific work is expansion of the definiteness of shared human 

world as it is perceivable by all human beings. It strengthens collective 
description by means of scientific description and explanation.  

31. The epistemic field is a strained space whose core is conceptual 
form, whose potentials are scientific definitions, whose tensions are scien-
tific questions an whose processes are scientific operations – answers to 
these questions: observation, description, explanation. Observation, de-
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scription, explanation have different potential and establish a conceptual 
structure with different power: protocol, fact, law.  

32. The conceptual form in empirical science is a crystallisation of 
definitions which have a perceptual sense in the epistemic field. The power 
of conceptual structure is its ability to organise experience by means of a 
synthesis of answers to questions. A structure is the more powerful the 
greater the perceptual diversity it is able to order in protocols, facts and 
explanations. Ordering things in science is similar to the growth of an em-
bryo showing a wealth of new features and shaping itself in more and more 
detail. Science grows in preserving its form.  

33. Carnap, Quine and Popper. The idea of a conceptual scheme 
passes through several metamorphoses in its course from logical positiv-
ism to critical rationalism and post-positivism. It starts as a linguistic 
framework (Carnap), goes through holism and ontological relativity 
(Quine), sociology of knowledge, incommensurability. From a positive 
explanation of the functioning of conceptual wholes it is turned into irra-
tionalist ideology. Conceptual form is not a representation of the world. It 
is not probabilistically confirmable (Carnap), it is not a provisory prison 
subject to falsification (Popper) and is not one of the many versions re-
quired (Feyerabend).  

34. Conceptual dynamics is an expansion of conceptual form into the 
epistemic field. This is a chain of answers to questions. The answers are 
parts of the unfolded conceptual form. The conceptual dynamics is its ex-
pansion. According to its power the dynamics strengthening it is observa-
tion, description or explanation (prediction).  

35. In its dynamics conceptual form is being strengthened. Concep-
tual power is a degree of definiteness, epistemic potential. Strengthening is 
a break-through from data to facts (description), from facts to theory (ex-
planation). The answers to the questions strengthen the conceptual struc-
ture in unfolding the pure structure by projecting it along the lines of force 
of the epistemic field. A conceptual form is the more powerful the greater 
perceptual diversity it can identify in a minimum of definitions.  

 
VII. OBSERVATION AND DESCRIPTION 
36. The observation is the first scientific operation. It puts percep-

tions into concepts. The position of a pointer is put into the form of value 
of a magnitude. Observation strengthens perception in augmenting its di-
viding power. Information is augmented. The world’s relief is being 
strengthened. This does not amount to an insight into a micro- or mega-
world beyond the macro-world we are perceiving. All the data of micro-
scopes and telescopes are perceptible macro-objects.  

Observation has an artefactual organisation but its material is the 
world. The world is not dependent on any observation.  
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37. When the eye is equipped by apparatus it produces a magnified 
image. The definiteness of perception is raised. The microscope pointed at 
micro-objects and the telescope pointed at mega-objects are doing one an 
the same thing. They magnify the image. They don’t change light-image 
into another type of image, they don’t encode it in terms of other types of 
radiation. The light microscope and the light telescope provide macro-
images of macro-objects. The electron microscope and the radio-telescope 
(or x-ray telescope) provide ‘transformed data from electron and radio 
emissions’. This transformation is not an observed one. It is subject of 
theoretical explanation. Therefore micro- and mega-objects are theoretical 
objects, they are signs on the verge of observation, on the boundary of the 
perceptual world. There is no reason to consider the invisible as the same 
kind of object in space and time as the visible.  

38. Neurath, Schlick and Popper. Scientists have no problem in iden-
tifying perceptions as their source of empirical knowledge. It is a philoso-
pher’s problem to define the ‘empirical basis’. The logical analysis is ac-
cording to its form analysis of language, and sense perception is an extra-
linguistic phenomenon. The project of reduction to observation failed. But 
it has a sense. All of those problems could be solved had we to give up the 
‘basis’ as a logical foundation. Language has an indefinite reference to the 
world. Perceptions are out of language and out of logic. Their statement 
varies and is theory-dependent. But there are no obstacles of principle in 
science for a consent about perceptions.  

39. Scientific description dominates today in Western culture and in 
the world as a whole. It is an operation of a conceptual expansion strength-
ening pure structure in passing from data to facts. The descriptive question 
of the general form ‘How do matters stand?’ (‘What happens?’) is a 
strained gap in descriptive structure and requires a synthesis of a definition 
of a fact of the general form ‘Matters stand in such and such a way’ (‘So 
and so is happening’). Description results from a matrix synthesis of facts 
from data by means of theory. Its result is an object and an event in space 
and time.  

 
VIII. EXPLANATION AS MATRIX SYNTHESIS 
The recognition of diverse phenomena as one and the same thing, e.g. 

of falling bodies and the moon’s circulation around the earth as effects of 
one and the same ‘force of attraction’, allow single recognitions of phe-
nomena of a tremendous range. In the above case Newton’s law of univer-
sal gravitation defines certain form of the world without explaining why it 
is just gravitation that is inherent in this world and why it should be ex-
pressed with exactly this equation. The power of description and explana-
tion is free energy saved by conceptual focusing of diversity into unifica-
tion. Conceptual synthesis is a vital structuring with the same sense as any 
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other re-synthesis of living form, restoration of human life and its expan-
sion.  

40. Explanation is a conceptual dynamics, a research operation by 
which the cycle fact – theory – explained fact is closed. It answers the 
question ‘Why (what for) do matters stand this way?’ and puts into play a 
theory or a spatial model. Scientific explanation is an organic ordering in 
science on the highest energetic level. Explanation in science conceptually 
unifies vast numbers of types of fact.  

41. Scientific explanation doesn’t explain the form of the world, it 
presupposes it in its process. Explanation makes use of a law (a constant 
relation between values of magnitudes) or spatio-temporal form (constella-
tion) – a local mundane form. What explains is the perseverance in time of 
mathematical relations between magnitudes or the perseverance in time of 
spatial from.  

42. The covering law model (CLM) is a logical model. It rests on the 
ontology and logic of the necessary, the universal and the singular. It dem-
onstrates an expansion of definitions from the ‘universal’ to the ‘singular’. 
It formulates an analytical procedure of inference of a fact to be explained 
from explaining laws and facts. The model leaves out the acts of synthesis 
in explanation on which its possibility rests: the synthesis of a law, the 
synthesis of a network of facts and the synthesis of an interpretation of 
facts by the law (subsumption). The model is based on an wrong ‘ontol-
ogy’ – that of universality. CLM leaves out ‘functional’ and ‘inductive’ 
explanations.  

43. The matrix model issues from a different ‘ontology’ or rather 
from the rejection of any ontology. It clarifies explanation as conceptual 
strengthening. Explanation changes the weak descriptive conceptual struc-
ture into a powerful explanative one. This is accomplished by means of 
conceptual synthesis of a matrix kind. It answers the question ‘why’ after 
the question ‘what’ or ‘how’ has been answered. It unifies chains of (dis-
parate) facts. And for this purpose a logical inference is needed. For this 
purpose a rational synthesis is necessary. This synthesis is of a triple na-
ture: synthesis of law accomplished in theory, synthesis of facts as a prepa-
ration for or first stage of explanation, and interpretation of facts by the 
law as a second stage of explanation.  

44. There are two qualities representing in generalised from the 
power of explanatory synthesis: empirical density is the multitude of facts 
explained, and simplicity is the information ratio of the law with reference 
to conditions. Powerfulness of scientific explanation does not amount to 
objective truth. There are no exact laws not because of their approximate-
ness but because of the abyss open between life and artefact. Necessity, 
generality, exactitude and completeness are qualities of artefacts and are 
devoid of meaning in perception.  
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IX. VERBAL EXPLANATION 
It is no good to replace for the sake of explanation one chain of 

words with another one unless the second chain is clearer than the first one 
and amounts to a living process of problem solution. If a psychologist ex-
plains my pain with the word frustration this is consequential for his theo-
ries only, not for myself. From my own point of view to explain it is to 
deduce it from events I have had a living experience of and to determine 
which action would eliminate the pain.  

45. Two forms produce two ways of ordering and two types of sci-
ence: numbers and words. Two fundamental empirical sciences accomplish 
these kinds of ordering – physics and biology. Fundamental specificity of 
those sciences lies exclusively in the specificity of two conceptual struc-
tures and dynamics (orderings) – that of numbers and that of words. Tradi-
tionally they are designated as mathematical and qualitative theory. Physi-
cists take qualitative statements to belong either to undeveloped science or 
to be of secondary importance. But the physical sense of magnitudes and 
laws is nevertheless given in words, not in numbers.  

46. The word is an elementary sign, statement of a definition. It trans-
fers a unit of meaning between people sharing one and the same perception 
and basic description. The word is a name when denoting a unique thing. 
Words are irremediably prior with respect to numbers. Asking ‘how 
much?’ is possible only provided it is known ‘what’ is being asked.  

47. A word pertains to terminology when it denotes a concept In sci-
ence. In such a case a point with a given potential in the epistemic field of 
science is present. It is determined and fixed in an artificial sign – an arte-
fact. It carries the sense of a conceptual and in the event of a perceptual 
definiteness. It denotes a magnitude provided a measurable characteristic 
with a wide scope is found. Magnitude brings us from word to number. 
The concept is more than a scientific term. But if by concept is meant an 
‘essence’ somewhere out in ‘physical reality’ or in the eternal ‘Platonic 
world’ we have no business with concepts.  

48. The scientific text is not an object of hermeneutics. It is variative 
and doesn’t depend on unique contexts. It connects variable terms accord-
ing to constant rules with constant forms. Statements are true and false on 
a perceptual plane. The scientific text has a sense as a scientific statement 
of seeing and grasping the world. Rational proceeding lays the text down 
onto the texture of life.  

 
X. INSIGHT INTO THE CELL 
49. The descriptions of structures in molecular biology combine the 

chemical with the organic conceptual form. The discovery of living forms 
is the determination of some order in the space of the cell. It differs from 
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measuring and counting which necessarily presuppose some uniformity. 
The ‘meaning’ of genetic ‘texts’ is the sequence of syntheses of proteins 
and hence the spatial ordering of living form. ‘Sign’ and ‘meaning’ in the 
cell are linked by encoding.  

50. Identification of temporal diversity (description of a process as a 
sequence of stages) is the recognition of single items in a significant se-
quence. The description of processes in the cell combines chemical and 
organic form. In this way the steps of an algorithm or the phases in the 
synthesis of proteins are laid out. In space as well as in time units are or-
ganised by a common meaning. E.g. unweaving of the double helix of 
DNA, joining to each of the separated chains a copy of the other one and 
the production of two complete copies of DNA from the initial one is an 
integral process of replication.  

51. Three features of the identification of a story are important: con-
tinuity, irreversibility, unpredictability. The historical fact is appearance 
and disappearance, birth and death. Historical change is development. The 
historical as compared to the dynamic is marked by development or crea-
tivity as opposed to mere change. The historical is something over and 
above dynamic and statistic interdependence. In living systems the differ-
ence between dynamics and history is hard to determine. Roughly, bio-
logical history is what goes beyond the dynamics of organisation – 
structure and function.  

52. ‘Biological specificity’ or ‘biological sense’ is a meta-concept of 
biology. This sense emerges in the organic definition of concepts. To be 
significant is to play a role in the re-synthesis of living form. To determine 
the biological sense of a chemical or biological structure, reaction, func-
tion or act in biology is to determine their sense (significance) in reproduc-
tion (raising the chance for survival, adaptation and propagation).  

53. Erwin Schrödinger. Biological specificity as an order from order 
as opposed to physical determination, an order from disorder is put to a 
brilliant analysis by Erwin Schrödinger whose lectures entitled What is life 
delivered in February 1943 at Trinity College (discussion of the difference 
between physics, particularly quantum mechanics, and biology) turned into 
an intellectual motor for research and discovery in molecular biology.  

54. The historical case of the discovery of the double helix, the spa-
tial form of DNA shows scientific discovery not as deduction or induction, 
but as the disclosure of forms on the basis of given traces as in criminal 
investigation. All relevant inductions and deductions are allowed. But no 
set of right solutions, of true interpretations exists, no false model is force-
fully imposed.  

55. DNA demonstrates that not laws or theoretical entities are really 
explanative but spatial forms and dynamics which lie at the roots of the 
matter. DNA is a boundary form. It is an artefact, but it is postulated as a 
real spatial form in contrast to macro-objects. It is indifferent to DNA 
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whether it is an artefact. It isn’t a theoretical entity, it is a spatial form – a 
solution to a whole range of problems concerning the re-synthesis of living 
form.  

56. Organic theory is a theory without equations. It is a theory of liv-
ing form as spatial order (structure) and temporal order (dynamics and his-
tory). This order is limited. It melts merely physical forms and chains of 
events into organic space-time of the re-synthesis of living form turning 
them into factors of this re-synthesis. Structures and processes acquire 
their sense from their involvement in this re-synthesis. This sense recog-
nised, explanation is accomplished.  

 
XI. EXPLANATION BY NUMBERS 
Explanation by numbers is a solution of an equation or a system of 

equations. A value of a magnitude is found by means of an equation (a 
law) and known values of magnitudes involved in the equation. Explana-
tion by numbers presupposes a quantitative description, i.e. a network of 
known values where the unknown is to be determined. Such a description 
is possible only on the basis of measurement. Measurement has a percep-
tual content. Descriptive structure is constructed on the basis of observa-
tional structure and explanatory structure – on the basis of the descriptive 
one.  

57. Numbers are signs, not essences. They are reducing diversity to 
sets of units. I.e. they strengthen the ordering of things and events as equal 
to one another, countable and measurable/commensurable. Numbers and 
the relations ordering them strengthen ordering to the stages of ‘propor-
tion’, ‘law’, system of laws, mathematical theory. The number sign is a 
basic kind of ordering unit joined by respective ordering relations – 
mathematical constants. Numbers are artefacts, signs, types of text, types 
of ordering that have sense only in our life world and devoid of transcen-
dental ontological import.  

58. Number produces order by means of mathematical constants and 
variables. Number ordering has sense only in our life world and is devoid 
of transcendental ontological import. The creation of the mathematical 
theory of motion is a revolution in our knowledge of Nature. It launches a 
standard of rationality which is a synthesis of measuring experiment and 
mathematical calculation. Experiment consists of a series of measurements 
and theory – of a system of equations. Mathematical science is exact but 
has no inherent experiential sense borrowing it from perception by way of 
measurement.  

59. Science starts its work by isolating magnitudes – qualities ordered 
in time and space by means of numbers as values. The first parameters – 
bigness and number are imposed by the fact of finite extension and multi-
tude of ‘equals’. The equal and the one are idealisations of the similar and 
the whole. In fact equal things and unchanging wholes do not exist. Mag-
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nitudes are qualities designated by numbers, made measurable, juxtaposed 
to a measuring unit. Mathematics is the first construction in the domain of 
space and quantity. Next are time and quality.  

60. Counting is the operation of determining a number for a set of 
equal objects. Counting in a fixed order is characteristic for calendar. Once 
the period of 24 hours fixed dates are unequivocally determinable in cal-
endar. Days are presented here as dates-numbers.  

61. Measurement is a typical observational operation: determination 
of a number (value) of a magnitude (in nature ). The magnitude is a theo-
retical concept. It corresponds to the degree in which the quality is present 
in the object. Thus the temperature of water is determined by means of a 
thermometer in Celsius degrees. An artificial measuring rod is put upon 
nature. And here a residual indefiniteness arises (inexactness of measure-
ment). The form of this measuring artefact is predetermined by the ac-
cepted units of measurement which depend on theoretical definitions.  

62. Equations do not explain states. They presuppose them as systems 
of certain values. On the basis of them equations explain elements of fu-
ture or past states. Through the equations a form of physical reality, of the 
perceptible world appears. It appears in the form of the equations – of 
magnitudes (parameters of state) and their relations. From the state given 
in this way other states of the same system for another point of time are 
deduced. What unifies the different states in a coherent whole is the equa-
tion, the interdependence of states which is simple and constant in the sim-
plest cases. The world doesn’t warrant the conservation of form but ex-
perience confirms it.  

63. Physical laws give expression to the form of the world. They are 
symmetrical, otherwise they wouldn’t be laws. They aren’t found in na-
ture, nor are they ideal forms. Laws are artefacts and are inexact in com-
parison to measurements as are measurements in comparison to percep-
tions. Enduring perceptions are the core of collective descriptions and 
theoretical propositions such as laws. Laws are neither universal nor nec-
essary. They are problematic and are subject to test and correction. Laws 
don’t explain states of things in the world but show them. The limits of 
physical description are also limits of the physical law as equation. These 
are constellations and biological texts.  

64. The form of the physical explanations of dynamics is the solution 
of equations for states (local mundane forms) where some variables are 
functions of other variables. From some initial state, subject to certain law 
another state in another moment is deduced. In all of them an arbitrary 
kind of order or disorder indifferent to the physical theory is presented by 
means of conditions – values of parameters. But subject of the technologi-
cal explanation of a machine is exactly the specific ordering, the structure 
of the machine given in terms of values of parameters and geometrical 
forms.  
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XII. INSIGHT INTO THE ATOM 
Here an analysis of the world is given as brought into appearance by 

quantum mechanics or ‘quantum phenomenology’, along with the discus-
sion of ‘physical meaning’. The existence of a micro-world is denied and 
instead only that of boundary quantum phenomena is affirmed. We are not 
penetrating beyond the visible but find ourselves on its boundary, on the 
boundary of the world. Here things ‘dissolve’ to a certain degree into un-
certainty not only with respect to impulse and co-ordinates but with respect 
to existence. The quantum world is similar to Buddhist abhidharma: cores 
composed of an immense multitude of units flashing between existence 
and non-existence. Moreover this world is inconceivable without the ob-
server’s perception.  

Quantum phenomena are a great and for some part of scientists still 
unassimilated lesson on the phenomenal nature, boundary position and 
lack of foundation of world and science. They confirm the motor concep-
tion of the perceptual nature of science’s sense, its boundary character and 
phenomenality.  

65. Wilson’s camera filled with water steam shines on when electrons 
are passing through it. This observation is as though seeing of electrons. 
Bohr, Heisenberg and Schrödinger are in trouble to determine what actu-
ally is being seen. Heisenberg comes to the result that it is up to theory to 
answer the question and gets the uncertainty relations. Thus quantum me-
chanics makes the decisive step towards the boundaries of observations 
and replaces data with description.  

66. To grasp the nature of physical meaning is of decisive importance 
for philosophy of physics and of empirical science. The determination of 
meaning gravitates towards observational operations with statements of 
perceptions. This can be explained with the perceptual form of the world 
as a living corporeal process.  

67. Einstein. Can quantum-mechanical description of physical reality 
be considered complete? “In a complete theory there is an element corre-
sponding to each element of reality. A sufficient condition for the reality of 
a physical quantity is the possibility of predicting it with certainty without 
disturbing the system. In quantum mechanics in the case of two physical 
quantities described by non-commuting operators the knowledge of one 
precludes the knowledge of the other. Then either (1) the description of 
reality given by the wave function in quantum mechanics is not complete 
or (2) these two quantities cannot have simultaneous reality. Consideration 
of the problem of making predictions concerning a system on the basis of 
measurements made on another system that had previously interacted with 
it leads to the result that if (1) is false then (2) is also false. One is thus led 
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to conclude that the description of reality as given by a wave function is 
not complete.” 

68. Bohr. “It is shown that the ‘criterion of physical reality’ formu-
lated by Einstein, Podolsky and Rosen contains an essential ambiguity 
when it is applied to quantum phenomena. In this connection the viewpoint 
of ‘complementarity’ is explained from which quantum mechanical de-
scription of physical phenomena would seem to fulfil all rational demands 
of completeness.” 

69. From the co-ordinate system of this study we may say that in both 
cases the observer takes part in the shaping of reality. This is because real 
space-time is such as is measured by the observer in the zero point of the 
co-ordinate system. Here, as in relativity theory, observer and apparatus go 
together in producing a value. There is no time without time-measuring by 
a clock made and seen by human similarly as there is no quantum state 
without measuring by observer by apparatus.  

70. The boundary of description by numbers is not visible from with-
out. It emerges in the process of description or expansion of objects which 
can be characterised as texts. Those are series of signs ordering by means 
of a code units of life and producing the order of structures and reactions 
in the cell, the organs and systems of the organism. They define the order 
and form of re-synthesis of disintegrating proteins as well as the order and 
form of replications. They are directing the way and spatial orientation of 
embryogenesis.  

 
XIII. LOGOS IN EMPIRICAL SCIENCE 
71. Induction as a transition from the particular to the general is 

empty, no less than deduction, because of the vacuity of the universal, the 
general, the particular and the singular. There is no conclusion from the 
particular to the general and the universal. Induction as the process of in-
ducing statements by other statements after a preceding identification isn’t 
logical in character and is involved also in deduction. It is accomplished 
on account of epistemic potentials in a field. It induces the transfer of a 
formerly described form on similar objects. Inducing is limited. As long as 
this process is possible, i.e. until it leads to uncertainty and ambiguity un-
acceptable in the given conditions, induction has a sense. It is the way new 
objects are described.  

72. In the world as present neither the universal, nor the general qua 
general, nor the necessary is experienced. Therefore deduction which is a 
necessary transition from the universal and general to the particular and 
singular is only a verbal derivation preserving the meaning of accepted 
definitenesses. Deduction in science is important with regard to the order-
ing of propositions according to their meanings, exhaustive derivation of 
consequences and their testing. But it provides no knowledge about the 
world.  
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73. Logic is a form of interdependence according to meaning and of 
derivation of statements from statements on account of the preservation of 
meaning. Logic in empirical science is ‘flexible’. Important contradictions 
are rendered harmless by means of re-definition. This happens because of 
contradictions being a verbal phenomenon. The ordering of characteristics 
according to definitions is erroneously hypostatised as a logical form fun-
damental to the world (Russell, Wittgenstein). Logical structure is pro-
duced by the interlacing and partial identification of different definitions. 
Thus a web of correlations of identical definitions is spinned. Logical form 
is not mundane but verbal.  

74. The logos is an integral attitude and cultural archetype of the 
West. It lies at the root of Western civilisation’s world description. Logos 
is to say order in world and language. In the logos language and world 
have one and the same form. There is no unknowable and inexpressible in 
the logos. Logos is number and word. But to consider the logos as express-
ing the world and having one and the same form with it is to confound life 
with an artefact. The attitude of logos is at a loss of fainted and creates 
infinite thought fictions – modes of the infinite. Empirical science is finite 
and therefore vital.  

75. Eastern mentality takes language to be a means for expression 
and communication of descriptions of things and events in space and time. 
Language is not fit to give expression to the Mystical, to pure mind, to 
Buddha-nature, to dharma-kaiya, Sat-Chit-Ananda, Dao, Samadhi, Zen. 
The world speaks no language and the wise comes to the light after having 
overcome the conditionedness inherent in the flow of thought and lan-
guage.  

 
XIV. THE HUMAN FORM OF THE UNIVERSE 
We, human beings are sometimes wondering that the world is such a 

suitable habitat for us. Religious people and, to a certain extent, people in 
general believe that the order in the world is created. But one is really as-
tonished when in the zone of scientific experience where this fate is not 
admitted suddenly a range of signs is discovered that the world is such as 
to allow us to live in it. Here I am attempting to show that the explanation 
of this profound paradox of empirical science lies in understanding the 
world as life and of the form of the world as living form, the form of man 
as a knowing being.  

76. The so called anthropic principle, the contention that we live in 
an extraordinary point of the evolution of the universe or in an extraordi-
nary universe puts limits to the numerous a priori possibilities of an uni-
verse inhabited and known by human beings and aims at the explanation of 
its uniqueness (its beginning, the constants and their relations, history). 
The weak anthropic principle runs as follows: The presence of the observ-
ing human is limiting the possible universes, constants, initial conditions 
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and histories. According to the strong anthropic principle the universe is 
only the one in which people live. It is projected with regard to and devel-
ops only towards life and reason. All other versions are senseless.  

77. Entropy and the anthropic principle are linked together. Entropy 
is indefiniteness and the universe is determined as fit to be inhabited by 
humans among an indefinite variety of possible universes. The universe is 
supposed to have started its history from a state of high definiteness and to 
degrade steadily to complete chaos. This is the ‘thermodynamic arrow of 
time’ which coincides with the ‘psychological’ one (Hocking). Both on 
their turn are derived from the ‘cosmological arrow’, according to Hock-
ing’s analysis, the direction of expansion of the universe. This type of 
analysis is grounded on empirically unverifiable assumptions. The deter-
mination of time’s direction has to be turned the other way round. Its di-
rection is an effect of life process. Chaos and order themselves can be de-
termined with respect to life only. The ‘cosmological arrow’ has no direct 
bearing on time.  

78. Explanations in terms of the anthropic principle are odd. They 
make use of man’s existence which according to the scientific attitude is 
itself in need of explanation. A second oddity is that an enormous multi-
tude of possible universes, constants, initial conditions and histories of the 
universe is postulated. This multitude is nothing more than a theoretical 
construct. Probabilities are measured by frequencies. There are no data to 
determine the frequencies of different universes, initial conditions, con-
stants and histories. We have one single universe, set of constants, initial 
conditions and one history.  

79. The paradoxes of the ‘anthropic principle’ can be formulated in 
the following way: 1. Man’s existence is not a principle since it results 
from a history which could be otherwise. 2. The untestability of the possi-
bilities of universes deprives them of physical meaning. 3. The existence 
of the universe without an observer has no sense for its appearance is an 
effect (also) of observation in which it appears. 4. Singularity is a contra-
diction: in it not only the universe arises but also constants and laws.  

80. In this study the anthropic problem is solved in a broader perspec-
tive. In remaining a philosophical one and however without the claim to 
give methodological advice it aims nevertheless at the correction of scien-
tific attitude in contemporary empirical science. In existing in the world 
man does not limit it. Man shapes it as an universe known to us. Improb-
abilities in science are given rise by indefiniteness. Time in physics has a 
sense only for a living being measuring it and perceiving local simultane-
ities (Einstein). Beyond that it is only an artefactual projection forwards 
and backwards. The change of attitude is going to transform by and by the 
optics of empirical science and the form of its results, as well as its conjec-
tures.  
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81. The unlocality in the Astro-physics is surprised by the human 
form found in the Universe. Locality imposed into physics by Einstein may 
be explained as each perceptual situation’s being centred in human body. 
Probability is a mathematical measure of the frequency of observation. The 
anthropic question is not a problem of the world but of today’s science. 
Science has either to endure in its oblivion of man (the observer) or to be-
come aware of him properly, as what is giving rise to the form of experi-
ence, observation, nature.  

 
XV. VISIBLE AND INVISIBLE 
The world is such as it is seen because seeing shapes it. Seeing can be 

strengthened. The world is exhibited more and more distinctly in the ex-
pansion of science. The eye is supported by the mind and the tools created 
by mind. The outlines of heretofore unseen things are emerging. The defi-
niteness of the world is augmented. But there are no things with a visible 
form beyond the visible. There is no way for anything to lie hidden behind 
the visible since all space is visible. It is shaped by vision.  

At the end of the 20th century invisible things keep their attractive-
ness for scientific attitude too. Science is full of invisibles. But they are 
gradually supplanted by visibles. The insensible remains forever beyond 
this sphere: our mind, things without space and time, the mind and the 
condition after death. To consider anything as realisable is to forget mor-
tality.  

82. What is observable and what not is of paramount importance for 
empirical science. Rather frequently observation in science is confounded 
with indirect inference from data. The observable is considered to be dis-
coverable not only in observation but in an indirect way.  

The assumption of the ‘indirectly observable’ or of visions of invisi-
ble things as elementary particles/waves with a probabilistic existence, of 
DNA’s double helix, of the Big Bang and of the universe is a special case. 
Everyday we are imagining unobservable things. But if we are inevitably 
to retreat into the invisible in order to describe the visible what then distin-
guishes magic powers from quantum objects? How are we to determine 
which vision of the invisible is true and which is not? If the invisible ether 
doesn’t exist what about the invisible electromagnetic field? One is drawn 
into an interpretation which is infinite and indefinite.  

83. It is an old custom of physics to eliminate questions which cannot 
be answered and concepts which are not liable to empirical test. This is 
how Einstein proceeds with absolute time and simultaneity on his way to 
the Special theory of relativity. This is how Bohr proceeds with micro-
objects when reducing them to quantum phenomena. But how does it come 
that micro-objects or the universe exist? Are they in the world or are they 
merely visions? Are there other worlds which science is touching? How 
does it stand with the ‘independent objective world’?  
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84. Scientifically indescribable is all that is unobservable plus what is 
observable but indescribable. Hence indescribable is the mental, the past 
and the future, as well as what escapes from counting, measurement and 
experimental identification. The last category of the indescribable is un-
clear. What seems beyond observation today can some day possibly be 
observed by means of a new technique. There is also a third category of 
the indescribable. This is the observed for the description of which as a 
fact appropriate conceptual apparatus is lacking.  

85. Explicable in principle are the observable and describable things 
and processes. Momentarily inexplicable are those phenomena which lack 
a description or for which it is unclear whether a technique for description 
and observation exists – a theory, a model and a measuring (reading) tech-
nique. Explanation has its own limit and that is theoretical form. Explana-
tion does not explain the facts at hand, the systems, the structures. First, 
explanatory laws are not explicable although they may be reduced to other 
laws. They are always prerequisites without which explanation is impossi-
ble. Second, facts or measured values are not explained. From several facts 
or values an explanation of one fact or value is drawn. The present, future 
or past value of a parameter is explained by means of a law and measured 
values of other parameters involved in the law. Things stand analogously 
with models outside physics, with qualitative explanations. Thus explana-
tion in empirical science doesn’t explain the form of the world but makes 
use of it for its synthesis.  

86. Each time when a theory seems to give an exhaustive explanation 
of the world the question about the end is raised. Thus physics before Max 
Planck seemed to be completed. But then a fundamental change came and 
the mechanics of quanta was born. Quantum mechanics itself was estab-
lished as a final explanation against Einstein’s suspicions of incomplete-
ness. At the end of the 20th century with the attempts for integration of 
fundamental theories once again is raised the theme of the end of physics 
as the integration of the four fundamental interactions – gravitational, elec-
tromagnetic, strong and weak one. We have partial integrative theories. 
‘The great integration’, the reduction to one is the natural aim of today’s 
science. But after the one follows zero.  

 
XVI. SCIENTISTIC UTOPIAS 
Artificial life, intellect and man, as well as perfect society are utopias 

similar to the utopias of a perpetuum mobile of the first or second kind. 
They are rooted in the blindness of scientific attitude for the boundary 
character of life, man and world, for the boundary character of science and 
technology.  

87. The form of the world is the form of life, a form which is living 
the world. And world is world insofar as lived. Making is but a moment of 
life. Life cannot become an artefact.  
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88. Artificial intellect is a label used without comprehension. The 
idea of artificial intelligence is an inertia of the scientific attitude lacking 
awareness of form and limit. No science can ascertain the intellect, artifi-
cial or not. People can ascertain their own or other people’s intelligence 
not by discursive derivations but in the flow of their lives shared by their 
fellow men.  

89. Society is a living form, collective unity of living human beings. 
A (perfect) society cannot be made. It would be like a perpetuum mobile. 
For this amounts to a change of the form of human world, the form of 
world.  

90. World with its form cannot be made. Making, similarly as know-
ing, cannot transcend the world with its form and trans-form it. What the 
form of the world consists of cannot be made. Such are perpetuum mobile, 
living cells and bodies, societies and intellect (artificial intellect).  

 
CONCLUSION 
The conception of the world as life around which this study is com-

posed has as yet not been so systematically applied to the topics of empiri-
cal science. This application has been its first test.  

Contemporary science is not essentially different in its attitude from 
classical science. The world is regarded as self-sufficient out of man and 
independent of him. In quantum mechanics under observer the apparatus 
measuring quantum processes is understood. But this apparatus is intended 
as a continuation of the human body. In this apparatus, as well as in micro-
scopes and telescopes human beings endowed with a body find those per-
ceptions without which it is impossible to make judgements either about 
micro-, or about mega-, or macro-world.  

However science, although forcibly, not spontaneously and least of 
all with a mature awareness, is moving towards a more mature understand-
ing of ‘objectivity’ as a form of science most powerfully following human 
form and eliminating unique individual deviations from a description ac-
ceptable to a maximal number of people. And what is the most powerful 
which people share with consensus is the direct perception freed in a 
maximal degree from cultural particularity and accessible to humanity. 
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