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Това е изследване върху феноменалния процес на света така, 

както се живее от човешките същества – светуване. 
Изследването е продължение на Формата на човешкия 

свят. 
Тук се продължава разработката на теория отвъд деленията 

субект–обект, дух–материя, култура–природа чрез схващане за 
света като живот. Тя се разработва в описване и обясняване 
на форми, изследвани в науките, и в решаването на проблеми, 
решавани в различни философии. 

Формата на феноменалния свят е жива. Потокът на света е 
жизнен процес – светуване. Светуването се отнася към опреде-
лена жива форма. Този свят се запазва в същата форма, докато 
се разпадне. 

Жива е формата, която се синтезира срещу спонтанното си 
разпадане. Този синтез е процес на самия живот. Светуване е 
феноменалният процес на света – процесът на изпитване на све-
та от човешките същества. 

Човешкият жизнен процес е животът на човешката форма 
като ре-синтез. 
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Дефиниции и положения 
 
Тук се определят основни термини и се формулират основни 

положения. 
Дефинициите и формулировките са специфични за тази раз-

работка. Търсени са най-кратките формулировки. 

1. Състояние–процес 
Дефиниция. Състояние: моментна определе-

ност/неопределеност.  
Дефиниция Процес: определена/неопределена промяна. 

2. Относителност на ‘състояние–процес’. 
Всеки процес се стреми към състояние, може да се сведе до 

състояние и да се опише като състояние. Пространствената и 
времевата определеност са единни. Те изграждат континуум. 

Равномерното праволинейно движение е процес, но то е не-
различимо от покоя, ако не се съотнася. Т.е. дали е налице про-
цес или състояние, зависи от отнасянето към позиция (коорди-
натна система). 

Равновесното състояние е процес на неопределено движение 
на множества елементи. Стабилизираната динамика далеч от 
равновесието може да се определи като състояние на метаста-
билност в неравновесната термодинамика. 

3. Живо състояние – жизнен процес. 
Дефиниция. Живо състояние: състояние, в което живата 

форма се запазва, състояние на живата форма. 
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Дефиниция. Жизнен процес: процес на запазване на живото 

състояние на живата форма. Процес, в който живата форма се 
синтезира в условие на спонтанно разпадане. 

4. Свят – светуване. 
Светът е форма в процес. 
Светът не е ‘наличното’, а постоянно синтезиращото се. 
„Дефиниция. Светуване: поток на света, феноменален по-

ток. 
Светуването е живеене, ре-синтезиране на свят.” (Форма на 

човешкия свят, § 4). 
Момент: времеви елемент на светуването. 

5. Светуване – жизнен процес. 
Светуването е феноменален план на жизнения процес. Жиз-

неният процес е процесът на ре-синтез на живата форма, наблю-
давана като живо тяло. По-подробно темата е разработена във 
Формата на човешкия свят (2010, гл. 8–11). 

Живата форма живее и заедно с това преживява свят. Едното 
не е тъждествено на другото. Едно е да усещаме болка, друго е 
да се разрушава органична форма. 

Светуването съответства на жизнени процес на ре-синтез на 
живата форма. 

Светуването също е ре-синтез на света такъв какъвто се жи-
вее от живата форма. 

6. Синтез – разпад. 
Дефиниция. Синтез: свързване на много в едно, на едно с 

друго; възникване; създаване. Части се обединяват в цяло, еле-
менти – в структура, компоненти – в система, моменти – в про-
цес. Един момент се съединява с друг. Една форма възниква, 
една форма се създава. 

Синтез в потока на живота е: свързване на отделни моменти 
в жизнен процес. 

Отнасянето е синтез – от едно се преминава към друго.  
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Дефиниция. Разпад: разединение, дезинтеграция на едно в 

много. 

7. Насоченост на формите към разпадане. 
Тук трябва да се позовем на втория принцип на Термодина-

миката. Ентропията – най-вероятното състояние – нараства до 
безкрайност. Принципът се формулира за затворени системи. В 
отворени системи (живите системи) ентропията се стреми към 
безкрайност. Относителността на информация, ентропия и жиз-
нен процес е подробно разгледана във Философия на относи-
телността (2008, част I) и във Формата на човешкия свят 
(2010, глава 6). 

Живата форма спонтанно се разпада от живо към неживо 
състояние. 

Всички органични форми: системи, органи, тъкани, клетки, 
макромолекули – се разпадат с времето. Това е дисимилация, 
патология, остаряване, смърт. 

8. Ре-синтез. 
Дефиниция. Ре-синтез: синтез на вече налична форма (ко-

пиране, пренос, проекция, възстановяване на разпадаща се фор-
ма). 

Живите форми се ре-синтезират в условията на разпадането 
си (ентропия). Така те се запазват. Клетката и организмът се 
възпроизвеждат. 

Ре-синтезът е форма на живота, на жизнения процес. Живите 
форми се възстановяват от разпада. Живите организми се разм-
ножават. Живите форми експанзират в жизнената среда до из-
черпване на ресурсите. 

9. Насоченост на жизнения процес към ре-синтез. 
Синтезите създават вериги с проективна посока: ре-синтез 

на живата форма. 
Всички синтези в жизнения процес имат посока: запазване 

на живата форма (на живото състояние).  
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Следствие. Реалното състояние на живата форма се колебае 

между синтез и разпад, живо и неживо. 

10. Проблематичност на жизнения процес. 
Най-кратко определение на ‘проблематичността’ е: ограни-

ченост на ре-синтеза от разпада. Форми се фиксират без функ-
ция, без смисъл, дори дисфункционално и разрушително. 

Всички синтези в жизнения процес се ограничават в ре-
синтеза до проблематични форми. Те могат да водят или да не 
водят към ре-синтез на живата форма. Реалните органични фор-
ми и виртуалните форми, създавани от хората (артефактите) са 
резултат от разпад и ре-синтез. Те са до някаква степен отклоне-
ни от една перфектна виртуална форма. 

Това реферира: деформация, болестно израждане, грешка, 
криза, катастрофа... 

Всяка синтезирана форма подлежи на включване в интег-
рална верига на ре-синтез и в нея се оказва повече или по-малко 
жизнена, адекватна, функционална, водеща към ре-синтез. Често 
синтезираните форми се запазват, въпреки че са погрешни, до-
като не се заменят с по-добри. Това реферира: паразитна ДНК, 
грешки в репликацията, мутации, грешки в кодиране при синте-
за на белтъци, заразяване с вируси или бактерии, дистрофия на 
органи, патология, погрешно действие и поведение, погрешно 
решаване на проблем, неуспешно създаване на артефакт. 

В насочеността си към ре-синтез синтезите сами по себе си 
са ‘слепи’ – едва резултатът в една интегрална серия показва 
дали се стига до ре-синтез. 

Ние спонтанно синтезираме смислени моменти и цялости: 
усещания, възприятия, представи, мисли, реч, артефакти. Дори в 
сънуването синтезираме образи и сюжети. Но всички те са 
проблематични, незавършени, полуехаотични и относително 
погрешни. Животът е потопен в хаос. 

11. Органична форма–функция. 
Органичните форми в живата форма в интеграл 

(ре)синтезират живата форма. 
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На всяка органична форма съответства функция – нейния 

жизнен процес. 
Това реферира: ДНК носи генетичната информация, проек-

тира я в синтеза на организма и я предава в поколенията. Сърце-
то изтласква кръв. Мозъкът интегрира жизнения процес на ор-
ганизма. 

На виртуално ниво артефактите имат предназначения в жиз-
нения процес на хората. Това реферира: Езикът служи за общу-
ване. Ножът служи за рязане. Компютърът служи за изчислява-
не. Митът служи за описване на света. Танцът доставя удоволс-
твие и сплотява общността. 

12. ‘Светови континуум’. 
Светът е континуален. Пространство и време не са две същ-

ности, а два аспекта на света-светуване. Всяка динамика на 
форма предпоставя някакво пространство и време. В механиката 
е разработено понятието ‘гравитационно поле’. В термодинами-
ката е разработено понятието ‘фазово пространство’ (пространс-
тво на състоянията). В биологията такива понятия се избягват, 
но се използват като метафори. 

Тук се използва в подобен виртуален смисъл понятието 
‘светово поле’, ‘светови континуум’. По аналогия с механиката 
и динамиката се използват термини като ‘гравитация към живо 
състояние’, ‘атракция към живо състояние’. 

Най-чисто от проблеми е използването на термина ‘насоче-
ност’. 

Жизнените процес, синтезите и сериите са насочени към ре-
синтез. 

13. Динамики на органични форми. 
Органичните форми се променят в специфични за тях вре-

меви форми (динамики). Тук се разработват, определят и прила-
гат в съдържанието на книгата: 

Генезис (пораждане): синтез на определена форма, преход 
от хаос към ред. 
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Запазване: запазване (фиксиране) определеността на генери-

раната форма. Една форма в жива форма е фиксирано определе-
на в програма. Това се нарича ‘запазване на приспособеното’. 

Копиране: синтез-ре-синтез на форма със същата определе-
ност.  

Трансфер (пренос): пренос на форма от едно място на друго. 
Транслация (превод): пренос на форма от една координатна 

система към друга.  
Проекция: трансфер на форма в друга форма. Пренос на 

форма от едно ниво (една група форми) към друго ниво (друга 
група форми). 

Трансформация (превръщане): синтез на форма, свързана с 
предходна форма, който може да се определи като ‘превръща-
не’. 

14. Трансдукция. 
Трансдукция (от лат. transductio): трансформация от едно 

пространство към друго; от една система на кодиране към друга; 
от хаотична среда към подреден сигнал; от сетивност към език; 
от мислене към език; от светлинна среда към зрителна система; 
от една граматика към друга. 

Дефиниция. Трансдукция: вход от неопределена сфера към 
определена форма на сериален синтез. 

Сигнална трансдукция: процес, при който извънклетъчен 
сигнал се преобразува във вътреклетъчен сигнал. Светлинното 
многообразие се проецира чрез оптиката на окото в ретината – 
трансдукция. 

15. Феномен. 
Дефиниция. Феномен (явление): преживяване, синтезирана 

от квалии динамична форма. 
Феномен реферира: възприемане на предмет, лице, музика; 

разбрана реч, разбирано понятие. 
Феноменът съвпада със смисъла, но е отнесен към едно 

предполагаемо нефеноменално съществуване отвъд себе си: 
същност. Феномените заменят същностите в историята на наша-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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та философия. Феноменално значи такова, каквото се явява, из-
питва, а не каквото се схваща като (предполагаемо) съществу-
ващо, същност. 

16. Смисъл. 
Дефиниция. Смисъл: момент в светуване (в по-широк сми-

съл: момент в жизнен процес). 
Светуването е верига от смисли. От квалии спонтанно се 

оформят смислени цялости: възприятие, представа, спомен. 
Синтезират се: мисъл от думи и образи; реч: описание, обясне-
ние, предписание; цел, проект; действие, дейност. Дори напълно 
несъзнателно, в сънищата, ние оформяме цели сюжети. Синте-
зът на смисъл е локален синтез на светова форма. 
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ЧАСТ I. СВЕТУВАНЕ 

Глава 1. Поток на света 

17. Светуване. 
Дефиниция. Светуване: поток на света, феноменален поток. 
Светуването е живеене, изпитване на това да си живо съ-

щество. 
Терминът реферира феноменалния поток, света като процес, 

тъждествен на живота, какъвто се изпитва. Няма реална граница 
(разлика) между живота като форма и като процес, между света 
като форма и процес. „Животът се живее.“. „Светът се светува.“. 

18. Реално – виртуално. 
Реално е: изпитвано, квалия, феномен, поток на живени 

форми. 
Онова, което се изпитва, е реално; онова, което се прави, е 

виртуално. „Черната форма на бял фон се вижда, а черната бук-
ва на бял фон се написва/ чете, за да се означи нещо. Онова, кое-
то изпитваме неотменно, е живот; онова, което създаваме, е 
артефакт.“ (Философия на относителността, § 33). 

19. Светуването е корелирано с жизнен процес на жи-
ва форма. 

„Светуването е корелирано с жизнен процес на жива форма 
– ре-синтез на живата форма. Тази корелация е неясна, но е 
видно, че е налице: на определени феномени съответстват опре-
делени процеси в тялото. 
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Не казваме: „Светуването определя жизнен процес“. 
Не казваме: „Жизненият процес причинява светуването“. 
Не казваме: „Светуване и жизнен процес  взаимодействат“. 
Не казваме: „Светуване и жизнен процес са независими“. 
Въпросната връзка свързва различни ‘измерения’ и изглежда 

не е изказуема коректно. Говоренето за виртуалното същевре-
менно е и създаване на виртуалното. Говоренето за реалното не 
засяга реалното. В този смисъл редуктивните анализи на фено-
мените като формални функции са несъстоятелно игнориране 
на реалното, а анализите на феномените като мозъчни процеси 
са некоректно смесване на планове.“ (Формата на човешкия 
свят, § 37). 

20. Живеенето-светуване и жизнения процес. 
Можем да кажем: Светът се живее. Но това живеене и 

функционирането на организма са различни. 
Живеенето като изпитване не съвпада с наблюдавания жиз-

нен процес на тялото. Едно е да виждам, друго е да наблюдавам 
зрението като физиологичен процес.  

Съотнасят се непосредственото изпитване на феноменалния 
поток на гледането и един процес в този поток: процесът на 
функциониране на зрителния апарат. Това не е субект–обектна 
структура, а координация между телесен жизнен процес и фе-
номенален опит. Когато гледам, в мозъка на гледащото (ми) тя-
ло протичат специфични процеси на един зрителен апарат.  

21. Гледането и гледането на зрителната функция. 
Да гледаш залеза и да гледаш някого, който гледа залеза, е 

основно различие, но понякога трудно доловимо. 
Формата на зрителното поле не е конус, на чийто връх е 

окото, а овал. Ние проецираме този овал като форма на друг 
гледащ и тогава той изглежда конус с връх окото. Тази форма не 
е реална, в смисъл, че никой не я изпитва. 
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22. Изпитването и наблюдаването на живота не е су-
бект–обектна опозиция. 

Динамиката на зрението не е линеен поток на презентиране 
на светлинна динамика, а постоянен ре-синтез на зрим свят. 

Ако да изпитваш е ‘субективно’, а да наблюдаваш нечий 
жизнен процес – ‘обективно’, то няма граница между субект и 
обект, защото наблюдаването е изпитване, а наблюдаваното се 
припокрива с наблюдаваното. 

Ако изпитването е субективно, а жизненият процес – обек-
тивно, то едно тяло е веднъж субект, а сред това – обект. Но то-
гава субект и обект не е светова структура, а относителни обра-
тими полюси. 

От тук произтичат цял ред неразрешими дилеми в дименси-
ята субект–обект.  

Затова тук се разработва друга дименсия: реално–виртуално. 

23. Изпитването е реалното. 
Реално е: изпитвано, квалия, феномен, поток на живени 

форми. 
Изпитването е непосредственото светуване. То се преживява 

‘от’ едно тяло. 
„Реално е всичко, което се изпитва, случва в потока на жи-

вота. Относно тази реалност езикът е виртуално подреждане на 
колективен живот чрез общуване. Словото определя траектории 
в съвместни живи процеси.“ (Форма на човешкия свят, § 30). 

„Реално е онова, което някое живо същество изпитва и не го 
изпитва никое друго в този свят: ‘да си това същество’... Реал-
ното не е нещо самò по себе си, нещо обективно, нито пък е не-
що субективно.“ (Философия на относителността, § 33). 

Изпитване: ‘да си това същество’. Живеене ‘като това съ-
щество’. 

Ако изпитването е реално, то изказването е виртуално. 
Виртуално е определянето на нечие виждане или нечие зри-

телно поле, като проекция от нашето изпитване: гледане на не-
чие виждане отстрани. 
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24. Безотносителност на изпитването.  
Реалното е непосредствено и не се дели на субективно и 

обективно.  
Реално светуването е неотнесено. Неотнесено значи неопре-

делено. Световата форма е неопределена. 
В непосредственото реално светуване светът е безотносите-

лен, единствен. 

25. Реална позиция. 
„Дефиниция. Реална позиция: момент-място на живеене като 

човешко същество: ‘аз–тук–сега’“ (Философия на относител-
ността, § 33). 

Светът е такъв, каквато е живата форма. В реална позиция 
‘да си това същество’ не се променя и светът, който се изпитва, 
не променя своята форма. 

26. Неотнесеност на реалната позиция. 
Потокът на феномените е непосредствен процес. Той е не-

определен като жив, човешки, зрителен, преди да се съотнесе с 
неживото, нечовешкото, незрителното. 

Реалната позиция непосредствено не е видима като позиция. 
Гледането не обхваща гледащия. 
Не са различими запазването и спонтанната промяна на ре-

алната позиция. 
„Безотносителност на реалното. Живеенето ‘като това съ-

щество’ e преди отнасяне, определяне, осъзнаване. Ние не реф-
лектираме човешкото спрямо нечовешкото, а го живеем непос-
редствено. То даже не е отнесено към ‘субект’, не е интенция. В 
непосредственото реално светуване светът е безотносителен, 
единствен.“ (Формата на човешкия свят, § 40). 

27. Цялостност на светуването. 
Светът е живо единство от смислени моменти: феномени. 
Светуването е цялостен феноменален процес – интеграл от 

серии феномени. 
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В света  нещата са взаимно свързани. „Това се случва в зави-

симост от онова.“, налице е континуалност, в която отделяме 
форми. Формите, които отделяме, са вариантно, динамично, не-
определено свързани. 

28. Ограниченост на светуването. 
Светуването е ограничено като жизнения процес. 
Светът е ограничен като тялото. Светуването започва с раж-

дането, трае с живота и се прекъсва в края на живота. 
Процесът на светуването е ограничен ‘във време’. По-

прецизно казано: Светуването оформя времето. 

29. Феноменалност на светуването. 
Светът се живее както ‘се явява’, а не както ‘протича сам по 

себе си’. 
Светът не се явява на някакъв нетелесен, трансцендентален 

субект. Явяването на света не изисква някой, на който се явява и 
нещо, което се явява. ‘Явяването’ е обратно на ‘биването в себе 
си’, но извън тази противопоставка ‘явяването’ отпада. 

Можем да осъзнаем: Вселената необозримо надхвърля чо-
вешкия живот. 

Ние живеем в култура, всред необозримо многообразие от 
живи форми, на планетата Земя, в необятната Вселена. Тези ни-
ва на реалност не са хаотични, а са относително подредени и са 
среда за жизнения процес. 

30. Поток на феномените – Хусерл. 
„Този поток е нещо, което наричаме така конститутивно, но 

той не е не е нещо темпорално ‘Обективно’. Това е абсолютна 
субективност и има абсолютните свойства на онова, което би 
следвало образно да се нарече ‘поток’, което има начало в на-
чалната точка, първичната точка-източник (Urquellpunkt), ‘Сега’ 
и т. н. В актуалното преживяване ние имаме първична точка-
източник и непрекъснатост на ехо-моменти. За всичко това не 
достигат названия.” (Гусерль 1994, 79). 
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Тази почти неописуема динамика е наречена от Хусерл: ‘фе-

номенология на вътрешното съзнание за време’. Трансценден-
талността на ‘абсолютно субективното’ изключва ‘съзнанието’ 
от реалния жизнен процес. Тук смисленият момент е: светуване-
то преди съотнасяне като определено спрямо жива форма е не-
отнесено и лишено от предикати. 

31. Потокът на феномените има форма и затова е 
свят. 

Светът е поток. Този поток има форма. Той не е просто ‘хе-
раклитов поток’ (Хусерл). Потокът на света е корелиран с жив 
процес на жива форма. Той е оформен специфично като органи-
ка, а не като неопределен допредикативен фон на смисли. Све-
туването е сериален процес от моменти, корелирани с моменти 
на ре-синтез на живата форма. Жива форма е формата, чиято 
динамика (жизнен процес) е ре-синтез на самата тази форма. 
Живата форма осъществява динамика на своя ре-синтез и в това 
се състои животът £.  

‘Потокът на феномените’ не е изливане отникъде в никъде. 
Този поток има форма. Това го прави светуване. Светът, който 
живеем ние, хората, е човешки свят с човешка форма.  

Светът е форма в безформие, ред в хаос. Изпитват се пропа-
дания, които отслабват света, в които потъваме и от които изп-
луваме (сън, припадък). Светът губи и възстановява очертанията 
си. Светът се въззема след пропаданията, какъвто е бил, докато 
сме живи. Той се синтезира постоянно, той се ре-синтезира, как-
то се възпроизвежда пропадащия в неживо живот. Светът изп-
лува и се потапя в хаос (не противоположно на свят, а неопреде-
лено), така, както животът се появява и изчезва, както светлина-
та светва и угасва.  

32. Няма ‘светуващ света’ срещу света. 
Няма ‘светуващ’ света, който да се намира като субект сре-

щу обектите или като Аз срещу света. 
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Ефектът на този ‘Аз’ е проективен ефект, аналогичен на 

проекцията, при която ние поместваме нечие око в центъра на 
сегмента на неговото въображаемо зрително поле. 

Един Аз извън света е немислим за този свят, защото той би 
бил Аз, независим от жизнен процес на светуване. 

33. Експеримент за световия процес. 
Животът е спрегнат с разпадане на живата форма, но тя жи-

вее в подредена среда – биосфера, планета, Слънчева система, 
Галактика, Вселена. Това индуцира представата, че животът е 
едно, а светът – друго. Животът сякаш тече на фона на света. 

Движещият се влак минава през поле, през река, влиза в ту-
нел, после излиза и се движи на открито в планина. 

Не е ли животът в света аналогичен на влака в релефа? 
Пейзажът край железопътната линия е светът, а влакът е живее-
щото същество (или един Аз). Тогава всяко живо същество (Аз), 
което минава по същия път, ще види едни и същи неща. Ако пък 
едно същество живее през цялото време, то ще премине през 
целия свят.  

Такава е представата за обективен свят, който живите възп-
риемащи същества презентират. Представата е резултат от про-
екция. Ние проецираме трайния свят, който възприемаме, като 
свят независим от възприемането. Но такъв независим свят е 
нереален, защото е отделен от всичко, което можем да възприе-
мем. 

34. Потоците в света. 
‘Пътят на живота минава през’ различни места-моменти. 

Жизненият процес среща потоци с различно направление. Всич-
ки те в различна степен са условия на живота, противостоят на 
живота или се разминават с него. Тези процеси вън и вътре в 
тялото изпитват като положителни, неутрални или отрицателни 
смисли. 

Предвидимото във фоновите потоци е трайната спрямо чо-
вешкия живот форма, зависимост между минало и бъдеще, от-
носителна предопределеност на бъдещето от миналото. В най-
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силна форма такава е Земята с нейните ритмични процеси на 
фона на динамиката на Слънчевата система. Но и тя, разбира се, 
е временна и в един момент Слънцето вече няма да изгрява. Но 
дотогава, т.е. в един необозрим от човешкия опит период от 
време, Слънцето всеки ден ще изгрява и залязва в определени, 
предвидими часове и минути. Лунните и слънчевите затъмнения 
ще стават в предвидими моменти. Елипсите на планетите ще 
бъдат едни и същи.  

Тази трайна форма позволява потоците от събития на опре-
делени пространствени форми да са предвидими. Така в различ-
на степен с всяка пространство-времева форма, включително и 
атмосферата. Вятърът е най-непостоянен, и все пак метеороло-
гията може да определя трайни атмосферни форми.  

Относително стабилните процеси се описват от неравновес-
ната термодинамика като потоци в метастабилни системи далеч 
от термичното равновесие. 

35. ‘Изникване’ на света. 
Светът придобива и губи форма. 
Светът придобива очертания всеки път, когато се ражда чо-

век и ги губи с неговата смърт. 
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. 

Когато сънуваме, светът отново е неподреден в координати 
и сякаш сме на неопределено място в неопределен момент. Но 
от този хаос сънуването оформя неща и лица, събития и дейст-
вия. Сънуваме дори цели сюжети и истории. 

Когато се събудим внезапно, светът все още е непопълнен и 
ние често се чудим къде се намираме. В главата ни е хаос от 
смътни спомени за сънуваното и разпокъсани усещания за възп-
риеманото. Но след секунди всичко се ‘зарежда’: възприемаме 
стаята, жилището, мястото, времето. Сещаме се за предстоящите 
събития и задачи. 
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36. ‘Пропадане’ на света. 
Когато се разсейваме или изключваме вниманието си, губим 

фокус, задача, рационално действие. 
Когато заспиваме, светът се изплъзва в хаотични мисли, 

емоции и видения. 
Когато изпадаме в безсъзнание светът чезне в безформеност 

и нещата губят очертанията си. При бурен процес на разстройва-
не светът се превръща в хаотичен поток от усещания. 

И накрая, когато умираме, нашият свят се разпада неудър-
жимо, като преминава през фазата на сетивния хаос.  

В този раждащ се и умиращ свят няма обективно пространс-
тво и време като измерими и определими протяжност и траене. 
Хаосът е без-формието, пред-формието или след-формието, пла-
ващото състояние вън от границата на цялостната човешка фор-
ма. Така разбираме, че светът се крепи върху целостта на човеш-
ката ни форма. 

37. Светът постоянно възниква. 
Светът е динамичен. Той постоянно възниква и се разпада 

като нашия живот и заедно с него. Това напомня на ‘Огъня’ на 
Хераклит, който гори и превръща Логоса в различните му фор-
ми между битие и небитие. Това напомня на индуската предста-
ва за света като река. Това напомня на будистката аника  (не-
перманентност) и специално на дхармите, които възникват и 
изчезват, възникват и изчезват в течение на цялата безначална 
верига на самсара. 

Светът отслабва и се усилва заедно с живота. В различните 
фази на живота светът е различен. Той пропада и се размива, 
когато животът чезне. Той изплува и се очертава, когато живо-
тът експанзира. 

38. Светът е живот: раждане, живеене и умиране. 
Светът не е книга, която четем, нито дом, в който живеем. 
Светът е животът, който живеем, той е светуването на света. 
Светът се живее, а не отразява или еманира. 
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Светът е ‘мястото, в което’ можем да се родим, да живеем и 

да умрем. 
Единственият и несъмнен критерий за ‘свят’ е, че в света 

можем да се родим и да умрем. Всичко останало е не свят, а об-
ласт от света. Така ‘виртуалният свят’ в компютъра или в Ин-
тернет не е свят. 

39. Смисъл е момент в светуване. 
Дефиниция. Смисъл: момент от светуване (жизнен процес). 

Към него може да е отнесен знак, мисъл, форма. 
Светуването е верига от смисли. От квалии спонтанно се 

оформят смислени цялости: възприятие, представа, спомен. 
Синтезират се: мисъл от думи и образи; реч и текст: описание, 
обяснение, предписание; цел, проект; действие, дейност. Дори 
напълно несъзнателно, в сънищата, ние оформяме цели сюжети. 
Синтезът на смисъл е локален синтез на светова форма. 

Синтез на смисъл е реферирането. Знак се свързва с фено-
мен и така се синтезира определен смисъл. Свързването на зна-
ковото със сетивното, на виртуалното с реалното,  е ре-синтез на 
жизнен процес като нещо цялостно. 

Смисълът в комуникативен план е ‘иман предвид’ или ‘раз-
бран’.  

Придобиване на смисъл значи включване в потока на света 
(живота) на определена жива форма: възприемане, представяне, 
спомняне, очакване, сънуване; мислене, говорене, общуване. 

Това, което има смисъл за вълка, няма смисъл за мен. А оно-
ва, което е отвъд живота и отвъд този свят, е непостижимо. 

40. ‘Екзистенциални проблеми’. 
Тук се разкрива по нов начин сферата на екзистенциалните 

проблеми. ‘Екзистенцията’ не е различна от жизнения процес 
като цяло. ‘Екзистенциалните проблеми’ реално са проблеми в 
света (в живота), но са фиктивни проблемите на ‘света като 
цяло’ (живота като цяло). 

Няма ‘Екзистенциални Проблеми’, които реално да се пос-
тавят и решават. Нищо не може да се направи относно живота-
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свят. Не може да се търси и намери Смисъла на света (‘смисъла 
на живота’). Смисълът просто съвпада с момент от светуване. 
Светуването като цяло не може да се отнася към някакъв сми-
съл. 

Смислите реално са решения на проблеми, находки, момен-
ти от успешни жизнени процеси.  

41. Смислите са отнасяния. 
Едно отнасяне е едно определяне. Ново отнасяне е ново оп-

ределение и то може да има нов смисъл. Така едно възприятие, 
едно изказване, един акт, синтезират елементарна определена 
структура, която има насоченост спрямо жизнения процес, ре-
синтеза на живата форма, ре-синтеза на феноменалния свят.  

Човек отнася, съотнася, свързва и разделя в мисли и дейст-
вия. Човек групира и подрежда времево отнасянията, определе-
нията, смислите. Така човек синтезира траектории в своя живот 
и в крайна сметка траекторията на живота си. 

42. Светът става различен с промяната на позицията. 
Когато се преместим, гледката се променя. Когато променим 

нагласата си, смисълът се променя. Групите смисли и веригите 
на смислите се задават от специфично състояние на място (по-
зиция) в световото поле. 

Светът може да изглежда рай или ад, животът – щастие или 
нещастие, ако сменяме нагласата – определеността на позиция-
та. 

Един-единствен нюанс или връзка може да промени настро-
еността драматично. 

Ето как светът се променя с промяната на отнасянето. 

43. Живата форма като тяло е координирана със све-
товото поле. 

Окото е координирано със зрително поле. Зрението е коор-
динирано с визуалния поток от феномени. 

Биографията е координирана с индивидуалния поток на све-
та. 
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Животът не е ‘свобода’. Ние не избираме да сме хора или 

други живи същества. Не избираме да се родим, да живеем и да 
умрем. 

Това течение на живота се възприема превратно като 
‘съдба’, отнесено към избора. Но ние не избираме да избираме 
или не. 

‘Съществуването’ не предшества ‘същността’. 

44. ‘Обективен процес на света’.  
‘Физическият процес’ е проекция на светуването от жизне-

ния процес на тялото във виртуална обективна динамика. Реално 
няма граница между ‘физичен–психичен’ процес. Схванат като 
обективен прецес, светът се описва с динамични закони. 

Динамичният закон свързва с необходимост или вероятност 
сегашно състояние с минали и с бъдещи. Идеалът на това свърз-
ване е бил пълната детерминираност на състоянията н Вселена-
та. Лаплас формулира тази пълна определеност така: „Разум, 
който за даден момент би познавал всички сили, оживяващи 
природата и съответното положение на образуващите я създа-
ния, ако впрочем е достатъчно обширен, за да подложи тези 
данни на анализ, би обхванал в една и съща формула движения-
та на най-големите тела на вселената и тези на най-лекия атом: 
нищо не би било несигурно за него, а бъдещето, както и минало-
то, щеше да е пред взора му.“ (“Introduction ä la téorie analytique 
des probabilités”, 1886). Подобна е формулировката на Дьобуа-
Реймон: „Можем да си представим как познанието за природата 
достига до положение всеобщият световен процес да бъде пред-
ставян с една-единствена математическа формула, с една-
единствена огромна система от едновременни диференциални 
уравнения, откъдето биха били извличани, за всеки определен 
момент, положението, посоката и скоростта на всеки атом в све-
та.“ (“Über die Grenzen des Natürerkenntnis”,1892). 

Тук напълно се изключва свободната воля, жизнения процес 
и случайността. Дебатите по този въпрос са много интензивни и 
изглежда квантовата механика ги затваря, но не е съвсем така: 
съвременната субатомна физика се стреми към обединяваща 
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теория и към същности, които да детерминират наличните еле-
ментарни частици и взаимодействия. 

Такива формулировки може да изглеждат абсурдни, но съв-
ременните търсения на ‘теория на всичко’ в лицето на струнната 
теория не са далеч от това. Вижда се колко жизнен и мощен е 
импулсът на радикално обективно обяснение на света – много 
след принципа на неопределеността на Хайзенберг и многоб-
ройните факти на неопределеност в биологичните науки и в 
психологията. 

45. ‘Необходимост–случайност–живот–свободна 
воля’. 

Необходимостта най-често се допълва със случайността. Ос-
вен детерминистичните закони в света действат случайни про-
цеси. А на  фона на тези смес от необходимост и случайност те-
че активността на живота и съзнателната дейност на хората. 

Тази категориална мрежа е твърде сложна и несъгласувана. 
Защото се оказва, че свободната воля променя условията и по-
някога законите, а жизнената активност асимилира необходи-
мостта на наследяването и случайността на мутациите. 

Тази нестабилна четворка може да се замени с далеч по-
силната и проста схема: светът се запазва, ре-синтезирайки се на 
фона на разпадането си.  

Запазването на формата на света се проецира в ‘необходи-
мост’. Разпадането на формата на света е ‘случайност’. Ре-
синтезът на света е ‘живот’, а съзнателното насочване на жизне-
ния процес от хората е ‘свободна воля’. 

46. ‘Битие-в-света’. 
‘Ние светуваме’ координирано с жизнения процес на тялото, 

‘поради’, ‘посредством’, ‘с’, ‘в’, ‘презентирайки’ тялото. Грама-
тиката на тази връзка е неопределена. 

Ето това е, което ни поставя, ‘захвърля’, ‘приютява’, ‘в све-
та’. Даже и този почти очевиден израз ‘в света’ не изразява ре-
алното положение, защото по някакъв начин и „Светът е в тяло-
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то.“, а не само „Тялото е в света.”. Защото светът на една жива 
форма се определя от тялото £.  

Няма точен израз на това положение. ‘Битие-в-света’ е отно-
сително сполучлив израз, както обаче и ‘битие със света’, ‘жи-
веене’, а най-сполучлив е терминът ‘светуване’, защото не се 
разлага двусмислено на две морфеми и не полага определено 
отношение на ‘нас’ и ‘света’. Това е важно, защото така се из-
бягва подвеждането на всяко съотнасяне на ‘аз’ и ‘свят’ – двете 
са неразличими в реалността. 

При положение, че ‘трансценденталният Аз’ се мисли като 
‘граница на света’ (Витгенщайн), а не ‘част от света’, няма как 
да сме ‘битие в света’. Това положение важи обаче за тялото, 
което е всред света вън от тялото. 

47. ‘Чисти феномени’ – сетивен поток. 
Ако е смислено делението ‘чисто–нечисто’ (Кант: ‘чисто–

емпирично’, Хусерл: ‘чист феномен’, то ‘чистото феноменално 
светуване’ ще е изолираният сетивен поток в неговата сурова 
форма, съответна на живата форма. Тук няма да е намесен ези-
кът и никакви артефакти. 

Светът в тази му чистота е просто светът без описания. Това 
е потокът на сетивността на нашето тяло. Той се улавя в нап-
реднала медитация след пълно отмисляне и разтваряне на възп-
риятията. В този свят няма неща и събития.  

48. ‘Начало на света’. 
Европейските философи си представят света като сграда с 

основа – субстанцията. Ако субстанцията е Абсолютно, то тя е 
неопределима. Е ли този свят Абсолютен? Това никога не е било 
определено: оформена е антиномията крайно–безкрайно. 

Ако светът е относителен, то той има начало и край. Съот-
ветно на това метафизици и физици си представят едно начало 
на света. В съвременната астрофизика Вселената има начало – 
Големият взрив. 

Във феноменологичен план формата на света не е ‘субстан-
ция’, а жива форма. Началото на света не е ‘Възникване на Все-
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лената’, а раждането. ‘Големият взрив’ е виртуална проекция на 
съвременната динамика на галактиките назад във времето. 

49. Континуумът е светуване. 
Континуумът ‘пространство-време’ е процесът на светуване, 

оформящо пространство-време. 
Илюзията за поместеност на живота в пространството и 

времето има за извор пространствената граница между живото 
тяло и неговото окръжение и времевите граници, които нарича-
ме ‘раждане’ и ‘умиране’. 

50. ‘Промяна на света’. 
Промяната е относителна спрямо ‘нещото’, което се проме-

ня. А то е виртуално, относително, плод на определение, на език 
и мисъл. 

Промяната е относителна спрямо неизменното. Но ‘неиз-
менното’ е неизменно само относно променливото. 

‘Промяната на света’ е отнасяне на динамиката на ре-
синтеза на света към трайната му форма, координирана с живата 
форма. 

51. „Панта рей“ – Хераклит. 
„Всичко тече“ – това е условен изказ на потока на света и е 

неверен безотносително. „Всичко тече“ спрямо една виртуална 
неподвижност. „Всичко тече“ е отговор на: „Битието е неизмен-
но.“.  

Светът тече спрямо формата си, която се запазва. 
Разбира се, живата форма се променя относно една виртуал-

на неизменност, относно реалните други форми, относно своите 
предишни състояния. 

Ние приемаме, че оставаме същите човешки същества. За-
едно с това приемаме, че светът е същия. Оставаме хора, докато 
сме живи. Звездите са ‘неподвижни’. „Океанът не тече.“. „Ска-
лите не текат.“. „Елементите на физическата Вселена са същи-
те.“. „Вселената е същата.“. 
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Вселената заедно със своите елементи обаче ‘е възникнала’, 

самите елементи са синтезирани след Големия взрив. Тази исто-
рия тече спрямо едно първоначално неизменно състояние на 
‘първичното яйце’. 

Процесите ‘имат смисъл’ като определени процеси на фона 
на жизнения процес на запазване на света заедно с живата фор-
ма. 

52. Относителност на движението. 
Когато стоим на мост и гледаме срещу течението на река, 

осъзнаваме, че движението на реката спрямо моста и на моста 
спрямо реката са един процес. 

В Галилеевата механика покоят е тъждествен на равномерно 
праволинейно движение. В Нютоновата механика това е осно-
вен принцип – Първи закон на механиката. 

В Специалната теория на относителността всяка система в 
покой или равномерно праволинейно движение е инерциална 
или ‘отправна система’. 

‘Въртенето около’ е също относително. 
Слънцето, земята и луната са взаимно движещи се тела. 

Тяхното взаимно движение се описва с център Слънцето и цен-
тър Земята  (би могло и с център Луната). Тези небесни тела 
имат различни маси и затова най-доброто описание е да се пос-
тави в центъра най-тежкото тяло – Слънцето.  

53. Относителност на промяна и запазване. 
„Светът се променя.“. Този израз, взет безотносително, е 

празен. Също толкова вярно е, че „светът е неизменен“. Затова 
са били еднакво смислени статичните и динамичните онтологии. 

Смислено е, че светът запазва своята форма координирано с 
живата форма. Смислено е, че всичко в света е в процес спрямо 
запазването на тази форма. Самото запазване е процес на ре-
синтез срещу разпада. 

Това е ‘срещутечение’, аналогично на течението на реката 
спрямо моста.  
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Може да се каже неестествено, че животът е статичен, а све-

тът се ‘движи назад’, разпадайки се. Естественото изказване е, 
че животът е процес спрямо статичната Вселена или разпадащия 
се свят. Ние изпитваме постоянно това усилие на живота – ние 
оцеляваме и експанзираме благодарение на работа на нашата 
човешка форма, а не от само себе си. 

Така постоянната промяна в посока нашата форма ни запаз-
ва срeщу разрухата.  

54. Форма–процес–форма = свят–време–свят. 
Така може да се напише ‘уравнението’ на света-живот: ци-

кълът на света съвпада с цикъла на формата. В началото и в края 
на жизнения цикъл е живата форма.  

В различните фази на живота светът е различен. 
Той пропада и се размива, когато животът чезне. Той изплу-

ва и се очертава, когато животът експанзира. 
Животът може да се изобрази като динамичен баланс – със-

тояние, в което ентропията е равна на експанзията. Уникални са 
стъпките на експанзията. Уникални са живите актове. Уникален 
е пътят на живота. Защото във всеки миг и на всяко място се ре-
синтезира различен момент от формата. 

55. Биография – индивидуално светуване. 
Живата форма (човек) се запазва каквато е от раждането до 

умирането и заедно с това се запазва светът. Нейните части и 
актове се запазват каквито са, с промяната си от зародиша през 
детето–възрастния–стареца. Затова пътят на живота, макар че е 
уникален и непредвидим, запазва своята форма. Той е цикличен 
– повтарят се с вариации едни и същи актове. Синтезират се 
едни и същи форми: клетки, органи, системи; сетива, памет, по-
нятия. Съзнанието се ре-синтезира постоянно в актове на осъз-
наване и е потопено в несъзнавано. 

Вариациите и уникалността на жизнените актове произтичат 
от уникалността на констелацията в света във всеки момент и на 
всяко място.  



                                                     Светуване     35
 
Животът намира път през хаоса и многообразието и пътят, 

колкото по-дълъг е, толкова е по-уникален. Тази дължина е из-
мерима по плътността на различията, а не по броя на повторени-
ята на цикли. 

56. Категориите не определят потока на света.  
Потокът на света се насича на причина–следствие, възмож-

ност–действителност, необходимост–случайност, предмет–
свойство–отношение, и тогава изглежда че не е поток, а проек-
ция на устойчиви зависимости. 

Ако кажем, че ефектът Б е следствие на А при условията С, 
това няма да се потвърди, защото условията са безкраен ред, а А 
и В са постоянни само като термини и никога реално като неща 
или процеси.  

Това означава, че причинността е непроследима – тя се разт-
варя в целия свят. Сякаш целият свят някак ‘тече’ причинно от 
минало към бъдеще. но и това не е вярно. Защото ‘течението’ на 
света се забелязва само чрез моето ‘течение’ като рационално 
действие, като мой живот.  

57. ‘Дао’. 
Дао (道) е дума, използвана от древни времена в Китай, за да 

се означи неопределимия поток на света, завихрящ се в много 
потоци, никой от които не е предвидим точно и не подлежи на 
схващане в неподвижни понятия. Дао не е природа, нито дух; не 
е обект, нито субект; не е душа, нито тяло. Дао може да се 
следва – така, както се следва ‘пътя на водата’ – път на живота, 
избягващ противопоставянето и пазещ хармонията. 

‘Дао’ може да се преведе като жизнен процес, светуване. 
Дао е ‘потокът на света’, непреодолимата и неопределима 

течаща и оформяща сила на живеенето-на-света. Ние можем да 
действаме и мислим някак ‘срещу’ Дао и тогава грешим. Греш-
ката ни сочи пътя. Правилното живеене е Дао. Отклоняването от 
него е болка, страдание, смърт. Отклонението ни изхвърля от 
живота. 
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Глава 2. Жизнен процес 

58. Дефиниция. 
Дефиниция. Жизнен процес: процес на запазване на живото 

състояние на живата форма. Процес, в който живата форма се 
синтезира в условие на спонтанно разпадане. 

Жизнен процес в тесен смисъл е наблюдаваният, а не изпит-
ваният живот. Жизнен процес реферира всеки процес на ре-
синтез от синтеза на ДНК и белтъците в клетката до композира-
нето на музика. 

59. Жизненият процес съответства на феноменалния 
поток. 

Телесните процеси се обособяват тук относно целия поток 
на феноменалните процеси на света. Тялото е в света, но е коре-
лирано с целия свят. Така процесите на зрението в мозъка са ко-
релирани с процесите на виждане на феномени. 

Всяка феноменална промяна съответства на промяна на тя-
лото.  

Мисленето е корелирано с мрежови процеси в кората на 
главния мозък. То е свързано с целия жизнен процес. Спирането 
на дишането може да спре потока на мисленето. 

Както тялото е център на феноменалното пространство, така 
и жизненият процес е ‘ос’, около която се подрежда времевият 
поток. Той е преди опозициите субект–обект, Аз–свят, Мое–
твое, и преди всякакви опозиции. 

Изказът на жизнения процес е момент от речеви процес. 
Казвайки: „Аз съм жив.“, „Моето тяло живее. “, „Аз съм одуше-
вено тяло.“, „Аз съм дух.“, „Аз те виждам.“ и т.н. и т.н, човек 
произвежда реч в един локален език в една локална култура, на-
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сочен към други ко-хабитанти. Това е културна форма, а не от-
ражение на жизнения процес. 

60. Жизненият процес е насочена серия от функции 
(актове). 

Ре-синтезът на живата форма е жизнен процес, разчленен на 
моменти и фази. Те са функции във възпроизводството или ак-
тове на поведение. 

„Пълната определеност на момент или фаза се получава като 
отношение към възпроизводството като цяло. Това означава, че 
моментът или фазата са определени органично, само ако е посо-
чено в какъв смисъл те допринасят за възпроизводството на ор-
ганизацията. Моментът или фазата означават емпирично акт 
или функция във фиксирана траектория в организацията с опре-
делено положение в последователността на интегралния процес. 
Действуващи в молекулната биология термини за ‘моменти’ са: 
кодиране, транслиране, пренос на генетична информация, мат-
ричен синтез и т. н. Синтезът на аминокиселина в рибозомата по 
кодон от мРНК е момент от фазата белтъчен синтез. Повечето 
моменти на органичното време могат и рационално се определят 
не чрез цялото, (възпроизводството на клетката), а в контекста 
на определена, обособена фаза на възпроизводството, притежа-
ваща относителна цялост.“ (Рационалност и биология 1991, 
120). Размерността на ‘биологичното време’ се определя от рит-
миката на жизнените процеси и то може да се ‘забавя’  и ‘уско-
рява’ спрямо физичното.  

61. Еволюцията е промяна на живите форми. 
Еволюцията е исторически процес, в който се трансформи-

рат живите форми. Еволюцията синтезира генетичните програ-
ми (Майр), т, е. информационните текстове на конкретните жи-
ви форми. Живите същества не са сътворени същности според 
идеята за еволюцията, а възникват като фази на развитието на 
живота. Животът е исторически феномен, който се развива 
прогресивно към по-високи равнища на организация. Редукция-
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та на историята към динамиката на генни честоти в популацията 
я анулира като история.  

Самоорганизацията е не просто отбор, а и разширение и 
обогатяване на информационното съдържание, задаващо харак-
теристиките на нейните отделни нива и живи форми. Такова 
разбиране за еволюцията като свойство на организацията снема 
противопоставянето между функционална и еволюционна био-
логия. 

62. Изпитването се осъзнава в различна степен. 
Течението на живота към смърт е изтичане – капка по капка, 

момент след момент. Животът в познатите ни форми минава и 
отминава безвъзвратно. 

Има ли нещо ‘в нас’, което не изтича, а се задържа? Ако има 
нещо неподвижно (като ‘чист ум’), то няма как да се определи, 
защото определянето е отнасяне, а ‘чистия ум’ би бил безотно-
сителен. 

Налице е отнасящо осъзнаване, отправна точка за осъзнава-
не на течението на живота и на световия процес, заедно с проти-
востоящия фонов поток на разпадането. В различна степен 
осъзнаваме, че остаряваме, че боледуваме. Осъзнаваме, че ще 
умрем. Изглежда това съзнание или ум е относително независи-
мо от жизнения процес. 

Умът – ‘свидетел’ на живота, също се издига и пропада за-
едно с целия свят. Той чезне, когато заспиваме, изпадаме в без-
съзнание и умираме. Но той е относително независим от тези 
процеси, доколкото ги проумява. Умът е свидетел на течението 
на света и навярно само поради своята независимост той проу-
мява течението. 

63. Жизненият процес определя формата на своето 
време. 

Норберт Винер определя времето, в което битуват организ-
мите и машините като ‘Бергсоново’, за разлика  от обратимото 
‘Нютоновото’ време (Винер 1969, 61). „В биологичните науки 
наистина господстват еднопосочните явления. Раждането не е 
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точно обратното на смъртта; нито пък анаболизмът, образуване-
то на тъканите, е точно обратен на катаболизма, тяхното разру-
шаване. Нито делението на клетката, нито съединяването на за-
родишните клетки при оплождане на яйцето следват някакъв 
модел, симетричен във времето. Индивидът е стрела, еднопо-
сочно устремена във времето,и видът е насочен също от минало 
към бъдеще“ (пак там). 

Жизненият процес е продължение на живото състояние във 
времето. Той може да се изчерпи в две емпирични явления: въз-
производство и разширяване на организацията. Той е актуално 
единство на органично пространство и време. 

За разлика от физичната динамика, в която е вписан и чрез 
която е възможен, процесът на живота е описуем като промяна 
на смислени органични форми, променящ се ‘текст’.  

64. Жизненият процес е ‘полезна работа’ на фона на 
‘ентропия’. 

Организацията, вписана във физичния свят, използва сво-
бодната енергия от средата и я превръща в полезна работа. За 
машините това е описано като ‘цикъл на Карно’, в който ентро-
пията се компенсира от свободната енергия, превръщана в рабо-
та. 

Жизненият процес е непрекъснат генетично като съхранение 
и развитие на информационния ‘текст’ на живота. Но той е  пре-
къснат веществено-енергетично – живите същества са смъртни. 
Затова термодинамично живият процес като процес в една отво-
рена метастабилна система само удължава времето на нейната 
неизбежна релаксация, т. е. термодинамична смърт. 

65. Запазване на енергията във времето (Е = const). 
Енергията като цяло е неизмерима, но се приема за констан-

та. Принципът за запазване на енергията е недоказуем и неопро-
вержим. Всяко измерване е дефинитивно ограничено. Ние не 
можем да установим всяко прехвърляне на енергия и да пока-
жем, че общото количество е останало същото. Изводът за конс-
тантността на енергията се прави от фактите, че всеки път мо-
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жем да намерим къде е отишла една енергия, която изчезва от-
някъде и се появява другаде. Изключение е ситуацията с ‘вирту-
алните частици’, теоретични същности в ядрената физика, които 
пренасят силното взаимодействие, ‘заемат’ и ‘връщат’ енергия, 
за да се запази валидността на Принципа за запазване на енерги-
ята. Тази ситуация показва, че Законът за запазване е норма, а не 
безусловна и вечна форма. 

Енергийната константа е нужна, за да се изчисляват конк-
ретните обмени на енергии. Тази константа е неопределена, за 
разлика от гравитационната, електромагнитната или константата 
на Планк.  

66. Защо енергията е фундаментална? 
‘Енергията’ е фундаментална във физиката и четирите ос-

новни теории се свеждат до описания на четири основни енер-
гии (‘сили’): гравитационна, електромагнитна, силна и слаба. 

Зад величините не е ясно ‘какво е’ енергията. За всяка про-
мяна ние наблюдаваме и използваме теоретично някаква енер-
гия, но не знаем какво е енергията (‘силата’) ‘като такава’. 
Струнната теория, кандидат за обединителна теория на четирите 
взаимодействия, използва понятие за енергия. Струните трептят 
и различни техни състояния дават различните фундаментални 
частици. 

Силата и енергията са антропоморфни понятия. Животът 
има динамичната форма на усилие, животът се съпротивлява на 
спонтанните процеси. Силата е феномен на напрежението и 
усилието, с което животът се изтръгва от смъртта. 

67. Растеж на ентропията (dS ≥ 0). 
Светът се стреми към по-вероятни състояния, към по-голям 

хаос, т.е. обратното на това, което ни се иска във всеки момент. 
Най-вероятното състояние на нещата е най-неизгодно за живота. 

Според съвременната астрофизика Вселената започва от 
един момент и една точка и се разпръсва взривообразно (‘Голям 
взрив’), а после все по-плавно се разширява. Това е хаотизиране. 
Тогава началото на Вселената трябва да е било много ‘гладко’, 
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както се изразява Хокинг. Роджър Пенроуз (Пенроуз 1998) тъл-
кува реда като невероятното концентриране на веществото на 
Вселената в една точка, както ако капка мастило се намира на 
едно място във вана с вода. 

Вторият принцип на термодинамиката, нарастването на ент-
ропията: ΔS = ΔQ/T също е недоказуемо и неопровержимо по-
ложение. То се потвърждава или опровергава локално. Ентропи-
ята нараства с времето в затворени системи, но никоя система 
реално не е напълно затворена. Ентропията нараства в системи-
те организъм–среда, но не в самите организми. Живите форми, 
докато са живи, удържат ентропията в граници, достатъчни за 
живота, като при умирането ентропията им се изравнява с тази 
на средата. Реалната мярка на реда и безредието е редът на жи-
вата форма. 

68. Парадокс на сингулярността. 
„В Големия взрив възникват физичните закони.“.  
Това е неприемливо положение за физиката и за всяка наука. 

Защото тогава възникването на Вселената е процес вън от обх-
вата на физичните закони. Още по-неприемливо е, че възниква-
нето е преди времето, защото именно в този акт ‘възниква вре-
мето’. 

Физиката не може да каже какво става в това сингулярно съ-
битие. Но как физиката може да допуска такъв период, който 
излиза извън границите £? Как тя допуска процес на взрив извън 
законите? В този процес може да става въпрос за трансцендент-
но Сътворяване. В такъв случай физиката се отказва от обясня-
ване на света. Тя няма право да противоречи оттук нататък на 
религията. Ако законите не са вечни, тогава какво е ‘обективни-
ят свят’ преди и извън законите? Какво представлява първона-
чалната и крайната колапсирала Вселена? Е ли тя свят? Оче-
видно се стига до невъобразими условия, далеч извън физиката 
и философията. 
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69. Отвъд сингулярността – Стивън Хокинг. 
В теоретичните изследвания и спекулации относно история-

та на Вселената Стивън Хокинг се стреми да преодолее пара-
докса на сингулярността, съдържащ се в теорията на Големия 
взрив и стига до варианта на сценарий на Вселената ‘без гра-
нични условия’ и постулира неограничен във времето процес на 
свиване и разширение на Вселената. 

Ако условието ‘без граници’ се спази, тогава имаме фази на 
свиване и разширение и няма сингулярности, а законите са веч-
ни. 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. 

70. Експанзия. 
На фона на растежа на безпорядъка в живата форма расте 

порядъкът. Редът ‘настъпва’ срещу хаоса, като увлича процеси-
те в едно намаляване на ентропията. 

Животът ‘се храни’ с ‘негативна ентропия’. 
Потокът, насочван от живата форма, нейното-о-формяне, е 

експанзия на живота. Това е разширяване (на хоризонта, на гра-
ниците) на живота срещу безусловното свиване от обезформяне-
то. 

Онази част от неопределеното, която попада в хоризонта, в 
континуума на живата форма, се подрежда според нея и придо-
бива очертанията на неин свят. 

Това е ‘остров’, в който по време на живота редът надмогва 
хаоса. Но като цяло живите същества заедно с неживата среда се 
променят към увеличаване на хаоса. Това е изказано в принципа 
на ентропията: Безредието в света расте към безкрайност. 

71. ‘Експанзията’ може да се получи от обръщане на 
‘ентропията’. 

Ако изразим светуването като изтичане на световия събити-
ен фон ‘назад’, това е посоката на ентропията. Ако го изразим 
като настъпване на живота напред, това е експанзията. 
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Организмите, за да се запазват, намаляват ентропията в себе 

си. Това е определение на експанзията относно ентропията, оби-
чайно за съвременната наука.  

Ентропията се определя често като ‘еднородно и равномерно 
разпределение на множества частици’. Но във Вселената като 
цяло нямаме еднородно разпределение, а групи форми: галакти-
ки, звездни системи, планети, на фона на вакуума. А какво е ен-
тропия на полето или на атома? 

Изглежда принципът на ентропията е зависим от ‘обектите’: 
множества единици като молекули на газ например. Ако това е 
така, то ентропията е релевантна спрямо формата – безформие-
то, а не спрямо енергията. Хаосът като ‘най-вероятно състояние 
на нещата’ е тълкуване на ентропията относно реда. А редът е 
зависим от решения. 

Вторият принцип на термодинамиката казва, че светът върви 
към по-вероятни състояния, но това се съдържа в самото поня-
тие за вероятност: тя се измерва именно по повтарящите се със-
тояния (събития). В това отношение той е тавтология. 

Да се твърди, че нещата вървят към по-вероятни състояния, 
и в същото време, че в живите организми посоката на процесите 
е към по-невероятни състояния, означава да се утвърждава на-
соченост на живота срещу Вселената. 

По-добре е тогава да се утвърждава нарастването на ентро-
пията относно жизнения процес. 

Във всички неравновесни състояния съществува констела-
ция, т. е. уникално и неповторимо съчетание от стойности на 
величини. Това е необратимостта на неравновесното време и на 
Не-нютоновата физика. 

72. Ентропията и експанзията са взаимно отнесени. 
Както всяко движение е съотнасяне и е определимо само от 

позиция, процесите ‘намаляване’ и ‘нарастване’ на реда или ен-
тропията са определими от позиции на реда и на безредието Те 
са взаимно зависими и са определими само във взаимно отнася-
не. Но строго казано, позицията на наблюдателя винаги е в реда 
и спрямо него се измерва безредието. 
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‘Нарастването на безредието’ и ‘намаляването на реда’ ут-

върждават едно и също движение на живота срещу хаоса. Ент-
ропията е ‘видимо безредие’ (Пенроуз). Всяко движение е опре-
делимо в отнасяне на нещо неподвижно към нещо движещо се. 
Ако ‘неподвижна’ е живата форма, тогава на фона на нейното 
живо състояние светът (световият поток на спонтанните съби-
тия) се движи към все по-голямо безредие. Но ако ‘неподвижен’ 
е този спонтанен свят, то ентропията му е неопределима и тога-
ва процесът на живота изпъква като безусловен процес на под-
реждане, синтез. 

73. Ентропията е определима като ‘хаос’ чрез жизне-
ния процес (смисъла). 

Разликата между по-ниска и по-висока подреденост е отно-
сителна. Тя е празна, ако се гледа вън от формата на живот (на 
човека). Защото и кристалът е подреден, и клетката е подредена. 
В някакъв смисъл клетката даже е по-хаотична. Тя трае по-
малко и е по-нестабилна. Тя има по-ниска ентропия от кристала 
само поради това, че е жива. Неживите форми са също така уни-
кални и маловероятни като живите. Поредицата 1-2-3-4-5-6 е 
също така маловероятна, както всяка друга поредица от шест 
цели числа. Но тя е забележителна за човека, приел редицата на 
естествените числа. Датата 9 април 1956 не е с нищо различна от 
датата 17 юли 1999, освен например с това, че е нечия рождена 
дата. 

Редът е въпрос на решение или смислен синтез, който има 
място само в жизнен процес. 

Ако приемем принципа на експанзията на живота (на реда) 
като безусловен ‘енергетичен закон’ на живота, твърде е въз-
можно да формулираме всички факти на неживото движение, 
доколкото са относими към живота. Живо и неживо са на едно и 
също феноменално място, тялото, но животът е синтез, а нежи-
вото движение на същите молекули е разпад. 

Така се получава, че ентропия и експанзия са един и същ 
процес, погледнат от различни страни. Тялото върви към смърт, 
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животът го изтръгва от смъртта. Реката тече надолу, а лодката се 
движи нагоре по течението. 

Има разлика между гледането от страна на живота и гледа-
нето от обратната страна. Втората позиция е чисто виртуална 
проекция, извършвана от физичните теории. Те се стремят да 
опишат един свят без участието на живота – така е по-просто и 
засега това изглежда неизбежно. 

Но реалната позиция е жива. От позиция на живота се наб-
людава ентропията, на фона на живота се определя безредието 
като такова. Забравяйки живота, ние проектираме относително-
то безредие като безотносителен светови процес. Това е илю-
зорна позиция отвъд живота.  

Експанзията е безкрайна, ако липсва ентропията. Това значи, 
че може да се приеме експанзията като принцип. „Всичко се 
подрежда, доколкото не се разпада от спонтанни процеси“. Но 
защо да се подрежда? Само защото има нещо неподредено. Ако 
обаче хаосът има мярка (граница), то в някакъв момент той ще 
се изчерпи от подреждащия живот. Тогава обаче и процесът на 
подреждане трябва да стигне своя край. 

74. Ентропията реално е неопределеност на смисъл. 
Виртуално ентропията е шум, липса на информация. Реално 

тя е неопределеност на смисъл, доколкото ‘информацията’ е 
разпознаваема чрез смисъл. Дали едно разнообразие е информа-
ция и колко информация е налице, зависи от определения, които 
дава наблюдателят. ‘Недостигът на информация за описването 
на една система’ зависи от това, кое наблюдателят приема за 
‘информация за описание’. Наблюдателят избира елементарната 
единица на ‘информацията’: ези–тура, 0–1, 1-2-3-4-5-6 на зара, 
молекулата на газа, отделният гласоподавател в избори, фигура-
та в шаха с нейния ход и т.н. 

Подробно разглеждане на тези въпроси е направено във Фи-
лософия на относителността (2008, част I) и във Формата на 
човешкия свят (2010, гл. 6). 
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В тази светлина ентропията реферира всякакви дефицити на 

смисъл: неопределеност, неяснота, несъзнатост, нечистота, не-
подреденост, забравяне, нерационалност, неорганизираност. 

Ентропия е, че хората не се разбират и се разминават. Ент-
ропийни феномени в човешките култури са неразбирането меж-
ду културите, войните, унищожаването на култури. 

75. На всяка стъпка ние (пре)подреждаме хаоса. 
От мига на събуждането до мига на заспиването човек из-

вършва милиони актове на подреждане. Повечето от тях са не-
видими, защото протичат на микрониво в клетките на тялото. 
Но нашите елементарни действия: ставане от леглото, отиване в 
банята, тоалет, измиване на зъбите, причесване, грим, обличане, 
правене на кафе, закуска, излизане, качване в колата, стартира-
не, шофиране, влизане в офис, работа, обяд, работа, връщане, 
душ, преобличане, спорт, чистене, подреждане на до-
ма,изхвърляне на отпадъци, вечеря, почивка, гледане на филм, 
събличане и лягане, всички са процеси на подреждане. 

Ако разчленим и най-простото действие като обличането, то 
е синтез от стотици елементарни телесни актове: избор на об-
лекло, вземане на дреха, движение на ръце, хващане на дреха, 
точно насочване, поставяне по правилния начин на тялото, друга 
дреха, свързване на дрехите. Всяка от целесъобразните опера-
ции с очи, ръце, крака под контрола на вниманието, може да се 
разчлени на още по-елементарни актове, всеки от които е точно 
на място и навреме с нужната траектория в пространство-
времето. 

Получава се един безкрайно сложен и високо подреден про-
цес на синтез. Този синтез фактически се повтаря всеки ден. За-
щото спонтанно нещата се връщат в безредие: ние отделяме и 
замърсяваме, ние огладняваме и се изморяваме, разхвърляме и 
объркваме спонтанно, стремейки се към самия ред. Безредието е 
винаги налице, ако не сме положили усилия да подредим: неща-
та никога не застават сами на мястото си, а ние трябва да ги пос-
тавяме. Нещата никога не се правят сами, а ние трябва да ги 
правим. Текстовете не се пишат сами, а ние трябва да ги пишем. 
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В ‘ментален план’ динамиката е същата: синтезираме възп-

риятие ‘срещу’ сетивен хаос, представяме, подреждаме мисли 
като рационално разсъждение, прокарваме логически вериги 
срещу хаоса от възможни дискурсивни вериги, поправяме греш-
ки, прокарваме решения срещу хаоса от възможни погрешни 
избори, създаваме смисъл, творим. 

Редът и безредието, информацията и ентропията, съвсем не 
са чисто физически понятия и динамики. Те са динамиката на 
всеки живот. 

Тук няма разлика между ‘култура’ и ‘природа’, ‘дух’ и ‘ма-
терия’, ‘душа’ и ‘тяло’. Това е важно обединение, ненаправено 
досега във философията и науката.  

76. Животът тече максимално близо до ентропията. 
Прокарването на най-доброто решение, на най-добрия път, е 

въпрос на намиране на линия, близка до спонтанното течение на 
събитията. Тогава усилията са минимални, а резултатите са мак-
симални.    

Далеч от равновесието процесите са маловероятни. Колкото 
едно състояние е по-близо до равновесието, толкова по-вероятно 
е то. Колкото по-малко живата форма се отличава от хаоса, тол-
кова по-вероятна е тя. Увеличаването на шансовете на живота за 
запазване изисква приспособяване на жизнения процес към ент-
ропията. 

Това означава, че по-високи шансове за оцеляване при едни 
и същи други условия ще има онази жива форма, чиято сво-
бодна енергия е по-малка. 

Ако една функция може да се изпълнява от по-проста струк-
тура, то тя оцелява за сметка на по-сложната. 

Простото превъзхожда сложното.  

77. ‘Срещу течението’. 
Жизненият процес е напрегнат. Запазването на живата фор-

ма е работа срещу ентропията. Работата на тялото изисква сво-
бодна енергия.  
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Животът тече със света, пробивайки бариери, преодолявайки 

съпротива. Животът е верига от актове – синтези. За съзнател-
ния човек това са действия, свързани целесъобразно като мо-
менти от живота. 

Ние се движим срещу външен поток – потока на разпадане-
то, и в края на краищата, като смъртни, сме повличани в този 
поток. Докато сме живи, ние поддържаме чрез активен процес 
на подреждане нашата форма.  

78. Жизненият процес протича на фона на жизнена 
среда. 

Животът тече не на непосредствен фон на хаоса, а на фона 
на една жизнена среда от свръхспецифични процеси. Животът, 
доколкото го познаваме, тече на планетата Земя, на която са на-
лице благоприятни условия: слънчево греене, вода, кислород. За 
животните растенията са източник на енергия. За растенията 
животните са източник на въглероден двуокис. 

Всяка жива форма е приспособена към средата. Процесите в 
жизнената среда са съизмерими с жизнения процес. Континуу-
мът е оформен в жизнения процес като подходящ фон, на който 
може да протече жизнен процес. 

Не може да се твърди, че жизненият процес пробива барие-
рата на един съвсем независим обективен свят. Но не може да се 
твърди и противното – че жизненият процес създава самия свят. 

Между средата и тялото е налице комплементарност, коор-
динация, в която тялото е оформено съобразно условията на 
средата, а възприеманата среда е оформена съобразно формата 
на тялото. 

Това отношение е подробно изследвано във Формата на чо-
вешкия свят (2010). 

79. Времевата мярка на средата – Джеймз Гибсън. 
Физичното време е абстракция. Реално смисъл за възприе-

мащите организми имат само процеси, съизмерими с живота: 
процесите на планетата Земя. Между милионите години, с които 
мерим космическите процеси, и наносекундите на атомните 
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процеси „траенето на процесите в средата се измерва в рамките 
от секунди до години. Различните мерки на самите животни по-
падат в този мащаб. Промените, които се възприемат, тези, от 
които актовете и поведенията зависят, не са нито крайно бавни, 
нито крайно бързи. Човешките наблюдатели не могат да възпри-
емат ерозията на една планина, но те могат да възприемат пада-
нето на скала. Те могат да отбележат преместването на стол в 
стаята, но не преход на електрон в атом... Темпът на промяна, 
преходът, е в рамките на възприемаемостта..., на земно ниво на 
физичния свят... Потокът на абстрактното празно време, колкото 
и полезно да е това понятие за физика, няма реалност за едно 
животно... 

Ще бъде показано, че планът на жизнената среда е и перма-
нентен в някои отношения и променлив в други отношения... 

Постоянството е относително, разбира се; то зависи от това 
дали имате предвид постоянство за един ден, за една година, 
или за хилядолетие... Този начин но говорене е екологичен, а не 
физически.“ (Gibson, 1986, 12). 

80. Човешко Дао. 
Жизненият процес е проектиран върху жизнената среда така, 

както пътят е прокаран през местността. Налице е допълнител-
ност. Пътят трябва да мине през специфична траектория, 
следвайки линия близо до равновесието. 

Всяко човешко постижение – правене и продукт, технология 
и средство, майсторство и измайсторено, е  резултат от успешна 
намеса на човешки проект в потока на света. Ние засаждаме жи-
то, правим лък и стрела, строим къща. Във всички тези случаи 
подреждаме условя така, че в потока на събитията да се ре-
синтезират жизнени за нас, хората, форми: храна, жилище, безо-
пасност. 

Можем да оцеляваме и да се развиваме по-слабо или по-
силно, да експанзираме или да се свиваме, да се възпроизвежда-
ме повече или да замираме, да създаваме поколение или да гу-
бим наследствената си линия, да просперираме или да западаме. 
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Всичко това зависи от степента, в която следваме потока на све-
та, ‘законите на природата’. 

Оцеляването, здравето, радостта от живота, развитието, усъ-
вършенстването, свободата, съвършенството, изискват ‘правил-
но’ живеене и действане, съобразно ‘формата на потока на све-
та’, Дао.  

81. Ритми на жизнения процес. 
Ритъм е форма във времето, форма на времето. 
Корелиран с феноменалния поток, жизненият процес на тя-

лото синтезира времеви форми – серии. Сериите са ритмични – 
протичат в определени интервали и се ‘затварят’ в цикли на ре-
синтеза. 

Циклите на жизнения процес следват цикли на жизнената 
среда подобно на следването от пътя на формата на местността. 

Интервалът между раждането и смъртта е основният цикъл 
на живота. Всяка жива форма има определена продължителност 
на живота. В този интервал можем да различим плавното пре-
минаване от растеж към съзряване, от съзряване към старост, от 
старост към умиране. 

Всяка година се повтарят едни и същи процеси, следвайки 
годишните времена и съобразените с тях колективни цикли на 
живота. 

Всеки ден и нощ се повтарят едни и същи серии: събуждане 
– отделяне – хранене – активност – почивка – активност – ре-
лакс – хранене – заспиване – сън – събуждане. 

Дишането следва своя ритъм. Сърдечната дейност е ритмич-
на. 

На нива органични системи, клетки и молекулни форми се 
оформят специфични ритми и цикли. 

Жизненият ритъм не съвпада с конвенционалните мерки за 
мерене на времето, но те са проекции на човешката форма и са 
съизмерими с жизнените ритми. 
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82. ‘Верига на причините’. 
Потокът на света се насича на ‘причини и следствия’ и тога-

ва изглежда като серия от устойчиви зависимости. Но това е 
проекция на серии от актове, в които актовете следват един от 
друг. 

Когато извършваме обичайни дейности, ние следваме свето-
ви ритми и повтарящи се събития. Но всеки път става нещо раз-
лично. При едни и същи действия следват различни следствия. 
Условията на причинните вериги са безкрайни и се разтварят в 
неопределеност.  Причинността е непроследима докрай. Тя се 
разтваря в целия свят. Сякаш целият свят някак ‘тече’ причинно 
от минало към бъдеще, но и това не е вярно. Защото ‘течението’ 
на света се забелязва само чрез моето ‘течение’ като мой живот. 

Ние разпознаваме онези вериги, които имат смисъл като 
преплетени с жизнените процеси. 

Тъй като моето действие тече в света, пробива през него, аз 
проецирам жизнения процес като светови процес. Така създавам 
разбиране, че има ‘причинност’, т. е. верига от събития, свърза-
ни трайно. Но това е верига от действия, свързани целесъобраз-
но и на фона на това верига от ‘обективни’ събития. Реално 
‘обективното’ – това е фонът на живота, на който фон постоянно 
придаваме някакви очертания и така се промъкваме през него. 
Защото само определена линия на действията може да запази 
тялото и жизнения процес.  

83. Проблематичност на жизнения процес. 
Във всеки момент живото състояние се постига като синтез 

и това зависи от условия. Когато условията са включени в живо-
та, те стават смислени. Когато пречат на живота, те са проблем и 
изискват решение, т.е. неспонтанно ново действие срещу спон-
танното разпадане. Ние поместваме нашата болка след и преди 
някакви събития, за да може с нишката на събитията да се опи-
таме да се преместим в друга точка на света и да избегнем бол-
ката. 

Животът може да се изобрази като динамично равновесие, 
като състояние, в което ентропията е равна на експанзията. 
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84. Относителност на телеологията. 
В еволюционната експанзия се ‘появяват’ функционални 

структури. Те могат да се разберат телеологично, като се пред-
постави възпроизводството като цел. Но могат да се представят 
и без цел и телеология – като ре-синтез на реда срещу хаоса. 
Само те при определена жизнена среда, а не други запазват жи-
вата форма. Функционалните структури с предназначение са 
форми, които се запазват срещу хаоса. Само като едно цяло, в 
жизнения процес на формата, те се запазват. Поотделно те се 
разпадат. 

85. Движението се възприема на фона на жизнения 
процес. 

Движението е определимо относно координатна система. В 
Специалната теория на относителността това е ‘инерциалната 
система’, в която е наблюдателят. 

Такава система е живото тяло. 
Формите се движат ‘във времето’ относно движението на 

тялото. 
Процесът на цялостното движение на света в една посока е 

фоново движение относно движението на ре-синтез. 
Всяко конкретно движение се възприема относно тялото. 
Трите измерения на перцептивното пространство отговарят 

на трите измерения на телесното същество: напред-назад, наля-
во-надясно, нагоре-надолу. По-подробно перцептивното прост-
ранство е изследвано в предходния том: Формата на човешкия 
свят.  

86. Специализирани участъци на зрителния кортекс 
‘виждат’ движението. 

При повредена малка част от зрителния кортекс се губи ви-
зията за движение и остават серии от ‘снимки’. 

Gizela Leibold. Преди двадесет години Гизела Лайболд пре-
живява удар. След това тя не вижда движенията. Вместо това тя 
вижда серии от статични състояния на обектите, които при нея 
се сменят през цели секунди. 
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Следователно само в тази част на мозъка, която е била увре-

дена, се синтезира движението като видимо. Самите очи улавят 
статични образи, подобни на снимки. Тези снимки се редят и 
запомнят и така се свързват в динамична картина в специализи-
рана част от зрителната кора. Оказва се, че движението е време-
ви синтез от неосъзнавани моментни образи. 

87. Светът е ‘построен от парчета живот’. 
Нещата в пространство-времето са определими чрез момен-

ти от жизнен процес. Столът е определен чрез седенето, леглото 
– чрез лежането. Планината е определена чрез възприемането 
си. ‘Вода’ е момент от живота на телесната жива форма или 
нейния фон. ‘Звезди’ са момент от периферния живот на живата 
форма.  

88. „Жизненият процес е адаптация“ – атракция. 
‘Адаптация’ значи атракция, насоченост към ре-синтез в оп-

ределена жизнена среда. 
Така траекторията на живота не е права линия към ре-

синтеза, а крива, оформена от взаимодействието на живата фор-
ма и жизнената среда. По подобен начин траекторията на небес-
ните тела не е права линия, а крива, оформена от гравитацион-
ните полета на множества различни тела. 

В крайна сметка жизненият процес прилича на път, който 
пресича стръмнини и заобикаля препятствия, за да запазва жи-
вота. 

89. ‘Метод’ е рационален жизнен процес на правене. 
Методът е оптимален път за правене (създаване). Той е ре-

зултат на повторения на серии синтези и при стабилни условия 
се утвърждава, запазва като целесъобразна (ефективна) линия. 

Така например грънчарството – правенето на вази, грънци, 
купи и т.н. има неизменни методи. 

Първо, ентропията се повишава с поставянето на цел. Това 
вмъква нов елемент и дестабилизира. Но прокарването на път 
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към тази цел отново опростява и стабилизира. Така е налице ек-
спанзия, ентропията като цяло може да е намаляла. 

90. Научните смисли са смисли в човешки познания. 
Дефиниция: физичен смисъл: референция на величина или 

уравнение в наблюдаема форма – процес или предполагаема фи-
зична същност. 

Биологичен смисъл (специфика): момент-място във възпро-
изводството. Светлината има биологичен смисъл за растението, 
доколкото участва в синтеза на хлорофил (фотосинтеза). 

91. Определени и неопределени процеси. 
Във възприятието и действието отчитаме и осъзнаваме пре-

димно онези неща, които се повтарят, познати са и нашият жи-
вот е съобразен с тях. Активността се оформя в повтарящи се 
серии, най-характерни от които са човешките навици. 

На фона на тези познати серии стават неопределени събития 
– непредвидени и неовладявани, или просто нямащи смисъл.  

В потока на живота ние не забелязваме много неща, не ги 
възприемаме. Не им обръщаме внимание и не ги разпознаваме, 
така че те на практика отсъстват от нашия индивидуален съзна-
телен свят.   

92. Недетерминираност на жизнения процес. 
Във всеки момент жизненият процес се продължава по сила-

та на неопределено много различни фактори, повечето от които 
остават неосъзнати и са хаотични. 

Не можем да поставяме живота като предмет на контрол. 
Контролира се онова, което има смисъл и е постижимо. Контро-
лът има цел – запазване на живота и експанзия. Живеенето е 
спрегнато с умирането и потокът тече като цяло вън от съзнате-
лен контрол. Преходите и граничните ситуации са вън от наше-
то рационално действие. Те се случват с нас като ‘превратности 
на съдбата’. 



                                                     Светуване     55
 

a. ‘Пътят на живота’ е непредвидим и необратим. 
Жизненият процес е уникална, непредвидима и необратима 

линия. Така го рисува Анри Бергсон. 
Животът намира път през хаоса и пътят, колкото по-дълъг е, 

толкова е по-уникален. Така светът на индивида пази своята 
форма и все пак е различен всеки миг. 

На всяка стъпка животът е описуем като причинен и обусло-
вен процес, но съчетаването на уникални множества причини и 
условия не е обяснимо в тази рамка. Както клетката съединява 
молекули и молекулни, като ги включва в ре-синтеза на белтъци 
и аминокиселини, които се разпадат, така и майсторът съединя-
ва хаотични материали и форми в завършена функционална 
форма. 

Живото тяло обединява усещания във възприятия, възприя-
тия в картини, картини в условия за целесъобразни действия. То 
синтезира адекватните действия за избягване на опасности, на-
бавяне на храна, размножение и запазване на живота в промен-
ливи условия. Нито един от тези актове, които синтезират пътя 
на живота, не е определим пълно вън от актуалната ситуация и 
не е обратим. 

Живата форма следва своята идентичност и използва ресур-
сите на генетично и филогенетично ниво, за да прокарва пътя на 
живота си. Ние запомняме правилните решения и ги пазим, за да 
ги използваме отново. Ние планираме и организираме.  

Но нито един инстинкт, рефлекс, умение или решение не но-
сят пълна гаранция за успех. Успехът обикновено изисква уни-
кални стъпки. Погледнато негативно, това е ефектът на ‘хаоса’ – 
неотменната неопределеност на жизнения момент, проблема-
тичност и негарантираност на живота. 

93. Не е определено състояние преди и след жизнения 
процес. 

В най-висока степен не е известно какво става, когато губим 
този живот и с него този свят. Най-елементарната схема е да 
фиксираме живота като битие, а ‘смъртта’ – като небитие. Жиз-
неният процес, какъвто го наблюдаваме, има начало в акта на 
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зачеване и край в умирането. Наблюдаваме безжизненото тяло 
на умрелия. Но не можем да знаем какво е да си зачеван и какво 
е да умираш, защото именно в тези два гранични процеса ние 
ставаме и преставаме като това същество, което сме. 

Ако има живот преди зачеването и след умирането, то това 
не сме ние, а е нещо друго, и затова няма смисъл да поставяме 
въпроса така, сякаш се отнася за нас самите: това именно инди-
видуално същество. Дори нямаме основание да определим със-
тояния преди и след този жизнен процес като живи.  

94. Опозицията ‘живот–смърт’ е погрешна. 
Елементарната схема ‘битие–небитие’ подвежда да фикси-

раме живота като битие, а смъртта като небитие. В тази двойка 
другата възможност е да търсим ‘живот’ извън ‘смъртта’, но ни-
кой никога не познава ‘смъртта’ като не-живот. Ние, разбира се, 
узнаваме за болката, болестта, старостта, и даже за умирането от 
собствен опит. Но ние не можем да опознаем нещо, което не 
живеем, смъртта като не-живот. 

Няма ‘смърт’ като нещо. Това е виртуална проекция на наб-
людаваната загуба на жизнения процес в едно мъртво тяло. 

Но погледнато феноменално, ние нямаме ‘осветен свят’ пре-
ди и след живота. Нямаме феномени, които да са ни достъпни, 
освен в граничната зона на ‘опита близо до смъртта’ (NDE). То-
зи опит остава в рамките на жизнения процес, макар че е нео-
бикновен, неописуем и непонятен.  

Субстантивът ‘смърт’ е превратна виртуална проекция по 
силата на двойката ‘живот–смърт’. Животът не е симетричен на 
смъртта. 

Раждането в някои отношения симетрично на умирането. 

95. Негативните мъдрости относно живота са не-
състоятелни. 

Когато оценяваме живота като цяло и изказваме смисли като 
‘смъртност’, ‘захвърленост’, ‘суета’, ‘страдание’, ние извърш-
ваме виртуални проекции на негативни нагласи в самия жизнен 
процес. Доказателство за виртуалността им е са полярно проти-
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воположни цялостни смисли: ‘жизненост’, ‘приютеност’, ‘смис-
леност’, ‘щастие’. 

Мъдростите не дават радикални знания за Живота, а нагла-
си, които отмислят илюзорните осмисляния и насочват към пра-
вилно живеене. Мъдростите не дават смисли на живота като ця-
ло, а по-скоро освобождават от фалшиви смисли и насочват към 
адекватни: живот, здраве, щастие. 

Интересна е мъдростта на Еклезиаста относно суетата в 
света и безцелното трупане на богатства. Самата позиция на ос-
мисляне на живота като цяло е позиция на свидетел – животът 
тече, а ние го гледаме и оценяваме. В крайна сметка се изправя-
ме пред липсата на смисъл, но това не е трагичното безсмислие, 
а нелепостта на смислите вън от живота. Оценките на земния 
живот са невъзможни. От чисто трансцендентални позиции се 
говори за нещо иманентно на света, чиито координати в тази 
чиста позиция са напуснати. 

96. ‘Трансцендентното осмисляне’. 
Когато си представяме живот след живота, ние извършваме 

виртуална проекция в напълно непозната сфера. Дори позитив-
на, тази позиция е съвсем слаба. Ние сме в един свят и няма на-
чин да осмисляме от позиции на друг. Заставане в позиция из-
вън живота (в смъртта) лишава от координати за осмисляне, 
убива смисловото отнасяне и така ражда усещане за смислов 
вакуум. Когато усещаме нашето разпадане, ние усещаме ужас от 
загубата на всичко човешко и пропадане. Това е така, защото 
излизаме от земния живот негативно, без да сме се върнали ис-
тински към вечния човешки живот. А от позициите на истинско-
то напускане на света няма никакъв смисъл, който да е изоста-
вен, нито смисъл, който да се търси. Това го има само доколкото 
чистото съзнание е обременено още със земния живот. 

97. ‘Съвършенство’. 
‘Съвършенство’ е завършеност на формата, над което няма 

нищо по-висше. Съвършенство може би е функционално-
вътрешно (Кант). То би съответствало на липса на разпадане 
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или излишество. Няма такова съвършенство. Ако елиминираме 
разпадането, няма да има ре-синтез и няма да има живот. Ако 
отстраним всичко ‘излишно’ от живота, отстраняваме и дишане-
то, и храненето и животът свършва. Съвършенството е спрегна-
то с елиминиране на самия живот – като ‘бреме’. В живота няма 
място за съвършенство. Това, което наричаме съвършенство, е 
максимално самоорганизиране срещу постоянното разпадане. 

98. ‘Зло и добро’. 
Злото в света е непобедимо, то се извършва от само себе си 

като неотменна и безусловна посока на нещата вън от човешко-
то усилие. Отделно злото впряга и усилие, когато е съзнателно 
разрушение, а не спонтанно разпадане. Злото винаги е по-лесно 
и просто от доброто. То може да става и без усилие, за разлика 
от доброто. Злото е по-вероятно състояние и действие, доколко-
то ентропията е по-вероятен процес от експанзията. Но в крайна 
сметка нещо негативно влече нещо позитивно. 

Доброто е процес на силно превъзмогване на ентропията, на 
смъртта, на злото, при което силата ни стига не само да поддър-
жаме нашия живот и да експанзираме, а и да помагаме на чуж-
дия живот. Или да пренебрегнем нашия живот заради чуждия. 
Така доброто ни се представя като овладян жизнен поток от ума 
в името на друг жизнен поток в друго тяло. Но често добрите 
действия водят до лоши резултати. 

Хората не знаят слабостта и злото в себе си. Когато обвиня-
вам друг, че злоупотребява, аз не се питам дали няма да правя 
същото на негово място. 

Богатство, слава, власт; но също така и добро, истина, кра-
сота, свобода, са безсмислени вън от ситуации. Смислите и цен-
ностите са житейски конкретни и относителни. Животът бидей-
ки без-смислен, става извор за определяне на смисли.  

 

99. ‘Изгубеният рай’. 
Платон в античността и Русо в модерността, а от друга стра-

на китайски мислители говорят за предисторическо време, кога-
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то хората са били щастливи в природата. Всички представят ‘из-
губения рай’ като детско и чисто състояние на хората, потопени 
непосредствено в природата, с опростени нрави и непокваре-
ност. Но животът в тези култури е също обременен със страда-
ния, болести, насилие и смърт. 

Картинно се рисуват образите на туземци всред прекрасна 
природа, на остров с фантастично крайбрежие, топъл климат, 
много плодове. Точно тази представа е потвърдена и видяна на 
живо като сбъднат сън от откривателите на Новия свят. Това е 
обяснимо с дълбоката идентичност на човешката форма, обеди-
няваща носталгията на цивилизованите с реалността на дивите 
племена. Раят е изгубен поради замяна с цивилизация. Така ста-
ва постепенно и на ‘райските острови. Приемането на християн-
ството, политиката и икономиката влече отказ от  спонтанността 
и свободата, но с ‘опорочаването’ идва и облагородяване  

100. ‘Майсторство на живота’. 
Това е една формулировка на ‘екзистенциалния смисъл’. 
‘Майсторството на живота’, ‘правилният живот’, ‘мъдрият 

живот’ са част от многото формулировки на житейската 
мъдрост. 

В този свят и жизнен процес без съмнение животът е над 
всичко, а после идват здравето и щастието като определения на 
адекватен живот. Живеенето според концепции за Ценността и 
Смисъла на живота не спада към тази категория. 

Колко ще дадем за година живот в здраве? Хората незави-
симо от убежденията си биха дали създаденото и изкуственото, 
ако са на прага на смъртта, за една година пълноценен живот. И 
това е изпитанието за стойността на нещата.  

Животът е несравнимо по-ценен от всичко, защото всичко се 
оценява чрез него. 

101. Трансцендиране? 
Истинското трансцендиране на човешкия свят е налице в 

умирането. 
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Трансцендиране в нашия живот отвъд света е възможно, ако 

умът е на ниво различно от живата форма, ако човешкият ум 
има не-човешка, транс-човешка съставка.  

Ако в медитация например се достигне до излизане извън 
човешкото, извън нашия живот и смърт, а това е просветление, 
то това е акт на трансцендиране. 

Да се трансцендира света значи да се разтворят човешките 
форми на сетивност, формите, цветовете, миризмите, звуковете, 
докосванията, вкусовете. Разбира се, преди това са трансценди-
рани описанията, езика, думите. Забравили сме ги.  

Тогава ние сме нещо неродено, несветово. Трансцендиране-
то е осъзнаване на границите на човешката форма и проумяване 
на по-дълбоката £ вкорененост.  
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Глава 3. Времето – виртуалност и от-
носителност 
 
В Граници на науката (1995) и в Научното обяснение на 

света (2000) се правят анализи на перцептивното време. Осно-
вен резултат в тях е, че времето не тече, а тече светът. 

В тази глава се разглеждат основни пунктове от философски 
и научни теории за времето от позиция на относителността. Ек-
сплицира се скритата виртуалност на понятията за време. На 
анализ се подлагат онтологически, логически и дескриптивни 
времеви категории. 

102. Безвременен ум – времеви свят: Будизъм. 
В будизма темата за ‘времето’ е интензивно осмисляна в 

плана на двете реалности: самсара и нирвана: цикъла ‘живот–
смърт–живот’ и напускането на цикъла – освобождението.  

Реална е природата (умът) преди цикъла, преди жизнения 
процес. Тя е извор на светуването (самсара) и неговите форми: 
гледане и слушане, будуване и сънуване, раждане и умиране. Тя 
се постига в процеса на освобождаване от идентичност с фено-
меналния свят. Умът преди телесния живот е вечен, а живото 
тяло е течаща времева форма. Чрез това тяло умът ‘проглежда’ 
във ‘физичния свят’. Умът е безвременната природа, но в този 
свят е едно с тялото и осъществява жизнен процес. Времето го 
повлича. Умът се въплътява и придобива земен живот, защото 
бива повлечен в потока на сетивния свят, самсара. Той е заблу-
ден (авидя) и се увлича във водовъртежа на сетивното живот 
след живот по силата на своята деятелна причинност (санскр. 
карма). Поначало умът стои извън живот-и-смърт и може да не 
се въплътява, защото всяко въплътяване е страдание, безнадеж-
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дна борба срещу хаоса на света. „Съставното от елементи 
(санскр. дхарми) се разпада.“ (Махa-пари Нирвaна сóтра). 

Така в будизма времевостта експлицитно се отнася към жиз-
нения сетивен процес – феноменалния свят. Визира се едно чис-
то свободно състояние отвъд този процес, в което времето из-
чезва. 

103. Времето е трансцендентална форма – Кант. 
„1) Времето не е никакво емпирично понятие, извлечено от 

някакъв опит. Защото едновременното съществуване или после-
дователността не биха се дори появили във възприятието, ако в 
основата не би лежала a priori представата за времето. Само при 
тази предпоставка можем да си представим, че нещо съществува 
в едно и също време (едновременно) или в различни времена 
(последователно). 

2) Времето е необходима представа, която стои в основата 
на всички нагледи. С оглед на явленията изобщо самото време 
не може да се премахне, при все че явленията могат много добре 
да се отстранят от времето. Времето е дадено значи a priori.“ 
(Кант 1967, 110).  

Кант греши и апостериорно, и ‘априорно’. Ако премахнем 
явленията, няма как да остане времето. Доказуемо е (Макта-
гарт), че ако има минало, настояще и бъдеще, не съществува 
обективно време. Липсата на независимо време се потвърждава 
в Специалната теория на относителността и нейните следствия. 

Кант по специфичен за него начин греши в установяването 
на абсолютни априорни форми и познания. Но тук се наслагва и 
спекулативната традиция на континенталната метафизика. Кант 
остава в рамките на характерния за философията на Новото 
време предразсъдък, че ‘опитът’ и ‘разумът’, ‘субектът’ и ‘обек-
тът’ са две различни ‘инстанции’. Ако пространството и времето 
са представи, не идващи ‘от’ опита, то те са априорни. Ако те не 
принадлежат на обектите, то те принадлежат на субекта.  

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 жива форма. 
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104. Хусерл за потока на времето. 
В Към феноменологията на вътрешното съзнание за вре-

мето (Zur phänomenologie des inneren zeitbewustseins, 1893–
1901) Едмунд Хусерл отнася времето към съзнанието. Този 
феноменологичен анализ показва, че самото съзнание е жив 
времеви поток, ‘работеща спонтанност’ и ‘продуциращо 
съзнание’. Основни феноменологични отнасяния са: интенция, 
ретенция, протенция. 

Хусерл се концентрира върху прецизното описание на 
структурата на осъзнаването на времето. Той разграничава усе-
щано време от възприемано време като ‘субективно’ от ‘обек-
тивно’ – предмети съответно на психологията и феноменология-
та (Гуссерль 1994, 9); това ‘обективно’ време след това става 
‘абсолютно субективно’. 

Въпросът за ‘произхода на времето’ се свежда до въпроса за 
първичните очевидности-формообразувания на неговото осъз-
наване и се разграничава от емпиричния въпрос за произхода на 
усещанията за време (цит. пр., 11). Това изкуствено разграниче-
ние затваря пътя за разбиране на единното времево течение като 
живот. 

Хусерл предпоставя посоката и структурата на времето: ми-
нало–настояще– бъдеще като „от само себе си разбиращи се за-
кони: че устойчивият времеви ред е безкраен ред на две измере-
ния, че две различни времена никога не могат да бъдат едновре-
менни, че тяхното отношение е несиметрично (ungleichseitiges), 
че съществува транзитивност, че на всяко време принадлежи по-
ранно и по-късно и т. н.“ (цит. пр., 12). 

Хусерл отграничава потока на времето като конституиран 
от потока на времето като обективен. „И така, темпорално-
конститутивните феномени са, очевидно, принципно други 
предметности от конституируемите във времето. Те не са 
индивидуални обекти или индивидуални процеси, и осмислено 
предикати на такива не могат да им бъдат приписани. 
Следователно, в еднаква степен няма смисъл да се говори за тях 
(да се говори в същото значение), че те съществуват в Сега и са 
били преди, че те са следвали темпорално едно след друго или 
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съществуват едновременно един с друг и т.н. Но, все пак, може 
и трябва да се каже: определена непрекъснатост на явлението, а 
именна такава, каквато е фаза на темпорално-конституивния 
поток, принадлежи към някакво Сега, а именно, към това, което 
тя конституира, и принадлежи към някое Преди, а именно като 
фаза, която се явява (ist) конститутивна (ние не можем да кажем: 
била) за определено преди... Този поток е нещо, което наричаме 
така по конституируемото, но той не е нещо темпорално 
‘Обективно’. Това е абсолютна субективност и има абсолютните 
свойства на онова, което би следвало образно да се нарече 
‘поток’, което има начало в началната точка, първичната точка-
източник (Urquellpunkt), ‘Сега’ и т. н. В актуалното преживяване 
ние имаме първична точка-източник и непрекъснатост на ехо-
моменти.“ (цит. пр., 79). 

В това усложнено и неясно обяснение има два ясни момента. 
Времето като ‘темпорално-конститутивно’ е ‘абсолютно субек-
тивно’. Времето като конституируеми процеси е обективно. 
Тази позиция смислово съвпада с позицията на жизнения процес 
като времевия поток. Разделянето на усещане за време (субек-
тивно, психологично), възприятие за време (обективно) и съзна-
ване на абсолютната субективност (феноменологично) е неоп-
равдано от позиция на жизнения процес. 

105. Бергсон за съзнанието за време. 
Друг важен за изследване на светуването тип обяснение на 

съзнанието за време срещаме у Анри Бергсон. То е развито в ста-
тията му „Съзнание и живот“. Съзнанието означава преди всич-
ко памет. Паметта може и да не притежава широта, може да об-
хваща само мъничка част от миналото, може да задържа само 
току-що станалото, но тя е налице; в противен случай няма и 
съзнание. Съзнание, което не би запазило нищо от миналото си, 
което непрестанно би забравяло само себе си, би умирало и би 
се възраждало отново всеки миг: как по друг начин да опреде-
лим несъзнанието? Следователно всяко съзнание е памет – съх-
раняване и натрупване на миналото в настоящето. 
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Но всяко съзнание е изпреварване на бъдещето. Проследете 

направлението на вашия дух в който и да е момент: ще откриете, 
че той се занимава с това, което е, но най-вече с оглед на това, 
което ще бъде. Вниманието е очакване и не съществува съзна-
ние 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 непрестанно сме в действие. Всяко 
действие е завоюване на част от бъдещето. 

Това, което в действителност възприемаме, е известна плът-
ност на траенето, състояща се от две части: непосредственото ни 
минало и близкото ни бъдеще. Ако съзнанието задържа 
миналото и изпреварва бъдещето, то го прави именно защото е 
призвано да извършва избор: за да избираме, трябва да мислим 
за това, което ще можем да сторим и да си припомняме вредните 
или благоприятните последствия от вече стореното; необходимо 
е да предвиждаме и да си спомняме. (Бергсон 1927, 14–18). 

Съзнанието за време и самото перцептивно време е обясни-
мо чрез експанзията, правеща възможно възстановяването на 
формата на възприемащия субект в условията на проблематич-
ност на живота, на спонтанно разпадане на всяка форма.  

Времето е осмислено тук като жизнена форма на спомен-
очакване, като обсег, хоризонт на съзнаване, в който нещата те-
кат и актовете се избират.  

106. Реалното време не се доказва. 
В една статия – защита на коректността на обикновения 

език, Н. Малкълм тематизира проблема за доказване и опровер-
гаване на времето. 

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

следва друго събитие, то вие безусловно грешите: нали след за-
куската аз се разходих, после взех вана, а после пих чай“.“ 
(Malkolm 1942, 346). Разбира се, това е така. 

Малкълм навярно визира тук тезата за нереалността на вре-
мето на Мактагарт. Така представена, тя се опровергава от не-
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обратимия поток на феномените. По аналогичен начин Малкълм 
опровергава ‘доказателствата’ за нереалността на външния свят. 

Реалното не е предмет на доказване. Предмет на доказване 
са теоретични положения. ‘Времето’ като независима промен-
лива и обективен атрибут е теоретично понятие и неговото съ-
ществуване може да се извежда или постулира от определени 
позиции. Така Нютон постулира абсолютно математическо вре-
ме. Но не това е времето, което ние възприемаме. Доколкото 
няма теоретични критерии за реалност, а е налице единствено 
непосредствената реалност на световия процес, то е ясно, че 
‘времето’ – това е реалното следване на събитията. 

107. Мактагарт за нереалността на времето. 
Почти цял век е дискутирано забележителното доказателст-

во на Джон Мактагарт за нереалността на времето (McTaggart, 
1927). Времето съдържа две серии. Серия А е ‘минало–
настояще–бъдеще’, а В е ‘по-рано–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 някаква редица во-
ди до противоречие, освен ако не е уточнено, че те ги притежа-
ват по отношение на членове, определени като минали, настоя-
щи и бъдещи... И тъй като това продължава безкрайно, първата 
група членове никога не избягва противоречието изобщо.  

Реалността на А серията, следователно, води към противо-
речие, и трябва да се отхвърли. И тъй като видяхме, че промяна-
та и времето изисква А серия, реалността на промяната и време-
то трябва да бъде отхвърлена.“ (McTagart 1968, §§ 332–333). 

108. Мактагарт показва относителността на времето. 
Времето наистина не съществува независимо, както Макта-

гарт доказва, по силата на противоречивостта на определенията 
‘минало–сегашно–бъдеще’. 

Тези ‘противоречия’ са взаимните относителности на мо-
ментите бъдеще–сегашно–минало, преди–след и сега–тогава. 
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Доколкото всяко времево определение е отнасяне, то не 

може да има безотносително време. Следователно заключени-
ето на Мактагарт е валидно за абсолютното време и потвърж-
дава относителността на ‘времето’. 

109. В дискурсите за времето се смесва реално и вирту-
ално. 

Безизходицата в подобни анализи се дължи на това, че све-
туването се поставя пред съда на езика и езикът в неговата логи-
ческа форма решава какво съществува. Вземат се думи (време, 
минало–настояще–бъдеще), проектират се като реалностт и се 
търси нейното логическо обяснение, доказателство или опро-
вержение като валидно в реалния свят. 

Същият характер имат и безкрайните полемики около ума, 
тялото и света. Това е смесване на реално (сетивно) и виртуално 
(езиково). 

Не можем да критикуваме, доказваме и опровергаваме се-
тивни възприятия с логика, с език, с мисли. Сетивното няма 
граматика и логика. Една погрешна перцепция се разпознава с 
друга, по-ясна перцепция. Мисълта, че времето е нереално, по-
лучена логически, няма валидност в перцепцията: ние продъл-
жаваме да възприемаме света като времеви. 

Светуването не се изобразява в логиката и езика. 

110. Сериите A и B (Мактагарт) се припокриват. 
Сериите А и В не са две независими редици. Серията В 

(преди–след) се припокрива с А (минало–настояще–бъдеще): 
всяко ‘преди’ е минало относно ‘след’, а всяко ‘след’ е бъдеще 
относно ‘преди’. Двете серии (А и В) са две описания. Те не са 
чисто различени. В по-пълен вариант: сегашното в един момент 
(в серия А) е преди бъдещето (в А) и след миналото (в А). Но 
това са моменти на серия В. Така че се припокриват серии А и 
В. От друга страна, серия В е сводима до серия А: всеки член 
може да се опише като минал спрямо следващия, сегашен за се-
бе си и бъдещ спрямо предишния. 
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Двете редици са представими като една с постоянна посока 

на движение и само движението прави бъдещето сегашно, а 
после минало. Това е неизбежно, защото потокът е един, макар 
че определянето му е двойно.  

Серия А е анализ в линейна проекция на една динамична 
перцепция, която явно се движи, обособявайки и отделяйки ми-
нало (направлението, откъдето идваме), настояще (моментът, в 
който сме) и бъдеще (направлението, където отиваме).  

Такава линия на възприемане няма, а има спомен, преживя-
ване и очакване в едно цяло в перцептивния хоризонт (ретенция, 
интенция и протенция – Хусерл). Това е описание на възприя-
тие, което може да се опише не само като линия, а и като движе-
ние.  

Серия В. Последователността на моментите във времето 
(преди–след) наистина изглежда безотносителна към промяната 
на бъдещето в минало. Само виртуално можем да представим 
събитията като наредени неподвижно в едно независимо линей-
но време подобно на пространствен ред, както представя тази 
линия Мактагарт (ibid. §§ 310–312). Всяко минало е в известен 
смисъл непокътнато, но е напълно изчезнало. Остава описание-
то на миналото. Всяко бъдеще в известен смисъл също е непо-
кътнато, но е още нереално и неизвестно дали ще се случи. Бъ-
дещето не само че не съществува, но не е и определено. 

111. Граматична относителност на изказите за време. 
Въпрос на граматика е да изказваме времето като последова-

телност от събития в две позиции – ‘субект’ и ‘обект’, откъм нас 
и откъм събитията, като траене на състояния и като промяна. 
„Първо станах, после се измих, после пих кафе.“. „Днес очаквам 
утрешното слънце, утре го виждам и вдругиден си го спомням.“. 
„Денят утре ще трае 14 часа.“. „Какавидата се превръща в пепе-
руда.“. 

Тези изкази могат да се сменят взаимно по форма при едни и 
същи серии феномени. 

Граматиката на ‘времето’ е подвеждаща в изрази като „Вре-
мето тече.“. Ако времето тече, то спрямо какво то тече? Това 
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води към безкраен регрес на времеви планове. Но ако времето 
не тече, то няма да е време и тогава не съществува време. 

Граматиката на: „А се променя“ също е подвеждаща. Ако А 
се променя, то не може да остава А. Но ако А не се променя, то-
гава кое се променя? 

Въобще има ли неподвеждаща, вярна граматика на времеви-
те изкази? Отговорът е отрицателен. Времевите изкази като из-
кази са граматично натоварени. Те не са отражения на обектив-
но време, а смисли за споделяне в ситуации. 

112. Кръговост и тавтология на анализите на времето. 
Дори смислени, анализите на времето са кръгове и дори тав-

тологии, открити или скрити. Каквото и да казваме, ние повта-
ряме формулата: „Светът тече“. В описанията с тези времеви 
категории не улавяме потока, а само го обговаряме. Анализите в 
крайна сметка предпоставят онова, което се анализира и затова 
‘времето’ не може да се изведе от каквито и да са аксиоми, да се 
‘докаже’. 

Ние приемаме ‘времето’ с неговите моменти като реални 
‘обекти’, а те са само определения (отнасяния) на един неопре-
делен и неотнесен поток. Тази тавтологичност е подобна на тав-
тологичността на изразите относно зеленината на зеленото. 

Когато казваме: „Ние сме родени в миналото, живеем в нас-
тоящето и ще умрем в бъдещето.“, това е разгърната и прикрита 
тавтология, защото самото определяне на раждане, живеене и 
смърт в тази редица е времево отнасяне. Когато казваме: „Съби-
тията са първо бъдещи, после сегашни и накрая минали.“, изказ-
ваме същата тавтология, но в обратна посока: тези моменти са 
времеви. 

Същото кръгово обръщане е налице, когато казваме: „Ние се 
движим срещу течението.“ и „Предметът плава първо в горното 
течение, после тук и накрая в долното течение.“. ‘Реката’ е 
илюстрация на едно срещутечение, срещутечението на експан-
зията срещу ентропията, на синтеза срещу разпада. 
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Самото вземане на думата ‘време’ като израз на една същ-

ност, при това самостоятелна и фундаментална за света, води до 
всички парадокси. 

113. Противоречивост на анализите на времето. 
Където има неотстраними тавтологии, там има и неотстра-

ними противоречия. 
Противоречията в описанието на ‘движение във времето’ са 

неизбежни. Те не показват, че времето е нереално, а че изказите 
за времето не изобразяват времето.  

Противоречията се разтварят в отнасяния в два плана: реа-
лен (потока на света) и виртуален (изказването на този поток). 

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

Движението не може да се изрази логически, освен като 
последователност от определения (състояния) в различни вре-
мена. Когато се изказва ‘самото време’, това веднага въвлича в 
безкраен регрес, в тавтологии и противоречия. Ние неусетно сме 
преминали във виртуалния план, вярвайки, че сме в реален. 

Движението е вън от коректен изказ и затова е ‘противоре-
чие’. Диалектиката се опитва да се справи с проблема: „Едно 
тяло е в движение, когато в един и същ момент се намира тук и 
там.“ (Хегел). Това е псевдорешение. Моментът, в който нещо 
се намира тук и там отново се разложим на моменти, в които 
нещо е последователно тук и там.  

В това, да се тръгва от възприятия и да се доказва, че те не 
съществуват ‘по силата на логиката’, се фокусира цялата абсур-
дност на метафизиката. От това, че зеленото е нелогично, трябва 
ли да следва, че то не съществува? 

114. Невалидност на логическите дискурси в перцепци-
ята. 

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.  
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В анализирания дискурс за времето, наистина много труден 

заради темата, се натъкваме на постоянни обърквания. Логиката 
се пропуква. Не са определени предпоставките. В хода на изло-
жението се появяват нови предпоставки. Това появяване не е 
определено.  

Така Мактагарт предпоставя миналото, настоящето и бъде-
щето, както и последователностите. След това, на друга фаза на 
разсъждението, той предпоставя, че времето е движение, промя-
на, като апелира към очевидното. А накрая се опровергава пред-
поставката. 

Едно чисто логическо разсъждение, което не се доверява на 
възприятията и не се построява около тях, се заплита, защото 
постоянно въвежда перцептивности като предпоставки, а в съ-
щото време цели да ги опровергава. Принципно погрешно е да 
се отрича нещо поради това, че мисленето му с помощта на ези-
ка е достигнало до противоречие в опита за анализ. 

По-сериозно внимание следва да се обърне на постиженията 
в научното описание на времето, защото те се отнасят пряко до 
феноменалния поток. 

115. Времето като относителна величина – Специална 
относителност.  

Ако понятието време е ‘независима променлива на битието’ 
по израза на Алберт Айнщайн, то е неизмеримо и губи физичен 
смисъл. Защото времето на едно събитие на разстояние не е из-
меримо никак освен посредством сигнала, който тече във време-
то с максимална скорост V (скоростта на светлината). Тогава, 
измерено тук и коригирано, това е времето спрямо нашата точ-
ка. 

В Специалната теория на относителността Айнщайн 
придвижва западната представа за ‘обективно време’ до прин-
ципно центрирано и ориентирано понятие. Времето се установя-
ва и мери само от една отправна система, както и пространс-
твото. 

Айнщайн разкрива формата на времето като локално отнесе-
но – центрирано в наблюдателя (инерциалната система). Време 
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въобще няма, има локално време, което е измеримо с часовник и 
важи за събитията близо до часовника. Ключово за разбиране на 
това време е постоянството на скоростта на светлината.  

‘Време’ на събитие – това е едновременно на събитието по-
казание на часовник в покой, който се намира на мястото на съ-
битието и който върви синхронно с друг определен часовник в 
покой, при това с един и същ часовник при всички определения 
на времето.  

       y 
                                    z 
t  
 
 
   
   0                                              x 

116. Относителното време е измерено от наблюдател. 
Айнщайн използва термина ‘наблюдател’, за да опише фи-

зичната реалност от гледна точка на една ‘координатна систе-
ма’. ‘Координатна система’ е физична абстракция, на която само 
наблюдателят със своето възприятие придава смисъл. Айнщайн 
експлицитно поставя наблюдателя заедно с часовника в центъра 
на координатната система. Само наблюдателят придава смисъл 
на измерването на местното време. Физичен смисъл, което за 
Айнщайн значи реалност, има само времето, което е отнесено 
към наблюдателя. Наблюдателят конструира часовника и – по-
важно – той го гледа. В света извън тялото на наблюдателя е 
налице инерциална (неподвижна или движеща се равномерно и 
праволинейно) координатна система. Но нейното локално време 
няма никакъв смисъл само по себе си. 

 Наблюдателят установява и измерва скъсяването на времето 
при ускоряване. „Въпросът за това, реално ли е лоренцовото 
скъсяване или не, няма смисъл. Скъсяването не е реално, докол-
кото не съществува за наблюдателя, движещ се заедно с тялото; 
обаче то е реално, тъй като може да бъде принципно доказано с 
физични средства за наблюдателя, не движещ се заедно с тяло-
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то. Това именно открива по твърде изящен начин Еренфест.“ 
(Эйнштейн 1965, 187). „За движещ се организъм продължител-
ността на времето на пътешествието ще бъде само миг, ако дви-
жението става със скорост близка до скоростта на светлината.“ 
(цит. пр., 184).  

117. Физични определения на времето. 
Законите на физиката като тези на относителността не опре-

делят посоката на времето в света. Това прави Вторият принцип 
на термодинамиката: Ентропията на затворена система расте 
до безкрайност. 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, определе-
на от това, че Вселената се разширява. Такава е формулировка-
та на Стивън Хокинг. Ето неговото разсъждение.  

„Изглежда, че науката успя да разкрие група закони, които в 
границата на принципа на неопределеността ни казват как ще се 
развие Вселената с времето, ако познаваме състоянието – в ка-
къвто и да е момент. Може би тези закони са били предопреде-
лени от Бог; но изглежда, че той е оставил Вселената да се раз-
вива според тях и вече не се намесва. Но как е подбрал начално-
то състояние или конфигурацията на Вселената? Какви са били 
‘граничните условия’ в началото на времето? … 

Научните закони не правят разлика между посоките напред 
и назад във времето. Съществуват обаче поне три стрели на 
времето, които разграничават минало от бъдеще. Това са термо-
динамичната стрела – посоката на времето, в която хаосът на-
раства; психологичната стрела – посоката на времето, в която 
помним миналото, а не бъдещето; 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 Вселената 
предсказва съществуването на добре дефинирана термодина-
мична стрела на времето, защото Вселената трябва да тръгва от 
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гладко и подредено състояние. А причината да наблюдаваме 
съгласие между термодинамичната и космологичната стрела е, 
че разумни същества могат да съществуват само във фаза раз-
ширение. Фазата свиване ще бъде неподходяща, тъй като няма 
силна термодинамична стрела на времето. [...] 

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

118. Времеизмерването е съотнасяне към един ритъм. 
Измерващ ритъм – часовникът. Едно и също е да се каже: 

„Стрелката на часовника е в позицията ‘12 часа’.“ и: „Сега е 12 
часа.“. Това е виртуално отнасяне към конвенционално разгра-
фено време: ритъм, който е възможно най-равномерен. 

Времето се мери чрез равни интервали, единици. Брои се 
нещо еднообразно. Не може да се мери конкретни времена на 
различни неща и събития, ако не се отнесат към една серия рав-
ни интервали, един часовник, един наблюдател. Не са съизме-
рими пряко ритмите на сърцето и на електромагнитното колеба-
ние. 

За времето отделните събития се свеждат до еднообразни 
моменти: ходове на часовников механизъм, и така се получава 
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Нютоновото ‘абсолютно математическо време’, въпреки че са-
мият Нютон смята измерваното време за относително. 

Часовникът демонстрира едно почти еднородно и еднооб-
разно ‘равномерно’ движение и затова е удобен артефакт за из-
мерване на времето. Календарът е друг такъв артефакт, но той 
не се движи и не мери течащото време, а подрежда отделните му 
единици като години, месеци, дни. Той измерва (брои) еднооб-
разните движения на небесните тела. 

Така времеизмерването от една отправна система е косвено 
съизмерване, което претопява различни ритми в един. Времето 
не се мери от позиция извън него. Но това значи, че не се мери 
някакво ‘време’, а относителната величина на траенето на раз-
лични течения или събития.   

119. Има ли времето начало? Сингулярностите. 
Стивън Хокинг фокусира анализа в сингулярностите – точ-

ки на еднократни събития във Вселената като Големия взрив, с 
който възниква Вселената, времето, физическите закони. „В 
сингулярността както общата теория на относителността, така и 
всички други закони не важат: те не могат да предскажат какво 
ще излезе от сингулярността. Както вече обяснихме, това значи, 
че можем лесно да изведем Големия взрив и всички събития 
преди него извън теорията, защото не оказват влияние върху 
това, което наблюдаваме. Пространство-времето би трябвало да 
има граница – начало в Големия взрив.“ (Хокинг 1993, 123). 

По-късно Хокинг излиза извън парадокса на сингулярността, 
постулирайки условието ‘без никаква граница’. Но това просто 
отстранява, а не решава парадоксите на началото и края. 

120. Няма закони за възникване или за изчезване. 
Науката изглежда не може да концептуализира възникването 

и изчезването, защото в тях ‘не се виждат’ закони. Законите са 
приложими там, където е налице трайна форма (ритъм), а въз-
никването и изчезването са безформени и неопределени. Това 
важи и за еволюционната теория: възникването и изчезването на 
един вид са невидими и неопределени процеси, определена е 
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само общата времева форма на еволюцията на видовете: естест-
вен отбор.  

Науката не може да говори теоретично за началото и края 
като граници на форми в света или на самия свят, единствено 
който тя изследва. Не може да има теория за нещо възникващо, 
както и за нещо изчезващо. Значи не може да има теория за 
раждането и смъртта. Не може да има теория за граничното.  

Но отнесено към нарастващата ентропия, началното състоя-
ние трябва да има нулева ентропия, максимална подреденост. 
Именно в сингулярността на Големия взрив Вселената обаче се 
определя като ‘гладка’, ‘подредена’, започваща от абсолютен 
ред и взривяваща се към разпадане и хаос.  

Но нали именно Големият взрив прави Вселената да има 
формата, която наблюдаваме: химични елементи, планети, звез-
ди, галактики, подредени от физични константи, закони и трай-
ни форми.  

Това прави понятията за начало несъстоятелни. Следовател-
но произходът на реда и с това произходът на живота във Все-
лената и на Земята са ‘отвъдни’ събития, които не могат да се 
обясняват. Самите физични закони и константи не могат да ста-
нат обект на обяснение. Те сякаш са плод на Творческа воля. 

Ако времето (както и пространството) нямат обективно на-
чало (привилегирована точка), то те може би имат субективно 
начало (отправна точка). Това също не е състоятелно. Чисто су-
бективно никакви начала не могат да се определят, защото 
именно субективното е в най-висока степен неопределимо. 

121. „Нещо се движи–в–пространство–и–време.“. 
Това е формата на всички наши теории, донякъде фиксирана 

от индоевропейските граматики. Изразът е почти непоклатим и 
изглежда обективен. И все пак това е само един функционален 
израз. Време и пространство не са самостоятелни същности, а са 
думи (категории) за изразяване на аспекти на континуума. 

Реално нищо пространствено не е безвремево. 
Реално няма нещо, което да не се движи и в този смисъл не-

що и движение не са отделими. 
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Самото ‘нещо’ и самият ‘процес’ са виртуално определени. 
‘Процес’ е отнесен към ‘нещо’ като ‘промяна на нещо’. Това 

е граматично фиксирано в двойката ‘субект–предикат’. 
Самият ‘процес’ може да се вземе като субект, на който се 

приписват предикати. Това свидетелства за относителността на 
‘субект–предикат’, показана във Философия на относител-
ността.    

122. Ентропията е формата на ‘изтичане’ на света 
‘назад’ спрямо жизнения процес на ре-синтез. 

Времето не тече. Тече светът-живот. Спрямо какво животът 
тече? 

Спрямо ‘неподвижния ум’, отговаря будизмът. ‘Неподвиж-
ното съзнание’ по този начин се изнася извън времето. Това раз-
биране има също относителен смисъл: един чист ум е неподви-
жен спрямо подвижността на феномените. Но ум без феномени 
не е наличен. Налице е относителна ‘феноменална редукция’: 
потокът на феномените може да се сведе до минимална перцеп-
ция в медитативните практики или в съзерцаването на не-
подвижни картини. 

Животът реално тече ‘напред’ на фона на неживата среда. 
Светът реално тече от позиция в центъра на координатната сис-
тема – тялото. И в тази позиция светът тече ‘назад’ – расте ент-
ропията. 

123. ‘Разклоняване’ на бъдещето. 
Проблемът за времето е сравним по трудност само с проб-

лема ‘mind–body’ (Уилфрид Селарс). Способността ни да знаем 
повече за миналото, отколкото за бъдещето, се дължи на разк-
лонената асиметрия. Това трябва да значи, че в бъдеще нещата 
се разклоняват по каузалната траектория, а в миналото се съби-
рат. 

Това е правдоподобно. Проблемът за времето е по характер 
подобен на проблема ‘mind–body’. ‘Разклонената асиметрия’ е 
виртуална проекция. Събитията, които са станали, са еднознач-
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но определени. Събитията, които ще станат, имат само вероят-
ностна определеност. 

В плана на това изследване и делението реално–виртуално 
вероятностите не са реални. Реално е протичането, което се из-
питва, а виртуално е делението на потока на събития, подобно 
на делението на протяжността на форми. Бъдещото събитие не е 
вероятно, а просто е експоненциално неопределено. Но това ва-
жи и за миналото събитие. Описаните минали събития могат да 
изглеждат еднозначно определени, но това е по-скоро изключе-
ние. Определени са само останалите следи като хрониките. Хро-
никите не са прецизни, не са надеждни и най-надеждните опре-
делят събитията относно дескриптивни схеми.  

124. ‘Извънвремева позиция’. 
Увеличаването на ентропията в едната посока (посоката на 

фоновите събития) е намаляване на ентропията в друга (посока-
та на ре-синтеза на живата форма). Тази ‘обратимост’ насочва да 
се търси извънвремева позиция. Това обаче не е обратимост, а 
само виртуална смяна на позицията. Обратимостта е мнима. Ние 
се движим към наблюдаване на все по-голяма ентропия, именно 
в тази посока, а не в обратната. Т. е. светът, който ни заобикаля, 
става все по-’хаотичен’, а не жизненият процес. 

Наистина неопределеност има и в двете посоки: минало и 
бъдеще, но тя не една и съща. В миналото събитията се разтва-
рят в посока изчезване, а в бъдеще нещата се разтварят в посока 
поява. Асиметричното описание е проекция на ‘стрелата на жи-
вота’. Това, че животът тече напред, ние възприемаме от ‘обек-
тивна’ гледна точка, наблюдавайки света навън, като движение 
на света към по-голяма ентропия (‘назад’). 

125. ‘Времето’ е вариантен дескрипт. 
„Дефиниция. Дескрипт: единица описание. 
’Дескрипт’ е дума или символ със статус на елемент от мес-

тно описание на света. Дескриптът може да е местно понятие: 
’дух’, ’тотем’, ’божество’; категория: ’битие’, ’същност’, ’идея’; 
научно понятие: ’енергия’, ’маса’, ’скорост’. Чрез групи деск-
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рипти, достатъчно уникални, може да разпознае една култура.“ 
(Философия на относителността, § 92). 

Ако е верен извода, че Времето не е реално, а е категория на 
описание, то далечни на нашата култури няма да имат категория 
‘време’, описвайки различно потока на света, универсален за 
хората.  

Времето не е елементарна очевидност, описвана еднакво от 
всички култури.  

126. ‘Процес’ и ‘продължителност’ в далечни култури. 
Експеримент. Нека проверим дали Времето присъства в 

описанието на света в далечни култури? Дали граматичната 
форма ‘нещо–процес’ е универсална?  

Да потърсим и сравнение с по-далечни култури и езици. Ето 
как Бенджамин Уорф описва подобно сравнение: „Оказа се, че 
взаимовръзката дава възможност да се отделят с помощта на 
езика класове представи, подобни на ‘европейските’ – ‘време’, 
‘пространство’, ‘субстанция’, ‘материя’. 

В езика хопи ‘мълния’, ‘вълна’, ‘пламък’, ‘метеор’, ‘дим’, 
‘пулсация’ са глаголи, тъй като всичко това са краткотрайни съ-
бития и именно затова не могат да са нищо друго, освен глаго-
ли... По такъв начин виждаме, че в езика хопи е налице класи-
фикация на явленията (или лингвистично изолируемите едини-
ци) по продължителност, нещо съвсем чуждо на нашия начин на 
мислене... За ‘къща’ може да се каже и ‘къщата е налице’. Тези 
думи приличат на глаголи, защото те получават флексии, преда-
ващи различни оттенъци на трайността... ‘стара къща’, ‘времен-
на къща’, ‘къщата, в която съм бил’, ‘къща, която започна’ и т. 
н.“  (Whorf 1956, 215–216). 

Ние представяме времевите понятия като съотнесени с 
‘обективното време’. Говорим и мислим за някакви ‘пет мину-
ти’, ‘десет дни’, ‘една година’ така, както говорим за ‘пет ябъл-
ки’, ‘десет метра’, ‘едно завъртане на Земята около Слънцето’. 
Но в действителност ние никога не намираме в света десет дни 
заедно или една година време пред нас. Въпреки това ние сме 
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създали понятие за обективно Време, което съвсем не е същ-
ност, позната на всички хора. 

Тук трябва да се отнеса към изследването на Бенджамин 
Уорф върху езика хопи и ‘метафизиката’, която стои ‘под него’: 
хопи не намират някакво обективно време, не броят дните като 
обекти, а отнасят траенето и следването единствено към вът-
решния опит. В езика хопи описанието на времето е различно от 
привичното за нас, прието като очевидност. Там се описва вът-
решен поток и се разделя минало-и-сегашно от бъдеще-
легендарно. Външните събития не се отнасят времево към наб-
людателя, а пространствено-времево. В навахо също няма обек-
тивно време в смисъл на измерима величина. (Whorf 1956, 112–
124, 134–159).  

127. Други времеви категории – навахо. 
Ето фрагмент от крос-културен опит на антрополог в племе-

то навахо. Бар Тьолкен разказва: „Вече бях прекарал няколко 
месеца с едно семейство навахо – на стареца Малката каруца, 
когато една сутрин рано той любезно ме попита какъв е този 
шум, който правя всеки ден с ръката си. Аз се опитах да му 
обясня, че часовникът ми е средство за измерване на времето, 
но, разбира се, тъй като навахо нямат дума за времето, както ние 
го разбираме, и тъй като още изучавах езика навахо, нямаше на-
чин да му обясня. Първоначалният ми импулс беше да сметна, 
че просто мога да опиша какво е това време и защо е важно да 
знаем часа и в какви случаи имам отношения с времето, но из-
веднъж ми стана ясно, че нищо от това, което можех да кажа на 
стареца, нямаше да му говори каквото и да е. Аз му показах как 
се движат стрелките по циферблата, разграфен на равни про-
междутъци. После му казах, че като гледам къде са стрелките, 
мога да определя какви неща мога да правя. „Какви неща?“ – 
попита той на навахо. „Ами, кога мога да ям. Той ми показва 
кога да ям.“. „Хората от народа ти не ядат ли, когато са гладни? 
Ние ядем, когато сме гладни, ако има храна.“. „Да, ние ядем, 
когато сме гладни; всъщност не, ние ядем три пъти на ден и не 
се полага да ядем между часовете за ядене.“. „Защо не?“ „Ами, 
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не е здравословно.“. „Защо?“ И така нататък.” (Крейпо 2000, 37–
38). 

Обърнете внимание все пак на съгласието на антрополога и 
местния човек в това, че „Слънцето изгрява и залязва.“. Възпри-
ятието на потока на света е едно и също за европееца и за човека 
от навахо. Но към него се добавя без различаване местното опи-
сание. 

Измерването на величини, които само се проецират в прост-
ранство-времеви феномени, е интерпретация на реални ритми и 
форми. Но в културата, в която те се приемат, те се приемат като 
светови дадености.  

128. Граматичните времена са локални. 
Темпоралните описания съдържат ‘универсалии’ – преди–

след, минало–сегашно–бъдеще, още–вече. Те се подреждат в 
отнасяне спрямо момента на говоренето – сега. Дали тези ‘уни-
версалии’ навсякъде стават граматични форми? 

В някои езици са налице, а в други отсъстват граматични 
времена. В китайския език времето не се представя с категории-
те на граматиката, а се определя като относителен момент спря-
мо друг.  

Календарите са конвенционални с изключение на годишния 
и лунния календар. Летоброенето е местно и конвенционално. 
Например в собствената история събитията се описват по кален-
дар, вземайки за отправна система началото на управлението на 
Поднебесната от определена династия. 

129. ‘История’ е западен логосен дескрипт. 
Нека разграничим идеята за ‘история’ от хронологията. 

Хронология на събития се прави в най-различни писмени култу-
ри. Историята е времеви смислов конструкт, начало, ставане и 
завършек на жизнен поток.  

Християнският Запад описва света като история и я осмисля 
с начало Сътворението, а след това Грехопадението, и край – 
Страшния съд. 
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Ведическото описание е а-исторично: светът се движи в без-

конечни цикли. Там история не се пише и никой не е осмислял 
времената в рамката на начало и край, нито са отбелязвали дати 
на събития. Традиционно Индия не си знае историята и не я пи-
ше. ‘Калпите’ са неопределени периоди от време. За тях е важна 
противопоставката на потока и вечността, на колелото на самса-
ра и покоя на Брахман. 

Историите са интерпретации относно смисли на периоди. Те 
започват и завършват с определени ключови събития: ‘възник-
ването на света’ и ‘първородният грях’ в юдейската идея, ‘раж-
дането на Иисус’ и ‘страшния съд’ в християнската история. Ка-
лендарите на културите отразяват тяхната собствена историч-
ност. Подборката, дефинирането и тълкуването на събитията 
става в светлината на тази рамка. Тя е вплетена в тъканта на 
разказваната и писаната история. 

История в християнството е единен процес с начало и край, 
посока и смисъл. Логосната мисловна нагласа хипостазира ис-
торията на Запада като Световна история, поставяйки историите 
на другите цивилизации в периферията. 

В Запада можем да разграничим антично и християнско но-
вовременно време. Ако използваме названия от Шпенглер, 
‘Аполоновата’ (античната) култура се различава от ‘Фаустовата’ 
(новорвременната) по това, че докато първата живее в органич-
но и затворено време-пространство (Космос), втората живее в 
аморфно отворено безкрайно математическо време-
пространство (Вселена). Поради това именно светът на Новото 
време е доминиран от математическата физика на Галилей. 

Съвременен вариант на идеята за края на историята е развит 
от Франсис Фукуяма (Краят на историята). Той смята, че ли-
бералната демокрация е общочовешки връх в социалния ред и в 
този смисъл край на историята. 

Такава История няма в самия свят преди интерпретация. 
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Глава 4. Времева форма на света. 
 
Тук се експлицират реални аспекти на времевите феномени. 

130. Светът като подреждане и разпадане. 
Експеримент. Една стъклена чаша пада от масата и се разби-

ва. Реално не можем да върнем процеса назад и да възстановим 
чашата. Цветето в саксията увяхва и умира. реално не можем да 
го съживим, след като е умряло. 

Но заснето, събитието е обратимо. На кино можем да обър-
нем посоката и да наблюдаваме как чашата се събира на пода и 
се вдига на масата. Ние знаем, че това е илюзия и реално не ста-
ва така. 

Ние правим от чаши от кварцов пясък, създавайки ред от ха-
оса (определеност). Те в бъдеще се чупят и връщат хаоса от реда 
(неопределеност). Нещата отначало са хаотични, после ние ги 
подреждаме, а после те отново стават хаотични. Ние се борим с 
хаоса и накрая той побеждава, като разпада нашите тела и уми-
раме. 

131. Времето е форма на жизнен процес. 
Жизненият процес е поточен линеен синтез. Той тече във 

формата на вериги (серии) синтезирани моменти срещу потока 
на разпадането. Така се постига феноменалното времево тече-
ние. Процесът на изказване и описване на моментите на жизне-
ния процес постига синтеза на виртуалното време. 

Времето е ефект, форма, на жизнения процес. 
Времевите форми са формите на сериите и на най-

първичната серия – самата форма на сериите: ре-синтеза на жи-
вота. 
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132. Светът в ускорение и забавяне. 
Eксперимент. Да ускорим въображаемо потока на събития-

та. Избираме интервал една минута като основа. За всяка 
следваща минута ще възприемаме събития, протичащи за ден, 
сезон, година, десетилетие, столетие и т. н. Целта е да постигнем 
динамична релативизация на времевата перцепция и с това ре-
алната отнесеност на ‘времето’ към човешкото тяло с неговата 
крайност. 

Слънцето изгрява и след минута залязва. За тази минута ние 
ставаме, тоалет, облекло, закуска, пътуване, работа, обед, рабо-
та, пътуване, преобличане, вечеря, телевизия, лягаме. Дните 
следват един след друг. 

Ходът се ускорява. За следващата минута проследяваме го-
дината с нейните сезони. Раззеленяване, цъфтеж, плодове, идва 
лятото. Житни класове и слънчогледи, плаж и море, идва есента. 
Жълти листа, многоцветни планини, слани и първи сняг. 

Ходът се ускорява. Следващата минута светкавично тече де-
сетилетие, проследяваме състаряването на лицето си. 

Ходът се ускорява. Следващата минута един човек се ражда, 
расте, остарява и умира. 

Ходът се ускорява. Следващата минута проследяваме разви-
тието на уедин голям град за хилядолетие. Облеклото, оръдията 
на труда, сградите и общият облик неузнаваемо се променят. 
Сменят се управления, режими, дори държави за един и същ 
град.  

Ходът се ускорява. Следващата минута човек се променя от 
първобитен през най-различни стадии към съвременен. 

Ходът се ускорява. Проследяваме промени на земната кора. 
Няма видимост на човешко присъствие. Планини се издигат и 
снишават, морета се появяват и изчезват. 

Ходът се ускорява. Виждаме как континентите се разделят и 
се раздалечават в световния океан. Живи видове се сменят свет-
кавично. 

Ходът се ускорява. Животът се губи, но виждаме как Земята 
се оформя, охлажда от горещо кълбо, покрива се със зеленина и 
после изстива и се превръща в ледена планета. Няма планета. 
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Ходът се ускорява. Слънцето светва, гори и изгаря. 
Ходът се ускорява. Виждаме Големия взрив, разпръсват се 

светлини и се оформят в небесни тела на големи групи и на ог-
ромни разстояния. Вселената се разширява, а после колапсира. 

Ходът се ускорява. Няма я нашата Вселена. Виждаме поре-
дица от пулсирания... Представата вече се изчерпва и не вижда-
ме нищо. 

Какъв е смисълът от този експеримент? 
Ритмите се ускоряват и плановете на представата се проме-

нят. Отначало губим своите действия, но виждаме деня си. Пос-
ле губим деня, но възприемаме сезоните. После губим сезоните, 
но възприемаме човешкия живот. Губим живота от картината, 
но възприемаме историята на цивилизацията. След разтварянето 
на историята възприемаме еволюцията на човека. След загубата 
на човека възприемаме еволюцията. Животът изчезва от взора и 
възприемаме Земята в нейната поява, промяна и изчезване. Зе-
мята изчезва и възприемаме Вселената. След това самата Вселе-
на се губи и си въобразяваме пулсиране на ‘Вселени’. Краят 
настъпва на границата на нашата представа. Но едва ли е прием-
ливо, че отвъд този мащаб няма още по-голям. 

В обратна посока – на забавянето – ще преминем от мащаба 
на реалната минута към мащаба на бързите химични реакции, на 
ядрените взаимодействия, на трептенията на въображаемите 
струни. И картината ще се размие. Но има ли логика да има 
край? Логиката мълчи, както и представата. 

Оказва се, че реалната мярка на времената остава нашата 
представа. А тя е човешка представа, оживена от нашето възп-
риятие. Реалното време е перцептивното време.          

133. Времева форма на света. 
Дефиниция. Времева форма на света: формата на света като 

времева. Форма на потока на света. Форма на светуването. 
Но какво тук е форма? 
Нищо освен: ритъм. Светува се в мрежа от ритми, както све-

тът е мрежа от форми. 
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Дефиниция. Времева форма на жизнения процес: формата на 

ре-синтеза на живата форма. Ритъм на ре-синтеза. 
 ‘Времето’ е светуването. В това светуване различаваме и 

съотнасяме наблюдавания жизнен процес на фона на Вселената. 
Времевата форма, жизненият процес е определена в светово 

поле. 

134. Следването на процеси е универсална времева фор-
ма. 

Няма нещо, към което да се отнесе ‘времето’ – слънцето из-
грява и залязва, а не времето. Човек се ражда и умира, а не вре-
мето. ‘Времето тече’ е локална дескрипция, в която абстракция-
та се превръща в реално понятие, понятието в универсалия, а тя 
– във фундаментална същност. Ние сме проецирали толкова 
силно и устойчиво ‘времето’, че спонтанно го използваме като 
основно име, което е субект на състояния, свойства и отноше-
ния. 

Все пак всички племена описват потока на света – ние си 
спомняме ‘миналото’ и очакваме ‘бъдещето’. В нашата наука 
времето с неговата необратимост заляга в основни понятия и 
принципи – Втори принцип на термодинамиката. Това е реална-
та относителност на времевостта – отнесеност към човешкия 
жизнен процес като светуване. 

Семантиката на ‘сега’ и ‘тогава’, на ‘вече’ и ‘още’, на ‘пре-
ди’ и ‘след’ изглежда непоклатима. В различни езици има или 
няма граматични времена, но във всички езици има разлика 
между минали и бъдещи събития и в никой език не се променя 
факта, че ние сме се родили и ще умрем.  

Какво в потока на света реферират тези понятия и граматич-
ни форми? Моят отговор тук е: времето е израз на квалии като 
спомени, актуални усещания и очаквания. Самите тези квалии, 
както и червеното или соленото, са неопределими вън от езика и 
несподелими. Не съществува ‘цвят’, а реален спектър от прели-
ващи се цветове с определена последователност – от виолетово 
до червено. Не съществува ‘минало, сегашно и бъдеще’, а реал-
но течение, реално ‘преди-след’, в което се преливат, без да се 
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обръщат, моментите на нашия живот – от раждане до умиране. 
Именно на този фон са определими времевите дименсии: ‘преди 
и след’, ‘вече и още’, ‘минало и бъдеще’, и времената на нещата 
и процесите – ден и нощ, изгрев и залез, поява и изчезване. 

Ако това е вярно, фактическата проверка в историите на го-
лемите цивилизации трябва да покаже една и съща продължи-
телност на астрономическата година и на лунния цикъл, една и 
съща продължителност на денонощието и различни подразде-
ления и надразделения на хронологията: ‘месеци’, ‘седмици’, 
‘часове’, ‘минути’, ‘секунди’; ‘столетия’, ‘епохи’. 

135. Няма начало, а има ‘сега–тук’. 
Времеизмерването се прави сега–тук и това е реалното нача-

ло. Сега–тук се възприема време-пространство. Няма смисъл от 
друго начало – обективно или субективно.  

‘Началото’ – това е живата форма, това течащо тяло, към ко-
ето се отнасят всички определими реалности с пространство-
времева форма.   

Времето и пространството се съхраняват в една стабилност и 
непрекъснатост. Човек съзнава минало, настояще и бъдеще; 
‘напред, надясно и нагоре’ от позицията ‘сега-тук’. Човек се съ-
бужда там, където е заспал и толкова часове по-късно, колкото е 
спал. 

136. Времевите мащаби. 
Времето ‘тече бързо’, ‘тече бавно’ или ‘е спряло’ в зависи-

мост от хоризонта на нашия живот на човешки същества. Ние не 
забелязваме историята, не виждаме еволюционните промени и 
съвсем не си представяме геологичните и космическите съби-
тия. И все пак ги намираме в паметта, записани в архивите, за-
печатани в земните пластове, разпределени в лъченията на звез-
дите. 

То е натрупване на спомени, памет, на очаквания. Но и без 
памет ние сме тук, сега, не сме никой и никъде. Ако можем да 
оцеляваме без ‘личност’, а само с действие сега-и-тук, ще живе-
ем извън времето. 
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Модусът ‘било’ е относителна реалност. ‘Било’ не е нито 

битие, нито небитие. ‘Било’ – в исторически смисъл – е доку-
мент или предмет от миналото. Но той е налице сега. Ние нико-
га не възприемаме миналото, а само си спомняме сега за мина-
лото.   

Най-трайното, което не влияе върху нашия живот, го катего-
ризираме като ‘вечно’. Най-нетрайното, което не се възприема, 
го категоризираме като ‘моментно’. 

137. Течението е съотнасяне. 
Не може нещо да тече безотносително, а ние отнасяме всич-

ко към нашата отправна позиция на живи съзнателни същества. 
Човек не се движи заедно с жизнената си среда, ‘обективния 
свят’ и именно това разминаване се възприема като ‘време’. 

Едно и също е да се каже: „Стрелката на часовника се приб-
лижава към делението ‘12 часа’.“ и „‘Делението 12 часа’ се 
приближава към стрелката.“. Разликата е, че стрелката се движи 
спрямо циферблата, който е неподвижен спрямо часовника и 
масата. Т. е. ‘делението 12’ е ‘неподвижно’ само защото не про-
меня своето положение спрямо целостността на възприемания 
свят. 

138. Невидимост на ‘течението’. 
Как един наблюдател би установил течението на едно време, 

ако той е част от това време и тече заедно с него? Може ли но-
сеният от реката да установи, че плува спрямо нея? Ако реката е 
съвършено спокойна и равна, той даже няма да забележи нейно-
то течение. Как би установил той течението на едно относител-
но време, ако неговото относително време е друго? Всяко ‘тече-
ние’ е движение спрямо нещо нетечащо. Реката тече спрямо 
своите брегове. Никое течение не може да се представи извън 
време. 

139. ‘Събитие’. 
Дефиниция. Събитие: смислен момент от светуване или 

жизнен процес. 
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„Нещо става.“. Събитието е времева единица – цялостен 

процес с начало и край. Но както пространственото нещо, така и 
времевото събитие е относително и зависи от определение. Съ-
битието ‘изгаряне’ може да се раздели на последователни и па-
ралелни събития: ‘запалване’, ‘горене’ и ‘угасване’; на ‘окисле-
ние’, ‘отделяне на въглеводороди’ и ‘димене’. 

Възприятието създава многообразие от ‘събития’ във време-
то. ‘Събитието’ се отграничава в непрекъснатия поток като вре-
меви отрязък чрез времеви граници, изплувайки от този поток 
във формата на възприятието. То е ‘сега’, ‘утре’, ‘вчера’. То е 
‘кратко’ или ‘трайно’. Ние обособяваме в живия поток на света 
и описваме събитията като времеви. Те изникват, траят и изчез-
ват, извикани от актове на възприятие и схващане от ума.  

Как се получава ‘събитие’? Събитията не се измислят, до-
колкото са моменти от непосредствения поток на света. Но съ-
битията се определят в осмисляне. Групите от усещания, които 
са по-устойчиви от другите, се идентифицират, получават име-
на, и скоро се уеднаквяват в множества еднакви събития: изг-
рев–залез, светкавица–гръм. Описанията на събития са плод на 
смислови идентификации: събитието ‘Конкиста’ е завладяване 
на Новия свят от испанците. Групите от промени, които са 
смислово определени на фона си, се идентифицират като съби-
тия и им се дават имена, когато те се повтарят, или собствени 
имена, когато са достатъчно впечатляващи и уникални.  

‘Събитията’ като части от описанието на света са ‘условни’ 
– ние ги отграничаваме съгласно нашата жива форма. Едно съ-
битие ли е дъждът? Не, ако го разчленя на движение на тъмни 
облаци, заваляване, гръмотевици, намокряне и дъга. Можем до-
ри да разделим тези ‘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. 

Къде започва и къде свършва едно събитие? Там, където сме 
принудени от разчленената по пътя и във формата на живота 
перцепция. 
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Ако ние бяхме неограничени в пространството и времето, 

нямаше да мислим света като неща и събития, а като едно цяло. 
Ако ние бяхме течни същества и живеехме в течна среда, ‘неща-
та’ и ‘събитията’ щяха да са съвсем други, ако изобщо същест-
вуваха.  

Във времето нищо не се повтаря абсолютно. 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 напомняме, че няма два пъти 
убийство на Цезар.  

В световите събития се вписват действията: човек ловува 
или работи, когато слънцето е на небето, и се прибира да почи-
ва, когато то залезе. 

140. ‘Обективна статика’ на момента на събитието. 
Обективно взето, е непоклатим моментът на едно събитие: 

нещо се случва в определена година, месец, ден, час, минута, 
секунда. Едно слънчево затъмнение настъпва (настъпило е, ще 
настъпи) в определен момент от времето. В този план обаче се 
оказва, че събитията са безотносителни и неподвижни едно 
спрямо друго. Това е израз на безотносителността на потока на 
светуването. 

Реално няма обективен момент на събитие не само поради 
смисловото определяне на събитието, но и поради определи-
мостта на ‘момент’ само относно жизнен процес: наблюдаване 
на Вселената; поникване, растеж и увяхване на растение; ражда-
не, живеене и умиране на животно. Датата и часът в календара 
също са моменти от жизнения процес на измерване на времето и 
са очевидно определени чрез конвенция. 

Все пак ние измерване един независим от нас поток, в който 
се включва жизнения процес. Но ние възприемаме този поток и 
това вече го характеризира неотделимо от ‘самия него’. 

‘Обективната статика’ на едно събитие не е по-обективна от 
‘обективната фиксираност’ на едно нещо. Къде е една форма, 
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кога е едно събитие? Тези въпроси не могат да се поставят без-
относително. В света няма места и моменти преди и независимо 
от живото светуване. 

‘Обективната статика’ на събитията като фиксирано подре-
дени е виртуална проекция, удобно описание, което не отчита 
относителността и промяната на периодиката на движение на 
небесните тела. 

Ние проецираме изключително трайните за нашия живот съ-
бития като някаква неподвижна мрежа за определяне на време-
ната. Но това е илюзия. Някога в бъдеще Слънцето и Земята ня-
ма да ги има и няма да има години. 

141. Относителността на времевите моменти е опре-
деленост.  

Обективната статика на ‘законите’ и ‘константите’ изглежда 
непоклатимо реална, когато се отнася към субективните споме-
ни и очаквания. Тя е удобен фон за описване на динамиките в 
света. Но няма вечни форми, закони и константи. 

Събитията изглеждат неподвижно фиксирани на ‘картата’ на 
светуването. Но същото отношение може да се обърне и тогава 
позицията на ‘сега’ ще е неподвижна, а събитията ще се подре-
дят в същия си ред, но движещи се в посока от бъдеще към ми-
нало.  

Събитията не са определени пълно и еднакво. Най-слабо са 
определени жизнените процеси в реални условия. Относително 
силно са определени бъдещите събития в система като Слънче-
вата система. 

Относителността не е противоречие, а самата определеност. 

142. Определеност–неопределеност на бъдещето. 
Каква е определеността и неопределеността на бъдещето? 
Пред нас, в бъдещето, е неопределеност – бъдещето на жи-

вота е неизвестно. Животът се стреми да продължи в същата 
форма. Ние с почти пълна сигурност очакваме дните и годините 
под Слънцето да продължат. Формите, в които ще продължи 
живота, още не са форми. 
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Хората внасят, създават ред, синтезирайки момент след мо-

мент, смисъл след смисъл, и така определят бъдещето преди 
всичко с възприятието, после с мисленето и езика, с познанието 
и накрая със своята преобразуваща дейност. Всички тези фази 
на подреждане се повтарят и възпроизвеждат, редът се ре-
синтезира. 

143. Времевите форми са съотнесени с пространстве-
ните. 

Ако Времето не е реално, а е динамичният аспект на фено-
меналния свят, съотнесен с пространството, то пространствени-
те форми имат съответни времеви форми. 

Онова, което в пространствен аспект е форма, е форма и във 
времеви аспект. Една жива клетка се дели в същата форма. Про-
цесът на делене е такъв, каквато е клетката. 

„Формата се запазва.“ е тавтология: ако формата не се запаз-
ва, тя няма да е форма. Тази тавтология е израз на неотдели-
мостта на време и пространство на формата. 

Пространственото представяне на времето е локална деск-
рипция и по същество е виртуална проекция (вж. главата за вре-
мето). То се налага от самото знаково и граматическо разделяне 
на пространство и време, които нямат самостоятелна реалност. 

144. ‘Сега’ е празно без ‘тогава’. 
‘Тогава’ се определя относно ‘сега’ и е празно без ‘сега’. Но 

и обратното е вярно: ‘сега’ се определя спрямо ‘тогава’. Психо-
логически без фона на спомен-очакване сегашното се разтваря. 

Миналото може да се усети, помирише и види, ако си го 
представим като ‘сега’, в неговото си ‘сега’, като живо течение и 
без дистанция. Бъдещето също е разбираемо в представата за 
едно бъдещо ‘сега’. Но тогава виждаме, че както сегашното, та-
ка и миналото ‘сега’ е неопределено. 

Изпитването, е ‘сега’ относно ‘тогава’ – в това асиметрично 
отношение двете се определят. ‘Тогава’ и ‘сега’ са спрегнати и 
се ре-синтезират като последователни моменти. В самия свят 
няма ‘сега’, дори да има необратима ос ‘преди–след’. 
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145. Разтваряне на времето. 
Експеримент. Нека се опитаме да ‘разтворим’ времето. От-

мисляме очаквания и спомени и се потопяваме изцяло в актуал-
ното. То се разтваря в неопределеност без ‘преди’ и ‘след’. В 
света не остава нито ‘след’, нито ‘преди’, нито ‘сега’.  

‘Бъдеще’, ‘сегашно’, ‘минало’ заедно съществуват и заедно 
се разпадат. Без бъдеще и минало няма сегашно. 

Времето се разтваря напълно.  
Структурата на времето значи е реална структура на 

светуването. Времето се изгражда структурно като сериен екс-
панзиращ процес. То се възприема с позиция в едно ‘сега’, което 
обаче постоянно изтича и се втича. 

Така се преминава към разбиране отвъд дилемата: „Времето 
е субективно.“, „Времето е обективно.“. ‘Време’ като същност 
няма. ‘Времето’ – това е виртуална проекция на формата на све-
туването като определен, синтезиран от моменти поток. 

Това е същото, което казваме с израза: животът пропада и се 
пресъздава.   

146. Реално и виртуално време. 
Доколкото времето се представя като абсолютно, то е нежи-

во, а с това е и илюзорно, както показват и анализи, подобни на 
този на Мактагарт. В този смисъл Мактагарт е прав. „Поради 
това, че различаванията на минало, настояще и бъдеще ми се 
струват същностни за времето, смятам времето за нереално.“ 
(ibid., § 306). Дискурсивното разсъждение води до верен извод 
за нереалността на времето.  

Реално е времето на жизнения процес, координирано с пото-
ка на света. 

Виртуално е времето на фиксираните събития: „Иисус от 
Назарет е живял преди 2000 години.“. „Сега е налице световна 
икономическа криза.“. „След още един век ще сме стъпили на 
Марс.“. Това са необратимо подредени събития, които не могат 
да се разместват. Но в този ред те никога не са реални заедно, а 
само като виртуална проекция назад – напред ‘във времето’.  
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Реално няма самостоятелни моменти: ‘бъдеще’, ‘настояще’, 

минало’. Реално няма и ‘сега’. Реално времевите моменти са са-
мо серии, които съставляват жизнения процес. Виртуално опис-
ваме ‘обективно време’ в една система на отнасяне – например 
‘преди–след Христа’. Без съмнение необратимостта на виртуал-
ното обективно време е проекция на необратимия поток на жи-
вота. 

‘Обективното еднопосочно нарастване на ентропията’, както 
вече го разгледахме, е също виртуална проекция на потока на 
синтеза.  

147. Двупосочност на необратимото време. 
‘Времето’ е преживяване на поток: бъдеще–сегашно–

минало. Едно събитие първо предстои, после се случва и накрая 
отминава. Първо очакваме нещо, после го преживяваме и накрая 
го запомняме (забравяме). 

На този фон жизненият процес се преживява непосредствено 
като: минало–настояще–бъдеще. Ние сме родени в миналото, 
живеем в настоящето и ще умрем в бъдещето. Помним минало-
то, преживяваме настоящето, очакваме бъдещето. 

Ако преодолеем смута и объркването в това двойно описа-
ние, получаваме: 

Тези двупосочни серии са две симетрични определения на 
едно асиметрично течение – светуването. Това определение 
може да се изкаже и така: Светуването е поток срещу разпадане-
то на света. 

Бъдещите, сегашните и миналите моменти са в един еднопо-
сочен ред, който се ‘обръща’ виртуално. Бъдещият момент е 
последен след миналия и сегашния, относно жизнения процес, 
но той е първи пред настоящия и миналия, относно времевия 
модус на събитията. 

Това е демонстрация на относителността и нейната граница. 
Безотносителната еднопосочност на светуването е определима 
като течение от минало към бъдеще. От тази насочена динамика 
едно събитие първо е бъдеще, после е сегашно и накрая е мина-
ло. Първото определение е реалното светуване, както се прежи-
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вява. Второто определение е виртуалното описване на събитие в 
неговото ‘придвижване назад’ спрямо живота. 

Мога да изразя едно движение по два начина: фонът се дви-
жи назад – обектът се движа напред. Фонът обаче не се движи 
реално назад, а само ако забравя движението на обекта. Но по-
соката на движението си остава необърната. Не мога да кажа: 
фонът се движи назад – обектът се движи назад. 

148. Назад и напред ‘във времето’. 
Потокът на светуването оформя времева форма, в която на-

зад, обратно на експанзията, в спомена, е миналото, а напред е 
бъдещето. Смисълът на ‘минало’ е, че то не се появява, че се 
помни. Смисълът на ‘бъдеще’ е симетрично – то е очаквано. 
Миналото и бъдещето не съществуват извън този синтез на спо-
мен и очакване. 

Подобно на пространството, което има за реален център тя-
лото тук, времето има за реален център жизнения процес сега. 

Бъдещето и миналото съществуват като предна и задна по-
сока на динамично поле: изпитва се спомен-възприятие-
очакване. Движейки се, възприеманите феномени ре-синтезират 
света срещу хаоса. 

149. Няма ‘Време’ вън от световия поток. 
‘Времето’ се оформя от световия поток, а не времето оформя 

потока. Няма обективно време, няма и субективно, а само фено-
менална форма на жизнения процес. Самото светуване ‘създава’ 
времето, което съвпада с него. 

Моментите на времето (минало–сегашно–бъдеще, преди–
след, сега–тогава), са реална категориално безотносителна се-
рия. Серия в нашия смисъл е поредица моменти в потока на све-
туването. 

150. Всяко ставане може да се определи и като преста-
ване. 

Когато нещо става, друго престава. Когато нещо се променя, 
изчезва едно негово състояние и възниква друго.  
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Ставане и преставане, възникване и унищожение са съотне-

сени както моментите на времето.  
Тези взаимно определими преходи са страни на процеса на 

живота, на фона на неживото. В живота синтезираме нови фор-
ми, разтваряйки налични форми. Едно същество преминава от 
едно състояние в друго. Гъсеницата се превръща в пеперуда.  

В еволюцията възникват и изчезват видове. Слънца избухват 
като свръхнови. 

151. Светуването е континуално. 
Човек се събужда там, където е заспал и толкова часове по-

късно, колкото е спал. 
Човек заспива като този човек и се събужда като този човек 

– в същата форма. 
Една клетка, делейки се многократно, остава същата по 

форма. 
Времето и пространството се съхраняват в една констант-

ност (стабилност) и непрекъснатост, докато животът тече. 

152. Пространствената форма е и ритмичен процес. 
Формата е нещо, което се повтаря от място към място и от 

момент към момент. 
Където има пространствена форма (феноменална или вирту-

ална структура), там има и времева форма (феноменална цик-
личност или виртуална периодичност). 

Клетката е синтетична форма. Тя се запазва, като ритмично 
се ре-синтезира и разпада. Един навик е структура на действия, 
които се проявяват и повтарят в сходни ситуации. Формата се 
запазва, като повтаря себе си във времето. Мелодията е времева 
форма на подредени във виртуалното пространство на тоновете 
серии.   

153. Времева перспектива. 
Както пространствените форми се свиват и стават неясни от 

тук към предния и към задния хоризонт, така и времевите мо-
менти се свиват и стават неясни от сега към минало и към бъде-
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ще. Ние постепенно забравяме миналите събития с отдалечава-
нето си от тях, и постепенно губим представа и очакване за бъ-
дещите събития с отдалечеността си от тях. 

Както пространствените форми се разтварят с промяна на 
пространствения мащаб, така и времевите форми се разтварят с 
промяна на времевия мащаб. Клетъчните форми са невидими, 
когато гледаме тялото с невъоръжено око. Когато гледаме клет-
ките с микроскоп, не виждаме тялото. Делението на клетката е 
невидимо, когато гледаме движението на тялото. Тялото е неви-
димо, когато гледаме делението на клетката. 

Това е характеристика на феномените – несубстанциални, 
необективни и несубективни динамични форми. 

154. Ограничеността на енергията ограничава време-
вия хоризонт. 

Нашата енергия е ограничена. Ние ‘осветяваме’ най-силно 
областта ‘сега’, в която протича актуалното възприятие или 
действие.  Това ограничение на хоризонта има пространствен и 
времеви аспект: ние осъзнаваме най-силно това, което е тук и 
сега. За ‘осветяването’ на бъдещето и миналото енергията се 
разпределя с намаляване към периферията на ‘хоризонта’ – да-
лечното бъдеще и миналото се разтварят подобно на далечното 
напред и назад. 

Без наличността на целия хоризонт времето няма никакъв 
смисъл. То няма и да съществува, ако не очакваме и не помним, 
а само преживяваме неуловимо и безсъзнателно. А помним и 
очакваме, за да подреждаме нашите жизнени актове така, че да 
запазваме тленната си телесна форма. Така се изяснява Хусер-
ловия ‘поток’, в който се допълват актуалното възприемане и 
‘ехо-моментите’. Интенцията се допълва с ретенцията и про-
тенцията. И трите модуса са разбираеми чрез насочеността на 
възприятието към експанзията.  

155. Метафората за ‘реката на времето’. 
Нагоре срещу спонтанното течение на реката на разпадането 

напредва живата телесна форма, тръгнала от момента на ражда-
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нето си и обречена да спре и да бъде повлечена от реката. Тя 
възприема света като съграждане срещу разрушаване, удържане 
срещу поток, експанзия срещу ентропия. 

Живата форма в това течение е ‘остров’. Това е остров на 
реда. Съзнателната перцепция е в центъра на този остров. Очак-
ваното още не е и се пристъпва към неговото оформяне, прежи-
вяването преминава сега и се предава на обезформяне като спо-
мен, който вече не е и в който очертанията избледняват.  

В живота си вървим към ‘началото на реката на времето’. И 
когато човешкото тяло се разпадне, времето се разтваря. В края 
на краищата ние изоставяме всяка телесност, всеки въплътен 
живот, а с това и всяко времево ангажирано течение напред, към 
нови хоризонти и напред, към бъдещето. С това жизненият свят, 
какъвто го описваме, изчезва. Изчезва времето, пространството, 
природата, възприятието, основано върху телесни сетива. 

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. 

156. Траене и следване. 
‘Траене’ и ‘следване’ са форми на непрекъснатост и прекъс-

натост на светуването. 
Подобно на пространството, времето може да се разгледа 

като непрекъснато и като прекъснато: като траене и като после-
дователност. Траенето (durèe - Бергсон) е израз на непрекъсна-
тото течение на живота. Но то е разчленено на моменти с грани-
ци между тях. Линията се чертае непредвидимо и е разложима 
на моменти (фази). Тя се сумира от моменти (фази).  

Скоростта на ‘траенето’ се определя количествено от интен-
зивността на потока на живота, от количеството експанзия за 
единица време. Ритмите на живота в последователността се оп-
ределят 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 респек-



                                                     Светуване     99
 

тивно на усвояването (подреждането съобразно с нея) на нови 
пространства.  
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Глава 5. Ритми и цикли 

157. Жизненият процес е цикличен: ре-синтез. 
Животът е процес на цикличен синтез на живата форма: ре-

синтез. Живата форма се ре-синтнезира такава, каквато е. Краят 
на цикъла съвпада с началото му. 

Животът винаги се е представял и изобразявал като цикъл. 
Всичко живо се ражда, живее и умира, като се възпроизвежда в 
ново поколение. 

Цикълът на живота не е пряко вписан в хаоса, а е вписан в 
неживи цикли. 

Всяка форма във време повтаря състояния, запазвайки се ка-
то форма: атом, кристал; планина, река; планета, галактика... 

158. Реалната форма има периодична динамика. 
Период (гр. περίοδος): времева отсечка. В тесен смисъл ‘пе-

риод’ съвпада с ‘цикъл’. В широк смисъл периодично е всичко, 
което е разделено на времеви отрязъци. 

Периодична (циклична) динамика: динамика с повторение 
на серия състояния. Периодична динамика имат атомите, моле-
кулите, клетките, организмите, планетните системи, галактики-
те, Вселената. 

Апериодична динамика: динамика без повторение на серия 
състояния. Апериодичната динамика е хаотична или промяна 
към хаос.  

Реалните форми имат периодична динамика. 

159. Процесът е такъв, каквато е формата. 
Времевият аспект е неделим от пространствения. Ако е на-

лице пространствена форма, то тя се запазва във времето. Запаз-
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ването във времето означава или трайна неподвижност, или пе-
риодичност на промяната. Ако е налице безформие, времево 
нищо не се случва (термично равновесие). Ако система се стре-
ми към равновесие, тя напуска периодичната динамика. 

Химическите елементи се запазват като атомни структури. 
Техните свойства се запазват и повтарят през период от 8 еле-
мента. Планетите се движат периодично: техните орбити са рав-
номерни и с една и съща форма. Налице са също квантови пери-
оди и цикли. 

Ако формите се движеха апериодично, нямаше да са форми. 
Физичните и биологичните закони са изрази на реални прос-

транство-времеви форми. Законите са валидни, доколкото изра-
зяват реални периодичности на форми. 

‘Период’ се използва в голяма група науки и изкуства: 
– период на вълната във физиката (реципрочна на честота-

та); 
– периодична таблица на химичните елементи. Свойствата 

им се повтарят през период от 8 елемента; 
– орбитален период – период на пълно завъртане на планета 

по орбита; 
– геологичен период – период на определена промяна в зем-

ната кора; 
– периодична математическа функция: функция, която пов-

таря стойностите си в регулярни интервали; 
– периодична група в теория на групите в математиката; 
– период: пунктуационен знак за край на изречение или фра-

за; 
– исторически период; 
– музикален такт; музикален период: понятие в музикалната 

композиция... 

160. Периодичността е ограничена и потопена в апери-
одичност. 

Периодичността е ред във времето, а апериодичността – без-
редие. Разбира се, един запис на информация е апериодичен ка-
то разнообразие, но периодичен като стъпка. Това отново пот-
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върждава валидността на двойката ред–безредие в анализа на 
формите и тяхната динамика. Редът във времето е също така оп-
ределен на фона на безредие. 

Формите се разпадат във времето. Всяка реална периодична 
динамика е ‘потопена’ в апериодична и се ‘изражда’ в аперио-
дична. Всяка система се стреми към термодинамично равнове-
сие. 

Наистина наблюдаваните периоди са ‘непериодични’, ако се 
определят достатъчно точно. Реално няма напълно еднакви 
слънчеви години и лунни месеци с еднаква продължителност. 
Ако излезем мислено далеч отвъд човешкия мащаб, ще устано-
вим динамика на циклите и ритмите на атомите (те се разпадат), 
на, планетите звездните системи и галактиките. Същото важи за 
живите форми, органичните форми, клетъчните структури, мо-
лекулите, атомите и елементарните частици. 

Затова виртуалните матрици за времеизмерване, създаваните 
в културите календари и часовници, не са точни. 

161. Серия. 
Дефиниция. Серия: последователност от моменти в един пе-

риод; последователност от периоди. 
‘Серия’ реферира: последователност от квантови състояния; 

последователност от моменти на ре-синтеза (делението) на 
клетка; последователност от фази на биологична функция; пос-
ледователност от фази на зрението, слуха, обонянието, осезани-
ето, вкуса, вътрешните усещания. 

162. Динамичен момент. 
Динамичен момент: неделим момент от серия. 
Всеки динамичен момент се повтаря периодично в цикъла. 

Докато животът продължава, моментите се повтарят. 
Синтез на макромолекула, реакция на разграждане; вдишва-

не и издишване, крачка, жест, привично движение на ръката при 
хващане, движението на очите при четене. 
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Определянето на динамичните моменти като елементарни 

периоди, които се повтарят многократно, има смисъла на позна-
ване на цялостната динамика. 

163. Динамичният момент може да презентира цял 
процес. 

Както един елемент може да представя цяла структура, така 
и един момент може да представя цял процес. 

Един жест, характерен за определен индивид, когато е пра-
вилно определен в неговата уникалност, дава знание за цялост-
ното поведение на индивида. Начинът, по който човек хваща 
вещта, с която си служи, може да е ‘знак’ за неговия темпера-
мент, характер, личност. Близко понятие за тази форма в психо-
логията е: ‘динамичен стереотип’. 

Рефлексите и инстинктивните модели на поведение се пов-
тарят еднообразно през целия живот на индивидите от един и 
същ вид. Те са генетично фиксирани. 

164. Ритъм. 
Ритъм: период, който се повтаря във времето. 
Ритмична динамика: равномерна динамика. Ритъмът образу-

ва серия от еднакви по траене периоди (цикли). Законите на фи-
зиката определят ритми. 

Музикалната мелодия е организирана от еднакви периоди. 
Редица: равномерна серия. Мелодията е равномерна серия 

звуци. Множеството на реалните числа образува редица. Реди-
ците са определими с формула. Това свидетелства за неотдели-
мостта на форма и ритъм. Формулата за редица определя един 
период относно друг и с това самата редица. 

165. Ритми в човешкото тяло. 
Разпознати са телесни ритми с висока, средна и ниска често-

та. 
Периодът на ритмите с висока честота продължават от част 

от секундата до няколко минути. Такива са: 
– химичните ритми в клетъчните мембрани; 
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– ритъм на пулса; 
– ритъм (цикъл) на дишането. 
Ритми със средна честота – около денонощие: 
– будуване – спане при човека обикновено се редуват на 24 

часа; 
– хранене и отделяне при човека и много животни също се 

редуват в цикли на 24 часа; 
– ендокринни секреции. Еозинофилите в кръвта се променят 

на всеки двадесет и четири часа. Промяната на изхвърляните 
вода, калий, хлор и натрий е на денонощие.). 

Ритми с ниска честота – седмица, месец, година: 
– менструален цикъл; 
– циклични заболявания. 

166. Цикъл – ре-синтез. 
Цикъл: ритъм с повторение на начално и крайно състояние. 

Периодична динамика с определено начало и край, които съвпа-
дат. 

Циклите се оформят на всяко ниво на нашия опит: логичес-
ки вериги, психични стереотипи, биологични цикли, културни 
цикли, цикли на големия свят извън тялото: денонощия, годиш-
ни времена, години, астрономически цикли. 

Като цяло биологичните процеси протичат на цикли. Това се 
вписва в понятието и теорията за ре-синтеза като циклично пов-
таряне на синтеза на тялото. Съвпадането на началото и края е 
характерно за жизнените процеси. Раждането и умирането на 
едно същество съвпадат в това, че са две крайни състояния, кои-
то ограничават живота. Но те не само са две крайни състояния, а 
два противоположни процеса: синтез и разпадане. 

За да има цикъл, краят трябва да стане начало. За да стане 
краят начало, трябва да се възпроизведат същите условия. Ако 
животът е синтез срещу разпада, трябва на всеки разпад да съот-
ветства синтез. Онова, което се синтезира, се разпада. Затова 
животът продължава със синтез в същата форма. Именно това е 
жизнен цикъл. Така разбираме, че ре-синтезът е циклично опре-
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деление на живота. Ре-синтез не е нищо друго освен периодичен 
еднообразен синтез на разпадащи се форми. 

Всяко вдишване е последвано от издишване, за да продължи 
живота на дишащото. Всяко изтласкване на свежа кръв е пос-
ледвано от всмукване на замърсена кръв, прочиствана от отде-
лителни органи. Всеки ден се храним и отделяме, обличаме и 
събличаме, събуждаме и заспиваме. 

167. Синтез и разграждане в клетката. 
В метаболизма (обмяната на веществата) на клетката два 

процеса се допълват: синтез (анаболизъм) и разграждане (ката-
болизъм). Това обуславя оформяне на цикли. 

Цикълът на Кребс представлява катаболитна верига от реак-
ции, в която става пълно разграждане на пирогроздената кисе-
лина до СО2 и Н2О, при което се отделя енергия за нуждите на 
клетката. Главната функция на Цикъла на Кребс е да служи като 
общ краен път за окислението на въглехидрати, липиди и белтъ-
ци. Той има значителна роля за процесите на синтез на глюкоза, 
мастни киселини и аминокиселини. 

Всеки следващ продукт в такъв цикъл катализира синтеза на 
следващия. Цикълът като цяло е верижен катализатор на възп-
роизвеждането (ре-синтеза) на междинните продукти. Високо 
енергетично вещество се превръща в продукти, бедни на енер-
гия, при съхранение, т.е. циклично възпроизвеждане, на същест-
вените междинни продукти. 

Цикълът на ре-синтеза е общата форма на обмяната на ве-
ществата и енергиите в клетката. Те се разпадат и се ре-
синтезират в цикли. 

168. Астрономически цикли. 
Астрономически цикъл: периодично движение на небесни 

тела (орбита). 
Елипсовидното движение на небесните тела по техните ор-

бити е универсално и е изразимо чрез закони. Такива са пропор-
циите на Кеплер за орбиталните движения. Всички небесни те-
ла: спътници, планети, звезди, галактики, се движат във формата 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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на елипси. Тук елипсата е пространствена проекция на формата 
на времеви цикъл.  

Астрономическите цикли като относително достъпни за 
наблюдение във всички култури са използвани като матрици за 
календарите.  

169. Звезден цикъл. 
Всяка звезда на небето видимо извършва завъртане около 

наблюдателя на Земята. Поради въртенето на Земята около 
Слънцето видимата проекция на Слънцето върху небосвода със 
звездите се движи така, сякаш Слънцето попада периодично в 
различни съзвездия. 

Периодът на видимо завъртане на една звезда около Земята 
се фиксира като интервал между две горни кулминации – момент 
на пресичане на меридиана на мястото на наблюдение. В този 
момент звездата е в най-високо положение спрямо хоризонта. 
Този момент днес се измерва с уреда пасажен инструмент – 
телескоп с нишка в зрителното поле, ориентиран хоризонтално 
или точно в направление север-юг. Моментът, в който светилото 
пресича нишката, е граница (начало и край) на звездния цикъл. 
Този цикъл се нарича звездно денонощие по аналогия със слън-
чевото денонощие. Всяка част от това денонощие – час, минута 
или секунда са в същите пропорции, както слънчевите, но са 
различни интервали. В случая със звездите това са елементи от 
звездното време (s). 

170. Физичните цикли са матрици за жизнените цикли 
на живите форми. 

Неживата среда на живите форми е далеч от термичното 
равновесие. В нея системите осъществяват периодична динами-
ка, в която откриваме динамични закони. 

Обмяната на веществата, ре-синтезът, възпроизвеждането на 
организмите в поколенията, се вписват в неживата периодична 
динамика като в матрица. 
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Живите същества се възпроизвеждат циклично. Някои видо-

ве изминават огромни разстояния в определени годишни перио-
ди, за да създадат поколение.  

Биологичните цикли по периоди съвпадат с денонощията, 
лунния цикъл, годишния цикъл. 

Това е обяснимо като вписване на живота в неживата среда. 
Налице е зависимост между среда и тяло: тялото се отнася така 
към средата, че ентропията да е ограничена максимално. 

171. Космическите цикли са матрици за жизнените 
цикли на културите. 

За човешкия жизнен процес астрономическите цикли също 
имат значение. Но земните сезони са зависими от тях, а земните 
сезони с характерните им климатични черти определят циклите 
на засяването и прибирането на реколтата, на някои други 
дейности, жизнено важни за оцеляването, на ритуали и обреди, 
на ритмиката на труда и почивката на хората. Хрониките, фи-
нансите, търговията, събирането на данъци и други администра-
тивни дейности, жизнено осмислени за една култура, се нуждаят 
от матрици за продължителни във времето еднообразни цикли. 

На небето са малко равномерните периодични движения. 
Въпрос на развитие на наблюденията и изчисленията е да се на-
мери такъв период, който да настъпва и свършва на равни ин-
тервали (или толкова близко до равни, че цикълът да се запази в 
продължителност, далеч надхвърляща една година. Това е така, 
защото неточностите (разминаванията между реалните периоди 
и конвенциите) се натрупват с времето и водят до значими не-
точности в определянето на циклите на жизнено важните общ-
ностни дейности (засяване и прибиране на реколти). 

Затова всяка култура развива изкуствени, знакови матрици, 
наречени календари.    
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172. Човешките общности отбелязват и ре-синтезират 
годишните цикли. 

От хилядолетия племена и народи отбелязват циклите на 
възраждането на живия свят: пролетно равноденствие, зимно 
слънцестоене. 

Представата, че майката-Земя се опложда от бащата-Слънце, 
за да се възобнови животът всяка година, е много широко разп-
ространена и е в основата на жизнените цикли на общността: 
земеделие, животновъдство, лов, управление, обучение. 

173. Квантови цикли. 
Квантов цикъл: периодичен преход между квантови състоя-

ния. 
Квантовите цикли са много по-определено периодични и са 

много по-точна мярка от орбитите на планетите.  
През 1967 г. мярката за секунда се променя. Досегашната 

стандартна секунда по системата Si е заменена от по-точно пов-
тарящия се период – атомната секунда. Eдна атомна секунда е 
равна на 9 192 631 770 периода на излъчване при преход между 
две нива на основното състояние на атома на цезий 133.     

174. Виртуални цикли. 
Виртуален цикъл: виртуално определен еднообразен преход, 

който функционира като времева мярка. Знак за период. Секун-
да, минута, денонощие от 24 часа, седмица, месец, календарна 
година. 

Виртуални цикли са математическите периодични функции. 
Виртуалният цикъл се стреми да реферира реални (астроно-

мически) цикли. 

175. Времеизмерване. 
Времеизмерване: синтез на времеви матрици, организиращи 

колективни жизнени процеси. 
Времеизмерването е количествено определяне на измери-

телни единици за ‘време’. 
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През 1960 г. в Париж е приета единната система от единици 

Si. Стандартна секунда по системата Si е определена като 
1/31556925,9747 част от тропическата година (1900 г.). 

Единиците са културно относителни, но и реално отнесени 
към наблюдаваните периодични феномени – преди всичко кос-
мически. Единиците са знаци на еднакви интервали, приспосо-
бяване към реалните космически периоди. 

176. Кой е настоящият момент? 
Това е въпрос, който е смислен само относително. Няма 

безотносителен реален настоящ, минал или бъдещ момент. Ре-
алният момент е определим относно някаква начална точка на 
процес и с помощта на конвенционална мерна единица. Именно 
това е часовникът. В Специалната теория на относителността 
моментът е показанието на часовника в нулевата точка на коор-
динатна система, описваща инерциална система. 

Датата и часът на точка от земната повърхност е ‘универ-
сално време’: времето за гринуичкия меридиан, чиято географс-
ка дължина се приема за 0.  

‘Местно време’ е моментът на определен часови пояс, отс-
тоящ на определено число градуси от Гринуичкия. 

Тези времена са конвенционални, но следват (вписват се в) 
реалните движения на Земята около Слънцето. Виртуалните 
времеви серии са приспособени към реалните, но повишават 
реда и идеализират периодиката. Така времевата скала става 
жизнено осмислена за колективна организирана дейност. 

177. Астрономическа година. 
Основна единица, отговаряща на най-значимия за хората пе-

риод – е астрономическата година. Има две астрономически 
години: цикълът на Слънцето и цикълът на звездното небе. Те се 
разминават с два слънчеви диска за година. Така са определили 
величината древните вавилонски жреци. Те са приели това раз-
минаване (определяно на 3 минути и 56 секунди) като мерна 
единица (съвр. градус) за годишната орбита на Слънце и звезди. 
Целият цикъл е бил равен на 360 градуса, както го определили 
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във Вавилон. Днес е запазена същата мярка. Това било и тяхно-
то първото определение за година: 360 дни. Но годините не са 
били кратни на денонощията. Затова те са били фиксирани чрез 
изкуствени техники на напасване спрямо денонощията и под-
разделенията: часове, минути, секунди. Това отговаря също на 
дължината на математическата окръжност (неслучайно): 360 
градуса. 

Реалната година не е периодична. Слънцето се върти (Земята 
се върти около Слънцето) във формата на елипса и скоростта на 
това движение е неравномерна най-бързо тя се движи в най-
близката до Слънцето точка. Затова, ако се използва реалната 
година, тя няма да е периодична и една с друга годините ще са 
различни.  

178. Реална година. 
Реалната астрономическа година е много близка до виртуал-

ната, определяна на 365 денонощия за всеки три години и 366 за 
всяка четвърта година. Реалната година се равнява на 365,24220 
денонощия.  

Реалните години в мащаба на човешкия живот и живота на 
цивилизациите са достатъчно периодични, за да се фиксират 
като напълно периодични. Но в друг мащаб ясно се вижда, че 
годините бързо се променят и съвсем изчезват при изчезване на 
небесното тяло, относно което се определят (планетата). Така че 
в най-обективна позиция времето по-скоро е неопределено. 
Движенията не са строго подредени, а са по-скоро хаотични и 
навярно съвсем хаотични в една абсолютна позиция. 

Месеците и седмиците очевидно са конвенционални перио-
ди и те са еднакви и определени чрез математически изчисления 
така, че календарната година да съвпада достатъчно добре с ре-
алната, а за големи периоди от мащаба на хилядолетия размина-
ването между реални движения и виртуални календари да е ни-
щожна. 
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179. Виртуална година. 
Различните години не са годни за организиране на жизнения 

процес на хората. Затова се създава изкуствена, математическа, 
календарна година.  

Математически изчисления вместо измерване свеждат реал-
ното време на Слънцето до виртуалното време на фиктивната 
точка на средното Слънце. Разликата между ‘средното’ и ‘ис-
тинското’ време е величината ета (η). ‘Уравнение на времето’ e 
динамичната разлика между ‘средното’ и истинското време: 

η = Т средно – Т истинско. 
 Календарната астрономическа година е равна в съвременно 

измерване на 365, 24220 денонощия. Тук трябва да я наречем 
виртуална година. Виртуалната година трябва да е така опреде-
лена и разпределена, че в много продължителен период да съв-
пада с периодично променящите се в своите подразделения (де-
нонощия) реални години. Дължината на годишния период е ви-
соко определена, но скоростта на течението на този период в 
различните му фази е различна според разстоянието между 
Слънцето и Земята. 

Виртуалното е определеност на смисъл. Виртуалното време 
и календар е определеност на равни периоди по смисъл: селс-
костопански дейности, административни дейности, хроника, 
финанси, трудов график, обреди и празници, военно дело. 

Движението на Слънцето е от първостепенна важност за жи-
вота на Земята и определя климата. За фиксиране на периодич-
на, еднаква година се използва т.нар. средно Слънце – точка, 
движеща се равномерно по небесния екватор и обикаляща по 
него точно за една слънчева година, наричана още тропическа. 
Тропическата година е в основата на съвременния календар. То-
ва е период между две последователни преминавания на центъра 
на слънчевия диск през точката на пролетното равноденствие и 
се приема за 365, 24220 или 365 дена 5 часа 48 минути 45, 9747 
секунди.   

Това напълно съответства на теорията за виртуалното и ре-
алното време, развивана тук. Реалното ‘време’ е относително 
периодично и потопено в апериодика и неопределеност. Затова 
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се създава виртуално математическо време. То именно е в осно-
вата на класическата физика. Така именно определя Нютон аб-
солютното време: математическо, безкрайно, равномерно. 

Виртуалното време обяснява донякъде ‘обективното време’: 
то е виртуална проекция на реалния феноменален поток. Това се 
съгласува с тезата за виртуалността на ‘обективния свят’. Поня-
тието и разбирането за обективност следва хилядолетни конвен-
ции, въвеждани за организиране на общностни човешки жизне-
ни  процеси.  

180. Календар. 
Календар: времева матрица за продължително определяне на 

времеви периоди.  
Календарите са създадени в дълбока древност. Всяка култу-

ра създава някакви матрици за определяне на циклите на колек-
тивен живот и най-вече за фиксиране на точните моменти от 
астрономическата година, когато се извършват селскостопанс-
ките работи: засяване и прибиране на реколтата.  

181. Календари – универсалност.  
Ако теорията за реалното и виртуалното е вярна, то незави-

сими календарни системи в различни култури трябва да опреде-
лят астрономическата година на една и съща продължител-
ност. Една и съща продължителност за различните култури и в 
различните календари трябва да има също лунният цикъл и де-
нонощието при равноденствие. Това са периодични космически 
движения на Луната и на Слънцето около Земята.  

182. Календари – виртуална относителност.    
Ако теорията за виртуалното време е вярна, то трябва да е 

местна конвенция. Тогава всички времеви единици (периоди), 
които не отговарят на реални процеси в света, а са само органи-
затори на периодиката на човешкия местен живот, трябва да са 
различни в различните календари. 
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Това са месеци, седмици (други аналогични периоди), часо-

ве (или подобни), минути (или аналогични единици) и секунди 
(или подобни на тях). 

Тези периоди са виртуално относителни и зависят от прие-
тите матрици (знакови системи за периодика). Съответно на то-
ва часовниците трябва да са разграфени различно, макар че вър-
вят еднакво според космически периодики. 

183. Египетски календар. 
Египтяните преди шест хиляди години са измерили точната 

продължителност на годината: 365 дни и ¼. Това откритие се 
отнася от Берстед към точно определен момент: 4241 г. пр. Хр. 
(6250 години преди настоящата 2009 г.): „през 43 век пр. Хр. 
жителите от Делтата стигат до идеята за година от 365 дни и 
въвеждат календарна година със същата продължителност, за-
почваща в деня, когато изгревът на Сириус съвпада с изгрева на 
Слънцето на географската ширина в района на Южната делта, 
т.е. през 4241 г. пр. Хр... Неговите създатели са първите хора, 
които разбират, че календарът трябва да бъде условен и незави-
сим от природните явления с изключение на деня и годината. По 
тази причина те разделят годината на дванадесет месеца по три-
десет дни във всеки от тях, а в края £ прибавят свещен период от 
пет празнични дни. Началото на годината съвпада с деня, в кой-
то Сириус се появява за пръв път на източния хоризонт при изг-
рева на Слънцето, което отговаря на нашата дата 19 юли (по 
Юлианския календар). Тъй като в действителност календарната 
година е по-къса от слънчевата с четвърт денонощие, към нея 
всяка четвърта година се прибавя един допълнителен ден, което 
също не поправя напълно грешката.... Този забележителен ка-
лендар, влязъл в употреба още през онази древна епоха, е същи-
ят, който Юлий Цезар въвежда по-късно в Рим като най-удобен 
от известните по онова време. Европейците го наследяват от 
римляните и едва през 1852 г. го заменят с Григорианския ка-
лендар.... Ние го ползваме благодарение на обитателите на Дел-
тата, живели през 43 в. Пр. Хр., като същевременно трябва да 
отбележим, че те са му придали несравнимо по-удобна форма от 
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римляните, които нанасят погрешни корекции.“ (Берстед 2008, I, 
72–73). 

Египетският календар е най-стар и изключително точен. 
Именно той в крайна сметка е в основата на съвременния 

Григориански календар, водещ началото си от реформата на 
Юлианския календар, въведена при Папа Григорий XIII, която 
коригира леко Юлианския календар. Григорианската поправка 
преодолява разликата от 1 денонощие между календарната и 
тропическата година за 128 години през XVI век. Високосна ос-
тава всяка година, чийто номер се дели на 4 без остатък, освен 
обаче кръглите векови години, чието число преди нулите не се 
дели на 4.  

А Юлианския календар е пряко приложение на Египетския с 
реформата на Гай Юлий Цезар. Преди това римляните използ-
вали твърде хаотичен календар. През 46 г. пр. Хр. По заповед на 
Цезар Созиген приема египетския календар и въвежда година от 
365 дни при една високосна от 366 през четири години. Денят се 
добавя към февруари. Новата година започва от 1 януари. Тук е 
разликата с Египетския календар. Тя не засяга периодиката му. 

184. Китайски календар. 
Китайският календар, както този на културите Мая и Ацте-

ка, определя местни големи цикли. 
Циклите в китайския календар са 60 годишни. За начало на 

цикличния период се приема 2637 година пр. Хр. – година на 
началото на управлението на митичния император Хуан ди. (За 
разлика от китайците египтяните са фиксирали началото с кос-
мическо събитие). Той се дели на 5 периода от 12 години, име-
нувани с имената на животни.  

Годината в китайския (и прабългарския) календар е с 4 ци-
къла и 364 + 1 (нулев) ден. 364 дни са 52 седмици. Нулевият ден 
е точно най-късият ден (22. 12.). На всеки 4 години се добавя 1 
ден (високосна година от 364 дни + 2). Този втори празен ден е 
22. 06. И двата дни са астрономически значими: зимно слънцес-
тоене, отбелязващо края и началото на годините, и лятно слън-
цестоене на средата на годината. 
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Така китайският календар, както и египетският, напълно съ-

ответства на съвременния, който е получен от египетския кален-
дар. За разлика от съвременния календар, в цикличният кален-
дар всяка година започва в неделя, и то в деня, в който Слънцето 
започва да се издига от най-ниската си точка. 

185. Лунните календари са несъизмерими със слънчеви-
те. 

Лунният цикъл е достатъчно периодичен, за да служи за из-
мерване на времето, но не се съчетава добре с годишния цикъл, 
който е по-смислен в човешката дейност. Една пълна смяна на 
лунните фази трае 292 530 59 денонощия или 29 дена 12 часа 44 
минути и 3 секунди. Лунните календари определят месеците ту 
на 29, ту на 30 дни. При 12 месеца се получава 354 дни и тази 
голяма разлика от 10 дни не е удобна. Лунните календари се ко-
ригират с доста добри системи и се използват някъде (в ислямс-
кия свят) наред със слънчевия календар.  

186. Календар на маите. 
Календарът на маите съчетава няколко взаимосвързани ци-

къла. Най-важните са слънчевата година от 365 дни и церемони-
алната година, съдържаща 260 дни. Тези два цикъла съставят т. 
нар. Кръгъл календар. Има и лунен цикъл, цикъл на Венера, 
Господарите на Нощния цикъл и 819-дневен цикъл. (До нас не 
са достигнали сведения за значението на последните два цикъ-
ла). 

Циклите вървят едновременно подобно на свързани зъбчати 
колела. Тъй като колелата са с различен диаметър, изравняване-
то на Кръглия календар се повтаря веднъж на всеки 52 години. 

Маите определят свои епохи (равни на светове). По съвре-
менния Григориански календар краят на сегашния свят (период) 
ще настъпи през 2012 година. 
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187. Астрономическата година – реална относител-
ност. 

Една и съща конвенция в толкова много далечни култури е 
невъзможно съвпадение. Това деление е извършено от самия 
свят, то е дадено, а не е създадено. Потвърждава се теорията: 
универсалност на слънчевата година (еднаква реална година) и 
уникалност на останалите периоди (различни виртуални перио-
ди). 

Календарът на астрономическата година не е артефакт в 
смисъл, че описва една и съща времева форма: периодичност на 
движението на Земята около Слънцето. Във възприемания от 
нас, човешките същества, свят, Слънцето изгрява всеки ден от 
изток и залязва на запад и това става с периодичност от едно 
денонощие. 365 такива цикли образуват единица за друг ритъм – 
годината. Сезоните, дните за сеитба и жътва, денят на равноден-
ствието, всичко това се повтаря с периодичност много по-
трайна от живота на цивилизациите. Не може да има друго 
обяснение на споделянето на календара с точност до минути и 
секунди и потвърждението му от най-развити технически прис-
пособления за измерване, които се развиват в научната ера на 
Западната цивилизация.  

Разбира се, продължителността на годината е също промен-
лива и неточна, но толкова незначително в мащаба на нашия 
живот, че не се отбелязва. Но минималните различия в опреде-
ленията на годината не са случайни и се коренят в реална неоп-
ределеност на астрономическите цикли. 

188. Астрономическото време като светово време. 
Времето във физиката е относително спрямо теориите, 

описващи различни видове динамика. При всички случаи то е 
осмислено перцептивно, от позициите на наблюдател. Астроно-
мическото време, което хората от различни цивилизации уста-
новяват, е едно и също. Това показва, че астрономическото 
време не е въпрос на културна интерпретация или местно или 
историческо описание. Това е описание от позициите на земен 
наблюдател. Във всичките му физически смисли след Нютоно-
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вата механика времето е мярка на движение, а не абсолютна 
константа. 

Това съвпадане на независимо създадени календари е реална 
отнесеност на времевите ритми към споделено човешко свету-
ване с тяло на фона на физична среда. 

189. Астрономическите цикли не са константни. 
Лунният цикъл също не е константа, но се променя много 

бавно, за да се има предвид тази промяна в актуалните календа-
ри. 

Календарната година не е константа. 365 ¼ денонощия не е 
константен период на завъртането на Земята около Слънцето. В 
продължение на милиони години тази величина се променя. Но 
явно мащабът на промяната е много голям. 

Цикълът на въртенето на Слънцето с планетите и спътници-
те също не е константен, макар и много по-траен. 

Космическите цикли не са константи. Ако ускорим милиони 
пъти потока на събитията, ще възприемем аритмичността на ор-
битите. 
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Глава 6. Синтези и серии 

190. Синтез – дефиниция. 
Дефиниция. Синтез: свързване на много в едно, на едно с 

друго; възникване; създаване. Части се обединяват в цяло, еле-
менти – в структура, компоненти – в система, моменти – в про-
цес. Един момент се съединява с друг. Една форма възниква, 
една форма се създава. 

Синтез в потока на живота е: свързване на отделни моменти 
в жизнен процес. 

Дефиниция. Разпад: разединение, дезинтеграция на едно в 
много. 

Синтез тук е: синтез на форма/серия. Синтезът е времево 
свързване на елементи в серии. 

Синтез е жизнен процес на създаване, пренос или промяна 
на форма. 

Синтезът е насочен към ре-синтез на форма. Синтезът е 
смислен като ре-синтез на органична форма или на артефакт и 
като такъв е полево определен. Синтезът на смисъл относно 
многообразие е синтез на информация. 

Усещанията се свързват във възприятия. Възприятията обра-
зуват перцептивни форми: обекти. Актовете синтезират инстин-
кти и навици. Мислите образуват мисловни форми и вериги. Ра-
ционалните мисли синтезират разсъждения. Рационалните дейс-
твия синтезират рационална дейност. 

191. Виртуално съотнасяне и реален синтез. 
Отнасянето е синтез – от едно се преминава към друго. 

Свързването е реален синтез. 
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Реално потокът на светуване е серия синтезирани един след 

друг феномени. Виртуално същата серия е определена като се-
рия отношения. 

Реалното отношение е връзка. Реалното синтезиране е свър-
зване. Виртуалната серия отговаря на реална верига. Всяка се-
рия отношения, реферираща серия феномени, корелира със се-
рия моменти на жизнен процес. 

Една верига химични реакции се описва като серия химични 
уравнения. Една мелодия е серия тонове. 

192. Синтезите феноменално са насочени към ре-синтез 
на света. 

Синтезите са динамики насочени към ре-синтез на света. 
Синтезират се лунни и слънчеви цикли в месеци и години. 
Синтезират се усещания във възприятие. Синтезират се по-

нятия в съждения и умозаключения. Синтезират се думи в изка-
зи. Синтезират се емоции в емоционални вериги и цикли. Син-
тезират се проекти и дейности от действия. Синтезират се арте-
факти от елементи. 

Хората говорят, синтезирайки реч. Хората пишат, синтези-
райки текстове. Хората правят оръдия, машини. Хората рисуват, 
пишат, изпълняват музика. Хората строят сгради и градове. 

Синтезите стават в три модуса: свят, жива форма, култура – 
феноменални, телесни и виртуални синтези. 

Синтезите на феномените създават света. Синтезите на еле-
менти в органичните форми синтезират живата форма. Синтези-
те на артефакти създават културата. 

193. Синтезите в жизнения процес са насочени към ре-
синтеза на живата форма. 

Синтезите са ре-синтези – формите циклично се възпроиз-
веждат. 

Синтезът в живата форма е насочен към ре-синтез на живата 
форма. 

Синтезът на белтъци е насочен към ре-синтез на разградени 
белтъци. 
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Деленето на клетки е насочен към заместване на умрели 

клетки с нови. 
Обновяването на тъканта е насочен към замяна на мъртвата 

тъкан с жива. 
Възпроизвеждането на организма компенсира разпада (ент-

ропията) му. 
Раждането на нови организми компенсира умирането на ин-

дивидуалния организъм. 
Възникването на нови живи форми гравитира към заемане 

на нови места-моменти на живот на планетата. 
Тези процеси могат да се опишат във фазово пространство 

чрез състояние-атрактор – живото състояние. 

194. Инерция на синтезите. 
Синтезите се повтарят. Веднъж направен, синтезът се 

стреми да се повтори. 
Така се синтезират периодични серии, цикли. 
Инстинктите, генетично определени, са адаптирани пове-

денчески вериги и се повтарят в същата форма цял живот. Без-
условните рефлекси се проявяват едни и същи от раждането до 
смъртта. 

Създаваме навици, някои от които остават същите за цял 
живот. Всички навици клонят към запазване на формата си. 
Промяната на навиците изисква усилия или силни външни вли-
яния. 

‘Инерцията’ или стремежът към запазване прави от синтези-
те ре-синтези. Доколкото се включват в жизнен процес, който 
ре-синтезира живата форма, синтезите се запазват в същата си 
форма. 

Аналогията с механиката е, че ‘покоят’ (запазването), и 
‘равномерното праволинейно движение’ (спонтанният жизнен 
процес) са едно и също, не са различими. 

195. ‘Фиксиране на безсмисленото’ – ентропия. 
Синтезираните форми се фиксират по силата на инерцията. 

Сами по себе си те не са смислени или безсмислени. Включени в 
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смислени серии, те стават смислени. Включени в безсмислени 
серии, те са безсмислени.  

Когато формите остават налице в жизнения процес, те се за-
пазват, дори да са безсмислени. Възможно е форми (моменти) в 
жизнения процес да са излишни, баластни, безполезни и дори 
вредни, но те се фиксират като моменти от процеси на ре-
синтез. 

Такива са баластната ДНК, безсмислените триплети в сис-
темата на кодирането, рудиментите, погрешните навици в пове-
дението, погрешните решения в рационалната дейност, илюзор-
ните възприятия, грешките в паметта. Фиксиране на безсмисле-
ното е болестната промяна, израждането, инволюцията, атрофи-
ята. 

Голямото множество фиксирани безсмислени форми е ефект 
на безредие в реда на живота, на фрагментиране на целостта на 
светуването. Така в ентропията безусловно ограничава, хаотизи-
ра, разстройва, и в края на краищата се разпада живота и света. 

196. Формите се подреждат във форма на живот. 
Можем да си представим ‘гравитационен потенциал’, който 

насочва (‘изкривява’) формите в световото поле. Можем да 
опишем същото положение с атракция към живо състояние като 
атрактор в смисъла на неравновесната динамика. 

Чисто от такива привнесени понятия е ‘насочването’, ‘ори-
ентацията’. Формите се подреждат с ориентация към ре-синтез 
на живата форма. 

Полезното се запазва. Запазване на органичен процес e на-
лице във функцията зрение. Запазване на процеси в индивиду-
алния живот намираме в навикване, познаване, създаване. За-
пазване на процес в човешкия групов живот е: растениевъдство, 
животновъдство; строителство, управление. 

Процесите следват с ориентация ресинтез и образуват серии. 
Това следване е относително ‘сляпо’: процесите се насочват ка-
то цялостни вериги и сами по себе си са неутрални. 
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197. Синтезите са моменти от жизнен процес. 
Репликацията на ДНК като ре-синтез на нейната молекула е 

начален момент на веригата ДНК–РНК–белтъци. Реплицираната 
ДНК проецира своята информация при синтеза на РНК, която 
пък пренася тази информация към рибозомите. Там чрез коди-
рането се синтезират съответни белтъчни вериги от аминокисе-
лини. 

Синтезът на форма протича като жизнен процес с фази (се-
рии форми). Жизненият процес е последователност от синтези 
на форми. 

Синтезите съставляват жизнения процес на ре-синтез на жи-
вата форма. Синтезът е стъпка към ре-синтез на живата форма. 
Тази стъпка е във вярна посока само интегрално, а не сама по 
себе си. 

198. Синтезът е извличане, подбор. 
Всеки локален синтез има в перспектива цялостния ре-

синтез. 
Той го ‘намира’ в полето, по силата на насочеността на ве-

ригите синтези към ре-синтеза на живота форма. 
Когато един синтез не води към ре-синтез на живата форма, 

той не остава във времето и се елиминира. Когато един синтез 
води към ре-синтез на живата форма, той остава във времето и 
се повтаря. Това е минимално определение на естествения от-
бор. То определя и формата на действие в рационалната човеш-
ка дейност. Ние пробваме различни решения и елиминираме 
погрешните, за да оставим правилните. 

‘Естествен отбор – запазване на приспособеното’ – е форму-
лировка на един универсален процес на ресинтез с елиминиране 
на хаоса. Погрешните, вредните, безполезните вериги постепен-
но се отстраняват. Това става на всички нива на организация: от 
клетката до човешкото творчество. 
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199. Смисленият синтез е случаен относно безсмисле-
ния хаос. 

Ние избираме една случайна поредица от знаци да означава 
нещо. Решаваме една сама по себе си хаотична серия от символи 
да бъде парола. 

Когато синтезираме, ние обикновено имаме елементи, мо-
менти, от които синтезираме. Ако подберем добре серията, ние 
можем да извлечем ред от всякакво хаотично многообразие. 

Редът и безредието са реално отнесени към ре-синтеза на 
живата форма. Само интегрално една серия или момент се оказ-
ват жизнен процес и получават смисъл. Във всяко хаотично 
многообразие можем да намерим ред. Ако от разпръснати зърна 
отстраним някои, можем да получим всевъзможни фигури. 

Разбира се, в жизнения процес съвсем не от всяко разнооб-
разие може да се извлече ред. Но естественият отбор в големи 
периоди оползотворява и най-неочаквани комбинации. Огромна 
част от случайните мутации са безсмислени. Но и редките ус-
пешни промени синтезират големи изменения в мащаба на епо-
хи. 

200. Синтезът е ‘недетерминиран’.  
Синтезът не се извлича от логика или ‘основание’. Всяка 

следваща стъпка не следва логически, нито причинно от пред-
ходната. Необходими са ред условия за да се синтезира следва-
щата стъпка. Този ред няма определен край. Между две съседни 
стъпки има неопределеност. За живота това е проблематичност: 
всеки следващ момент може да не се осъществи. Животът не е 
гарантиран. 

Синтезът на форма е ‘недетерминиран’, но е зависим от 
уникалните ситуации. Нито причината, нито целта определят 
каква точно е определеността на формата. ‘Причина’ и ‘цел’ са 
отнасяния в различни посоки – към минало и към бъдеще – от 
една форма към друга. 

Това реферира: едно усещане се нарежда след друго не по 
силата на причинност или ‘логика’, а с течението на феномени-
те, получено в непроследима серия от варианти. Една мисъл без 
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думи следва друга спонтанно и вън от логическите правила. 
Една верига разсъждения е прекъсвана от предпоставки и дефи-
ниции. Издишването не детерминира следващото вдишване. 

Синтезът се разпознава в прекъсванията и паузите: пауза 
между фрази; пауза между удари на сърцето, между вдишване и 
издишване; асоциация по време, място, контраст; размазан образ 
преди и след ясна форма, шум между звуци, и т.н. 

201. Проби и грешки. 
Синтезът е проба – грешка или находка. Пробата смислово е 

неопределена, преди да се включи в серия на синтез. Пробата 
води към или отклонява серията от ре-синтеза – находка или 
грешка. 

Живите организми не изпробват наред всяка възможност, а 
изключват огромен брой възможни ходове. За разлика от живите 
организми, компютрите изчисляват всички възможности, които 
програмата предвижда. 

Така животът синтезира без анализ, а в проектираната посо-
ка ре-синтез на живата форма. Всеки синтез на форма е проба, 
която може да се окаже погрешна. По-нататъшните стъпки може 
да се натъкнат на препятствие. Тогава изоставяме тези стъпки и 
ги определяме като грешки. 

Реална относителност на ‘грешка’: всяка грешка може да се 
окаже находка в друга траектория. Обяснение: синтезите се оп-
ределят в жизнения си смисъл само като сериални пакети, като 
цели процеси. Вътре в тези ‘пакети’ стъпките могат да варират. 

202. Форми на синтез. 
Под ‘форми на синтез’ тук се разбират отношения между 

последователни моменти в серии или тип отношения между 
последователни форми с отправна начална форма. 

Като основни форми на синтез могат да се определят: 
– генезис; 
– запазване (фиксиране); 
– копиране; 
– презентация; 
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– трансмисия (пренос); 
– транслация (превод); 
– проекция; 
– трансформация. 
Всички те са обусловени от моменти на прекъсване, обикно-

вено наричани ‘преход’. 

203. Преходи. 
Дефиниция. Преход: преминаване от един динамичен мо-

мент към друг, от една серия към друга. 
Преходът е обща ‘форма’ или по-точно безформие на синте-

за на елементи в серии и на сериите една с друга. Преход е общ 
термин за динамиките между форми.  

‘Преход’ реферира: пренос на информация, вещество и 
енергия през някакви бариери; импулс, който деполяризира 
мембранния потенциал на нервната клетка и така предава ин-
формация от дразнителите на средата.  

Във веригата: дразнител–рецептор–аксон–ядро–дендрит–
анализатор, преходите са точките са преминаване между после-
дователните звена. Те са сами по себе си процеси, но не са фази 
на целия процес. Така преходът на нервен импулс от един нев-
рон към друг, наречен ‘синапс’, е сам по себе си електродина-
мичен процес на поляризиране, задвижен от невротрансмитер. 
Но той не е фаза на сигналната активност, каквито са динамики-
те на последователните неврони, а е универсален механизъм в 
невродинамиката. 

204. Генезис. 
Генезис: синтез на определена форма, преход от неопреде-

леност към определеност. 
Формация: Синтез на форма от безформие (хаос). Синтез на 

ред в безредие. 
Синтезът е ориентиран интегрално към ре-синтез на жива 

форма в светово поле. 
Генезиси са: ембриогенезис, възникване на усещане, офор-

мяне на възприятие, оформяне на мисъл, оформяне на изказ. 
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Морфогенезата е синтез на форма в тяло (жива форма). В 

еволюционната теория морфогенезата е еволюционен процес, 
при който една серия мутации се фиксират от отбора и така се 
получават нови форми в нови видове. Морфогенеза е синтезът 
на човешко око. 

205. Виртуален синтез. 
Виртуален синтез: жизнен процес на синтез на неживи 

форми с жив смисъл в жизнения процес на хора – артефакти. 
Хората строят жилища, шият дрехи, рисуват, пишат тексто-

ве, извайват статуи, създават машини и т.н. Някои други видове 
създават неживи структури с жизнен смисъл Бобрите строят 
язове, птиците строят гнезда, мравките строят мравуняци. Тер-
митите строят термитници. Пчелите строят пити и пчелини.  

Генезис на форма е всеки творчески акт. 

206. Запазване. 
Запазване: запазване (фиксиране) определеността на генери-

раната форма. Една форма в жива форма е фиксирано определе-
на в програма или в поведенческа форма. Фиксираното може да 
е неутрално и да остане. Но тенденцията е запазване на полезно-
то. Това се нарича ‘запазване на приспособеното’. 

ДНК се запазва много поколения. Структурата на окото се 
запазва фиксирана генетично. Запазват се приспособените 
структури (естествен отбор). Знакът, веднъж създаден, се фик-
сира чрез приемане от езикова общност. 

Естественият език се запазва исторически. 

207. Копиране. 
Копиране: синтез-ре-синтез на форма със същата определе-

ност.  
Копиране е: репликацията на ДНК, копиране на файл от 

компютър, фотографиране. 
Копиране е серийното производство, сеченето на монети, 

книгопечатът. Копиране е заимстването на артефакти без про-
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мяна. Копиране е възпроизвеждането на клонове на банки, на 
технологии, на вериги магазини. Клонирането е копиране. 

208. Пренос (трансфер). 
Трансфер: пренос на форма от едно място на друго. Транс-

ферът (трансмисията) реферира: 
– пренос на генетична информация от ядрото към рибозоми-

те чрез РНК; 
– аксонален транспорт; 
– нервен импулс 
– пренос на невротрансмитери и хормони; 
– предаване на съобщение; 
– линия на предаване на движение в машини... 

209. Презентация (репрезентация). 
Презентация (репрезентация): представяне на една форма в 

друга така че да е възприемаема. Мозъчни активности като зри-
телен анализ се представят като ‘изчисление’. Мозъкът се пред-
ставя като ‘компютър’. Една история се разказва, преразказва, 
превежда и коментира. 

Презентациите и репрезентациите клонят към копиране, до-
колкото ре-синтезират информацията, но в различен код или 
език. 

210. Неопределеност на (ре)презентацията. 
Ако презентиращата форма е променена спрямо презентира-

ната, ние не можем да определим еднозначно процеса като пре-
зентация (репрезентация). Тъй като по дефиниция презентации-
те (репрезентациите) променят кода (езика) на информацията, те 
са проблематични и неопределени. Доколкото кодът (езикът) е 
добре дефиниран и различен от самата информация, 
(ре)презентацията е определима. Но ако е налице трансформа-
ция или транслация от светлинни вълни към цветове, очевидно 
не е налице презентация като пренос на информация. Цветовете 
са твърде неопределени спрямо дължините на вълните. 
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211. Транслация (превод).  
Транслация: пренос на форма от една координатна система 

към друга.  
Референти: транслация от РНК към белтък (кодиране); пре-

вод от една знакова система към друга; междуезиков превод. 

212. Проекция. 
Проекция: пренос на форма чрез отразяване. Пренос на фор-

ма от едно ниво (една група форми) към друго ниво (друга група 
форми). 

ДНК се проецира в РНК. РНК се проецира в синтезирани 
белтъци в рибозомата – кодиран белтъчен синтез. Генотипът се 
проецира във фенотип. 

Образът в ретината се проецира в серия нервни токове по 
зрителните нерви. Серията нервни токове се проецира в перцеп-
ция в зрителния анализатор.  

Триизмерните форми се проецират в двуизмерни. 
Една сетивна форма може да се проецира в знакова форма – 

‘виртуална проекция’. Така една фигура се записва като уравне-
ние. Една казана дума се чува от събеседник. Една цветна фигу-
ра се вижда от човек.  

‘Несетивни качества’ като ‘електромагнитни вълни с опре-
делени честоти’ се проецират в ‘сетивни качества’ като цветове. 
Сетивни качества като цветове се проецират в несетивни качес-
тва като насложени електромагнитни вълни (виртуална проек-
ция).  

213. Обяснението като ‘матричен синтез’. 
Теорията се проецира върху фактите – обяснение. Идеята се 

проецира в материална форма – въплъщение. 
В авторовата концепция за ‘матричен модел на научно обяс-

нение’ (Герджиков 1985) обяснението се определя като синтез 
на факти върху формата на теория. Синтезираната теория (арте-
факт) се проецира върху разпокъсаните факти и ги оформя в 
едно цяло (в своята форма). При това се определят две фази: 
проекция и синтез. Точно така са именувани фазите в Матрич-



                                                     Светуване     129
 

ния модел, развиван от автора в серия публикации от 1986 до 
2000 г.  

Ето как научното обяснение се обяснява в същите термини и 
зависимости като биосинтеза. Още веднъж се вижда идентична 
динамика в ‘природата’ и в ‘културата’. 

214. Трансформация (превръщане). 
Трансформация: синтез на форма, неопределено свързана с 

предходна форма, който може да се определи като ‘превръща-
не’. 

Някои живи форми се променя в серия трансформации. Жи-
вите форми се променят в серии трансформации – еволюция. 

Трансформациите са преходи през неопределеност към нови 
форми така, че да намалят ентропията. 

Трансформацията има смисъл на намаляване на ентропията, 
която расте от само себе си. 

Трансформация е промяната в ДНК от една смислена поре-
дица към друга чрез мутации. Трансформация е еволюционният 
морфогенез. От мозъка на Homo Habilis се развива мозъка на 
Homo Sapiens. Трансформация е преходът от образ в ретината 
към образ в зрителния анализатор. Трансформация е преходът 
от видима форма към звук.  Чут изказ се трансформира в разб-
рана мисъл. Мисъл се изказва в изречение.  

Един език се развива и се превръща в друг. Едно поколение 
компютри се превръща в друго. Една азбука се превръща в дру-
га. Една бройна система се превръща в друга. Това може да се 
определи като трансфер, ако няма промяна в определеността, но 
не е определено дали и доколко смяната на бройната система 
променя определеността, например в аритметични операции). 

Една форма в потока на ре-синтеза се превръща в друга 
форма. 

При трансформацията се променя определеност. Тази про-
мяна е детерминирана и недетерминирана. Тя е детерминирана 
като момент в ре-синтеза. Тя е недетерминирана като независи-
ма еднозначно от предходната.  
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В трансформацията е налице неопределеност. Синтезира се 

нова определеност. 
В много случаи е неопределено дали е налице трансформа-

ция или синтез на нова форма без връзка с предходната. Само 
реалният процес на превръщане е достатъчно свидетелство за 
трансформация. 

215. Трансдукцията като трансформация. 
Трансдукция (от лат. transductio – преместване) са наречени 

съвсем различни процеси в различни форми и науки: от логика-
та през лингвистиката до физиологията и генетиката. Това важи 
и за останалите понятия за динамики на форми, определяни тук: 
генезис, синтез, копиране, транслация, презентация, трансфор-
мация. 

Логическа трансдукция: умозаключение, в което на основа-
та сходство на някакви свойства обекти се прави извод и за 
сходствата на останалите. 

Трансдукция в лингвистиката и в теорията на превода: 
прекодиране на текста от един език на друг при условие излиза-
не от сигнификативно прагматическото значение на изходния 
текст и съхраняване на денотативното значение на цялата ин-
формация. Тук това е наречено ‘нелинеен превод’. 

Сигнална трансдукция: процес, при който извънклетъчен 
сигнал се преобразува във вътреклетъчен сигнал. Светлинното 
многообразие се проецира чрез оптиката на окото в ретината – 
трансдукция. Извънклетъчният сигнал може да бъде светлинен, 
звуков – от външната среда; хормон, невротрансмитер, растежен 
фактор и др. – от тялото. 

Хормоните въздействат върху прицелните клетки чрез свър-
зване към рецептори, които предават сигнала към вътрешността 
на клетката. Рецепторите са специфични белтъци с две основни 
функции: преобразуване на сигнала и задвижване на биологичен 
отговор. 

Трансдукция в молекулната генетика: процес на пренос на 
бактериална ДНК от една клетка в друга от бактериофаг. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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‘Трансдукцията’ във всички тези случаи е трансформати-

вен синтез, при който от една форма се преминава в друга със 
‘запазване на смисъл’. Това ‘запазване на смисъл’ е неопреде-
лимо еднозначно, но е ориентирано към функция, значение, 
смисъл, които се следват и запазват в тази промяна.  

Всички тези динамики между форми, разпознавани незави-
симо с един и същ термин: ‘трансдукция’, са насочени към ре-
синтези на живи форми: клетки, организми, езикови общности, 
логически форми в познанието.  

216. Варианти на синтез на форма. 
Синтез на форма може да бъде: 
– запазване на форма в естествен отбор; 
– решение на проблем; 
– синтез на програма; 
– проба-грешка-поправка; 
– изказване или серия изказвания във виртуалното прост-

ранство; 
– синтез на знакова поредица (състояние) по алгоритъм или 

програма; 
– избор на отношение; 
– решение за рефериране; 
– ‘пораждане’ на изказвания чрез механизма на приетата 

граматика (Ноъм Чомски); 
– създаване на текст, картина, музика, машина. 
В езика се синтезират граматична, лексикална и фонетична 

форми: правила, думи, звуци, писмени знаци (букви). 

217. Синтези на феноменални форми на различни нива. 
В процеса на светуване постоянно се синтезират феноме-

нални форми:  
– цветове, миризми, звуци, докосвания; 
– неща и процеси; 
– представи, спомени, очаквания; 
– емоции; 
– чувства; 
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– мисли; 
– решения; 
Това са форми във феноменален план (светови форми). 
В телесен план това са: полипептиди, органели, клетки, тъ-

кани, органи, тела. 

218. Виртуални синтези. 
В социо-културен, виртуален план синтези на различни нива 

са: 
–  его-образи; 
– защити на Его (илюзии, достижения) 
– знания, умения; 
– цели, интереси; 
– решения на проблеми, осъществяване на проекти; 
– успехи; 
– реализация на личността. 
В колективен план: 
– положение на Его (защитни действия, демонстрации, екс-

панзия); 
– приемане (приятели, партньори, познати); 
– признание от колеги; 
– победи в състезания и конкуренция; 
– влияние в социални слоеве; 
– слава в културата; 
– власт в обществото. 

219. Всеки момент е момент в серия. 
Динамичен елемент, ‘момент’ или ‘стъпка’ не са определени 

сами по себе си, а като звена в серия, моменти от жизнени про-
цеси с техния смисъл. Само в интегралната серия ‘ре-синтез на 
живата форма’ моментите са определими като функции във въз-
производство. 

За да определим процес в клетката като момент от ре-
синтеза трябва да проследим цяла верига на ре-синтез. Една ка-
тализа на реакция сама по себе си не е момент, а нещо отделно. 
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Но в метаболитен цикъл той е момент от цикъла, фаза от цял 
процес на биосинтеза. 

 Серии са веригите химични реакции в клетката, фазите на 
деление на клетката, фазите на растеж, фазите на ембриогенеза, 
историите в биографията, еволюционните промени. Моменти в 
серии са: 

– моменти от виждане, моменти от чуване; 
– моменти от възприятие; 
– моменти от мислене; 
– моменти от реч; 
– моменти от мелодия; 
– моменти от действие; 
– моменти от обучение; 
– ходове в игри... 
В мозъка сериите са наблюдаеми като серии нервни импул-

си. 

220. Усилване на ре-синтеза. 
Усилване на ре-синтеза: намаляване на локална ентропия 

чрез копиране, трансфер, трансформация. 
‘Усилването’ тук е задвижено от световото поле, от ‘грави-

тацията’ към ре-синтез. 
Преходът от една сложна структура към проста при една и 

съща функция е усилване. По-простата структура е по-стабилна, 
по-вероятна, по-близко до равновесието. Усилване също е екс-
панзия на жизненото пространство на една форма без увелича-
ване на сложността. 

Сложността е: количество информация в определеността на 
форма. При запазване на смисъл (жизнен процес) по-подредена 
е по-простата форма. 

221. ‘Презентацията’ е синтез. 
В парадигмата на субект–обектната опозиция, която все още 

е водеща в когнитивните науки, ‘презентация’ е основно поня-
тие. Сетивата, анализаторите, мисловните процеси се определят 
като (ре)презентации на обективни процеси. 
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Реално моментът на презентиране е ‘снет’ като аспект от 

всеобхватния синтез, какъвто е жизнения процес. 
(Ре)презентирането може да е момент от (ре)синтез и само като 
такова (ре)презентирането има смисъл. 

Хората репрезентират, за да асимилират и осмислят една 
подредба (информация). Хората репрезентират една информа-
ция, за да я пренесат в различен носител съобразно технологи-
чен процес или обработка. 

222. Корелациите не са определими като презентации. 
Ако една форма е съотнесена с друга, това не значи, че една-

та представя другата или че те са по някакъв детерминиран на-
чин свързани. 

Ако твърдим, че главният мозък презентира тялото, елими-
нираме мозъка като регулатор. Ако твърдим, че окото е презен-
тация на светлината, елиминираме синтеза на образ в ретината, 
който е сложна функция и не е пряко отражение на светлинното 
разнообразие. Само определени светлинни вълни ‘се презенти-
рат’, т.е. ‘проецират’ в зрителната система, по начин, който съ-
ответства на физичните им свойства. 

223. Усещанията са проекции, а не презентации. 
Феноменално усещанията са на ‘местата си’ – не някъде из-

вън нещото, което се усеща. Ние усещаме болката в палеца на 
десния крак, дори когато той липсва, а не в мозъка. Ние вижда-
ме обектите в пространството пред нас, а не в мозъка, ниво в 
Аза. Органично усещанията са импулси от рецептори към мо-
зъчна кора. Но боли ръката, а не мозъчната кора. Виждаме дър-
вото там, а не в очите си, където са рецепторите.  

Това значи, че усещанията са проекции, обратни по посока 
на посоката на импулсите. Видимите образи не са в мозъка, а в 
зрителното поле. Докосванията на ръката не са в мозъка, а на 
самата ръка. 

Така се обръща представата за сетивата като репрезентира-
щи ‘канали’, по които тече информация от външния свят към 
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мозъка (към съзнанието). Те са органични форми, които синте-
зират усещания в светово поле. 

Усещанията запълват или по-точно синтезират структурата 
на континуално пространство. Наистина реалното пространство 
не е сума от точкови усещания, а е органично цяло и това е ре-
зултат на по-високи синтези. 

224. Формите са променливи и се запазват относител-
но. 

Няма форми, които са вечни и абсолютно независими. 
Видовете еволюират. Едни отпадат, други се появяват. 

Клетките се разпадат и ре-синтезират. Биологичните макромо-
лекули се синтезират и разграждат. Молекулите се превръщат в 
други при химични реакции. Атомните ядра се променят чрез 
ядрени синтези и разпади. Елементарните частици също възник-
ват, превръщат се и изчезват. 

В тези динамики формите се припокриват, смесват, взаимо-
действат си и са поне временно едно цяло. 

Няма изобщо реални граници, които да отделят напълно 
безотносителни, абсолютни форми. 

Разграничаванията на фиксирани форми и фази са наш ар-
тефакт, виртуални проекции. В мащаба на нашия жизнен процес 
ние проецираме виртуално трайността на формите и ги разпоз-
наваме като запазващи се в различни степени. В крайна сметка 
разграничаванията определят формите, а формите са пронизани 
с неопределеност. 

225. „Функциите детерминират структурите.“. 
В биологията формите се обясняват чрез своите функции. 

Функциите са моменти от възпроизводството на организма. 
Структурите са такива, че да функционират. Възпроизводството 
е цел на функционирането. 

Тази зависимост е наричана телос, телеология, телеономия, 
финалност. 

Тя е оправдана, рационална и реалистична. Функционалните 
обяснения работят и са полезни. Но техният теоретичен статус е 



 136
 

неясен и те са в конфликт с каузалните обяснения и в широк 
смисъл с ‘научната обективност’. 

‘Функционалната детерминация’ тук се пре-определя като 
ориентация към ре-синтез. Органичните форми в пространствен 
(структури) и времеви (функции) аспект се стремят към възпро-
изводство на живата форма. Ето как концептуално се обединя-
ват структура и функция и се отстранява телеологията във фун-
кционалното обяснение в онзи неин смисъл, който говори за це-
леви фактор. 

226. „Целите детерминират средствата и дейности-
те.“. 

Живите същества имат целево поведение. Хората действат 
целенасочено, използвайки средства. Средствата са форми, чия-
то динамика води към реализиране на пред-зададена цел. 

Целта е състояние, към което е насочена активността. 
Оръдията и инструментите се създават с предназначение: 

ножът е предназначен за рязане. Машините работят, изпълня-
вайки някаква програма. Компютрите извършват многообразни 
операции с цел решаване на проблеми. 

Всички тези целенасочени активности са описуеми като 
жизнени процеси, по дефиниция насочени към ре-синтез на жи-
ви форми. ‘Средство’ не е нещо отделно от ‘цел’, а е момент от 
жизнен процес. Органична форма като окото не е ‘средство’ за 
виждане, а форма, чиято динамика е момент от ре-синтеза на 
тялото и с това на самата себе си. Човек следва целите си и така 
се ре-синтезира като (целенасочено действащ) човек. Машините 
работят, изпълнявайки програма, която пряко или косвено ре-
синтезира една човешка културна ситуация или общност. 

227. Преизказ или елиминиране на телеологията. 
Традиционните и съвременни изрази на насочените към цел 

активности са необективни и смесват съзнателните форми с не-
съзнателните жизнени процеси, органичните форми и неживите 
средства. Това създава огромна проблемна сфера: телеологията, 
с нейните контроверзии и конфликти с ‘обективната наука’. 
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Ре-синтезът на живата форма елиминира или преизказва ‘те-

леологичната зависимост’ на средства от цели, на финалности от 
процеси, на структури от функции. Така може да се елиминира 
речника на телеологията, (както може да се отстрани и каузал-
ния речник). 

Телеологията (както и каузалността) могат да се изразят в 
тази нова схема без онтологизиране и фундаментализиране на 
каузалните и телеологичните понятия. 

Хомеостазата, различните форми на саморегулация, подобно 
на технологичните цикли на регулация, са обясними в своя син-
тез като времеви вериги от форми чрез гравитацията към ре-
синтез в светово поле. 

Ориентацията към ре-синтез обяснява и отбора като запаз-
ване на живите и органичните форми, които водят до ре-синтез. 

Речникът на ‘ре-синтеза’, ‘запазването’, ‘насочеността към’, 
‘гравитацията към’ наистина е проблематичен, но не повече от 
аналогичните формулировки във физиката: ‘запазване’, ‘насоче-
ност’, ‘гравитация’. 

228. Бергсон за телеологията и механицизма. 
Анри Бергсон задава направлението в което телеологията се 

преизказва като експанзия, насоченост към ре-синтез. „Но има 
една вътрешна финалност: всяко същество е създадено за само-
то себе си, всичките му части се съгласуват за висшето благо на 
цялото и се организират по разумен начин в името на тази цел. 
Такава е концепцията на финалността, превърнала се задълго 
време в класическа.“ (Бергсон 1996, 63). 

„Поначало ние мислим само, за да действаме. Нашият ум е 
отлят в калъпа на действието. И така, за да действаме, ние си 
поставяме за начало някаква цел; съставяме план, после мина-
ваме към подробно разглеждане на механизма, който ще го 
осъществи.“ (цит. пр., 65–66). 

„Дали си представяме природата във вид на огромна маши-
на, направлявана по математически закони, или пък виждаме в 
нея осъществяването на някакъв план, и в двата случая само 
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следваме до края две допълващи се помежду си тенденции на 
съзнанието, произтичащи от същите нужди. 

Затова радикалният финализъм е на крачка от радикалния 
механицизъм по повечето въпроси. И едната, и другата доктрина 
категорично отказват да видят в хода на нещата или просто в 
развитието на живота непредвидимо формално творение.“ (цит. 
пр., 66). 

229. Жизнен порив – Бергсон. 
Непредвидимото формално творение, перманентното фор-

мообразуване, творческата еволюция по силата на един безусло-
вен жизнен порив (élan vital). 

„..такава е жизнената философия, която смятаме да следва-
ме. Тя има претенцията да надминава едновременно механициз-
ма и финализма.“ (цит. пр., 71). „Напразно бихме търсили да 
припишем на живота цел в човешкия смисъл на думата... Да се 
мисли, че в движението и в целостта си животът постъпва както 
нашия разум, който е само неподвижно и частично изображе-
ние, взето от него, и който винаги по единствен начин се поста-
вя извън времето. А животът се развива и продължава... Но за 
пътя, който е щял да бъде изминат, човешкият ум няма думата, 
след като пътят е построен успоредно с преминаващия по него 
акт, бидейки единствено посока на самия този акт... 

Тази реалност е без съмнение творческа, т.е. пораждаща 
следствия, в които се разширява и самонадвишава: значи тези 
следствия не са били предварително заложени в нея и съответно, 
тя не е могла да си ги постави за цел, още повече, че веднъж 
постигнати, те носят рационално тълкуване, като това за произ-
ведения предмет, осъществил някакъв образец.“ (цит. пр., 72). 

„Нека веднага посочим принципа на нашето доказателство. 
Казахме, че още от зараждането си животът е продължение на 
един и същ порив, разделил се между противоположни линии на 
развитие... еволюцията се е постигнала със съдействието на ми-
лиони индивиди по противоположни линии, всяка от които сама 
е достигнала до един кръстопът, откъдето са тръгвали нови пъ-
тища и така нататък до безкрай.“(цит. пр., 73). 
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Бергсон формулира в този ред и основното възражение сре-

щу Дарвиновата концепция за отбор на случайни промени. Не 
може да се обяснят свръхсложни специализирани структури от 
поредици случайни промени. „Едно натрупване на случайни из-
менения, каквито са нужни, за да се получи сложна структура, 
изисква помощта на, така да се каже, безкраен брой безкрайно 
малки причини. Как тези причини, до една случайни, биха се 
появили повторно и непроменени, и то в същия ред, върху раз-
лични точки от пространството и времето?“ (цит. пр., 75). 

Аз съм съгласен с духа на обяснението на Бергсон, изключ-
вайки метафизични същности като ‘жизнен порив’. 

Тук не се постулира принцип на витална сила или порив. 
Това би било като да се постулира една нова невидима фунда-
ментална сила, аналогична на гравитацията. Тук се постулира 
само форма на процесите: синтези в едно виртуално ‘светово 
поле’ (фазово пространство на жизнения процес). 

230. ‘Синтез’ разтваря ‘анализ–синтез’, ‘индукция–
дедукция’, ‘абстракция–конкретизация’, ‘обобщение’, 
‘моделиране’ и т. н. 

‘Анализът’ е определяне на форма във вътрешни отношения. 
А това е синтез на определения. 

‘Синтезът’ е определяне на форма във външни отношения. А 
това е синтез на определения. 

‘Анализ’ и ‘синтез’ са обратими по силата на относител-
ността между вътрешни и външни отношения. Всяко вътрешно 
в една форма е външно между елементите £. 

231. Серия. 
Дефиниция. Серия: последователност от моменти (периоди). 

В тесен смисъл: последователност от моменти в светуването или 
в жизнения процес. 

Серията относно генезиса е поредица от синтези. Синтезите 
образуват времеви серии от форми. Сериите имат посока – син-
теза на света, синтеза на живата форма. 
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Серия тук реферира: серия от визуални квалии, от звуци, от 

докосвания, от миризми, от вкусове; серия от възприятия и 
представи; серия от емоции, серия от мисли; серия от знаци; се-
рия от средства и цели; серия от навици и актове; серия от 
дейности. 

Серията е цяло от елементите, от които тя се подрежда. 
Квалиите се подреждат във феномени. Феномените се под-

реждат във феноменални потоци. Жизнените процеси в тялото 
се подреждат като функции във възпроизводство. 

Редът на синтезите е ред на постепенните промени. В доста-
тъчно дълга поредица от форми, нито една от които не е еднаква 
с другата, както е в света (а не в математиката), не може да се 
намери общо определение, от което да се извежда всяка една от 
формите. 

232. Сериите се запазват – инерция. 
Синтезите се запазват, ако са включени в серии с посока ре-

синтез на живата форма. Сериите се запазват и независимо от 
функционалността (полезността), когато са включени в жизне-
ния процес. Така ‘баластната’ ДНК, ‘излишните’ кодони, безпо-
лезните и дори вредните навици се запазват, веднъж включени в 
жизнен процес. 

Веднъж синтезирана, серията, независимо от насочеността 
си, се стреми към запазване. Това е определимо като инерция: 
една серия от динамични моменти се стреми да се запази, каква-
то е. 

В нашия свят навсякъде регистрираме траен ре-синтез на 
сериите – ритъм. Слънцето изгрява всеки ден от изток и залязва 
на запад. Луната има повтарящ се цикъл. Движението на Земята 
спрямо Слънцето има мярка – астрономическа година. 

‘Физическите закони’ са ритми в света – формите се запаз-
ват времево. 

Нашите календари регистрират ритми, които се уточняват. 
На практика перфектно определени, те са мярка на времето. 

Помним успешните серии и ги следваме. Така организираме 
жизнения процес и подреждаме света във време. 
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Неуспешните серии се стремят да останат същите и се 

променят само с усилие, въпреки усилието да се отстранят или 
променят. Такива са систематичните грешки, лошите навици, 
мненията, заблужденията. Запазването на такива ‘ентропийни’ 
серии е свидетелство за самостоятелното запазване на сериите 
независимо дали те водят до ре-синтез на живата форма. 

Инерцията на сериите така е ред и безредие – организация и 
ентропия. 

233. Цикли-възходи и цикли-упадъци. 
В двете посоки – ред и безредие – сериите се ре-синтезират. 

Те образуват времеви цялости – цикли. Циклите имат своя 
инерция, свои фази и се възпроизвеждат. 

Влизаме във фаза на ‘възход’ и „нещата се подреждат“, 
следвайки посока на усилване на реда. Хората се развиват, пос-
тиженията растат, нивото на организация нараства. 

Влизаме във фаза на ‘упадък’ и нещата не вървят, неуспеш-
ни серии се повтарят и задълбочават, хаосът расте. 

234. Грешките и находките се усилват. 
Грешките водят до нови грешки и така се създава ‘лавина’, в 

която кризите се задълбочават. 
Находките водят до нови находки и така се създава прогре-

сивна серия. Това е добре известно в процесите на човешка 
дейност. „Когато не върви – не върви.“. „Тръгне ли, върви.“. 
„Както тръгне, така продължава.“. 

Тези серии в посоки нагоре и надолу са обясними без позо-
ваване на чисти случайности: лош или добър ‘шанс’. Реално 
термодинамичните потоци са инертни и следват форми: метас-
табилни състояния-атрактори. Когато един процес се ‘пречупи’ 
(‘бифуркация’) и задвижи в друга посока, тя се следва до 
следващо енергийно състояние на метастабилност или ‘бифур-
кация’. Има неслучайна и невъншна аналогия между процеса, 
при който на хазарт загубите се натрупват, докато загубим всич-
ко, и процеса, при който едно разграждане продължава до из-
черпване на изходното вещество. Не е случайна и външна и об-
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ратната аналогия. Възходящият процес на синтез и възходящият 
процес на успехите са съответно химически и психологически 
неравновесни процеси. Тази динамика е енергетичен поток, кой-
то е задвижен в определена посока, към определен атрактор във 
фазово пространство. 

235. ‘Серия’ обединява жизнени процеси от клетъчно 
ниво до ниво култура. 

Еволюцията на живите форми е серия. Всички живи форми 
се подреждат в таксоните като огромно еволюционно дърво. 
Разклоненията са непредвидими и все пак идват на местата си, 
като следващи форми. 

Поредицата култури е серия в този смисъл. Бъдещите кул-
турни форми и големи култури са непредвидими, и все пак раз-
бираеми на фона на предходните форми. 

Историческото развитие е серия. Бъдещите събития са неп-
редвидими, но когато станат, ние си ги обясняваме като следст-
вия на предишни събития. 

Биографията е серия. Ние избираме или нещо ни се случва 
непредвидено, но можем да го обясним в серия действия или 
случки. 

Речта е серия. Следващото изречение не е предопределено, 
но се синтезира като продължение на предходните изречения. 
Смисълът се разгръща и следващи изречения обясняват пред-
ходни. 

236. Сериите съществуват и в неживите динамики. 
Химическите елементи образуват групи. Групите са поняко-

га генетично свързани. В началото но еволюцията на Вселената 
възникват най-простите атоми – водородните. След това въз-
никва хелият като ядрен синтез от два протона, които увличат 
два електрона. Следват по-тежките елементи. 

Атомите се обединяват в молекули. Мономерите се обеди-
няват в полимери. 

Кристалите растат – добавят нови атоми, подреждани в 
кристална решетка. Свободното вещество се концентрира в маси 
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и се оформят небесни тела, вчастност звезди. Планетите се обе-
диняват около звездите. 

Каква е спецификата на сериите синтези на живите форми? 
Синтезите следват фундаменталните взаимодействия: силно 

ядрено, слабо, електромагнитно, гравитационно. Възможно е 
тези взаимодействия да са прояви на едно-единствено. Такава е 
тенденцията във физичните теории. 

Животът няма участие в синтеза на неживите форми и се-
рии. Те са негов фон и „през тях се прокарва пътя на живота“. 
Живите елементи и органичните форми: клетки, тъкани, органи, 
организми, са съставени от същите атоми като неживите. 

Животът обаче прави неживите форми да изглеждат, да се 
явяват като феномени в световия поток. Ние усещаме, възприе-
маме и мислим такива форми и серии, които участват като фон 
или като тъкан на нашата жива форма. 

Ние намираме неживите форми като жизнена среда на и в 
живите тела и специално на и в нашето живо тяло.  

237. Каскади от химични реакции. 
В клетката се извършват вериги (каскади) от химични реак-

ции, които осъществяват метаболизма, преносите на информа-
ция и всички други жизнени процеси. 

В тези каскади се синтезират серии от биохимични форми – 
нуклеотиди и белтъци. В тях важна е пространствената конфи-
гурация и взаимодействията на комплементарни стереохимични 
форми. 

Премери: 
Репликацията на ДНК е верига от реакции на синтез върху 

матрица (ДНК-последователност) чрез катализатор (ДНК-
полимераза) и енергиен източник (АТФ). 

Епигенезата е верига от преноси и химически реакции на 
синтез върху матрицата на РНК на полипептиди (белтъци). 
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238. Цикличност на жизнени процеси.  
Формата на живота е цикъл – ре-синтезира се началната жи-

ва форма. В този цикъл на ре-синтез са налице локални орга-
нични цикли. 

Това мотивира редица теоретици да дефинират и разработ-
ват теоретично понятие за живота като възпроизводство. Манф-
ред Айген в серия работи върху възпроизводството: Самоорга-
низация на материята и еволюция на биологичните макромоле-
кули, Играта на живота (Айген, Винклер, 1983) и Хиперцикъл. 
Принципи на самоорганизация на макромолекулите (Eigen 
1979), разработва теоретично-биологична концепция за живота 
като цикъл. „Хиперцикълът е средство за обединение на само-
възпроизвеждащите се единици с ограничена дължина в нова 
устойчива система, способна на съгласувана еволюция.“ (Эйген 
1982, 11). Така именно цикълът е формата, в която една система 
се ре-синтезира и може да еволюира – основните качества на 
живота. 

Неживите форми също биват циклични. Такъв цикъл е въг-
леродният цикъл, отговорен за освобождаването на енергия в 
масивните звезди. 

Метаболизмът е огромна верига от химични реакции, обосо-
бени в групи, специално цикли. Циклите са интересни с това, че 
в тези каскади крайни продукти повтарят начални. 

239. Рефлексът е цикъл. 
Фазите на нервната дейност: афекторна и ефекторна, са един 

голям цикъл. В тесен смисъл рефлексът може да се разгледа ка-
то (полу)циклична серия (еднообразна динамична група), в коя-
то се започва от рецептор и се завършва с движение, което се 
следи от рецептори. Във веригата на рефлекса участват опреде-
лени неврони, свързани един с друг. 

Всеки момент от рефлекса е динамичен момент, отнесен 
последователно към предходния и към следващия и отделно ня-
ма функция и смисъл. Отделните фази на рефлекса могат да се 
разгледат като проекции, а преходите между тях – като транс-
формации. 
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Рефлексът е неволева двигателна или секреторна законо-

мерна реакция на организма в отговор на някакво сетивно драз-
нение, която се осъществява от специализирани структури на 
нервната система. 

Рефлексът е в основата на взаимоотношенията между отдел-
ните части на тялото и дава възможност да се осъществи връзка-
та между организма и околната среда. 

В неврофизиологията, описвайки рефлексите, отново се на-
тъкваме на съчетаване на различни езици – ‘неволева активност’ 
е психологичен термин, а останалите могат да се приемат за хо-
могенно физиологични. ‘Осъществява от’ е функционална връз-
ка на функция с форма. Рефлексът е динамика на форма – реф-
лексната дъга. „Рефлексът е динамика на рефлексната дъга.“ е 
хомогенно описание.  

240. Сериите са жизнени процеси чрез смисъл. 
За да има нещо формата на живот  ‘във време’, то трябва да 

е смислена поредица. Това следва от разбирането за смисъла 
като момент от светуване (жизнен процес). Така една случайна 
последователност от цифри се приема за код и с това придобива 
смисъл. Набирането £ представлява отваряне или друг смислен 
процес. 

Невротрансмитерите пренасят съобщенията от клетка към 
клетка. Невротрансмитерът – по смисъл ‘химически съобщител’ 
– се свързва с клетките по принципа на ‘ключ–ключалка’, ка-
къвто е и принципът в специфични химични реакции като коди-
рането и синтеза на нуклеинови киселини и белтъци. 

Мелодията е смислена серия от тонове, която стимулира ес-
тетическо чувство и в това е нейната смисленост. Липсата на 
смисленост представлява липса на жизнен процес (на музика в 
случая) и оттук е хаос, шум. 

241. Всяка следваща форма е продължение на пред-
ходната. 

В светлината на настоящите форми се очакват следващите. 



 146
 
Виждаме червеното на светофара и очакваме жълтото и зе-

леното. Виждаме гърба на човек и очакваме да видим лицето му. 
Виждаме дим и очакваме да видим огън. Виждаме по-добре 
онова, което очакваме и не забелязваме неочакваното. Напълно 
неочаквани форми разстройват възприятието. 

Заедно със следващите усещания се определят предишните. 
Соленото е солено след сладкото или неутралното, но не и след 
по-солено. Жълтото е жълто след не-жълтото и най-жълто след 
допълващото го синьо. Кръглото е кръгло след ръбестото и об-
ратно. Твърдото е твърдо след мекото и обратно. Болката е бол-
ка след насладата или неутралното усещане. 

Чашата е наред и след масата и бутилката. Ние помним един 
ред на нещата и го възпроизвеждаме при възприемането на едно 
нещо. Извадено от този ред, нещото е непознато. Един дървен 
или глинен съд, неизползван от нас, а дошъл от далечно племе, 
ни е непонятен: дали в него се готви, дали нещо се съхранява, 
или се яде, не е ясно. 

Даже в сънищата ние навързваме всевъзможни елементи в 
сюжети. Синтетичната активност на живата форма е всеобхват-
на. 

242. Формите се подреждат в групи по силата на се-
рии.  

Частиците се подреждат в групи по силата на серии на въз-
никване, превръщане и разпад: лептони – мезони – глуони. 

Елементите се подреждат в таблицата на Менделеев по си-
лата на серии на ‘прибавяне’ на един електрон. 

Живите форми се подреждат в таксони по силата на еволю-
ционните изменения. 

Артефактите се подреждат в групи по силата на историчес-
ката си поява един след друг. 

243. Акт – поведение.  
Дефиниция. Акт: единица поведенческа динамика на жива 

форма. 
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Живите форми извършват серии от автономни движения в 

жизнената си среда – поведения. Поведенията могат да се разг-
леждат като серии от актове. Животните вдишват и издишват, 
поемат храни и отделят, ориентират се и ловуват, защитават се и 
нападат. 

Поведението е серия актове, обикновено закрепено в инс-
тинкт. При човека поведението включва и навици, и свободни 
действия. 

Ловуването на хищника е серия актове: дебнене на жертвата 
– нападение – преследване – хващане – убиване. 

Поведенческите серии са времеви последователности от 
жизнени процеси. 

244. Речта е серия. 
Смислената реч е серия от изказвания. 
Всяко изказване допълва предишното и насочва следващото. 
В едно изказване началото определя частично граматически 

и семантически продължението. В едно описване подреждаме 
серия от изказвания. Убеждаваме чрез серия аргументи. В раз-
говора се допълват като серия репликите на разговарящите. 

245. Логическото следване е серия. 
То е по характер същото като биологичния синтез – серия 

свързани стъпки. Логическото следване се състои от стъпки. 
Някои от тези стъпки са дефиниции, други са предпоставки, 
трети са изводи.  

Само при определени предпоставки и дефиниции изводът 
следва аналитично. 

Стъпките на следването не са детерминирани, доколкото 
предпоставките и дефинициите не са детерминирани. 

Така доказването на една теорема в математиката съдържа 
неочаквани стъпки: ‘догадки, досещания’. Те са моментни син-
тези в сериите на доказателствата.  
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246. Обединение на разпокъсани множества понятия. 
Тук в едно цяло, в пакет понятия, са обединени разнородни 

понятия: 
– отбор, адаптация; 
– морфогенеза; 
– възпроизвеждане (наследяване), генетична информация, 

репликация, епигенеза, мутабилност; 
– ембриогенеза; 
– презентации: образи, анализ на образи, перцепции; 
– информационно процесиране: вход, изход, алгоритъм; 
– програми, кодове, езици; 
– проектиране, ‘въплъщаване’, ‘имплементация’: въплъща-

ването е тип проекция, в която една серия се проектира в друга 
(изчислението се проектира в компютър с лампи, с полупро-
водници, в процесори); правене, производство, сътворяване; 

– част–цяло, структура–компонент, система–компонент, йе-
рархия–координация, ниво; 

– причина–цел, цел–средство, структура–функция. 
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ЧАСТ II. ПЛАНОВЕ НА СВЕТУВАНЕ 
Тук се изследват планове на светуване в смисъл на потоци, 

относително отделени в цялостния поток на светуване. Те съот-
ветстват на мозъчни процеси на различни невронни мрежи и 
сектори на нервната система. Главният мозък функционира съ-
ответно на преживявания свят. Феномените не следват от мо-
зъчните процеси, нито обратно, но между двете съществува за-
висимост. Този тип съответствие се разработва детайлно в синх-
ронен план в предходното изследване: Форма на света (2010). 

247. „Мозъчна активност = ментална активност.“. 
„Менталната активност, както се оказва, е мозъчна актив-

ност. След емпиричната суровост и объркване (‘rough and 
tumble’) на последните сто години, това е засега най-стегнатата 
и продуктивна хипотеза, сложена на масата.“(Llinás, Churchland 
1996, x). Това твърдение на две световно утвърдени имена както 
сред неврофизиолозите, така и сред философите на когнитивно-
то направление, може да се смята за истинска научна парадиг-
ма. То не е оспорвано в нито един познат ми сериозен научен 
текст и от нито един сериозен учен.  

Разбира се, за философите не е трудно да оспорват парадиг-
ми, но трябва да се поеме съответната отговорност и то при ре-
шаване на същите научни проблеми, които се решават в невро-
физиологията, а не просто в плана на свободните философски 
дебати. Тук това се прави като продължение на писаното в 
предходния том (Формата на човешкия свят, 2010) със съзна-
ние за тази отговорност. 

Може да е удобно и продуктивно за физиологията ментално 
да се отъждествява на физиологично, но просто не е така в све-
та. Каквото и да говорим, никога не наблюдаваме менталното 
наред с физиологичното, а още по-малко в непрекъсната слятост 
с мозъка. Философската наивност тук е очебийна даже само при 
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декларирането на отказ от Декартовия дуализъм. Декартовият 
дуализъм е превратен, но по-важно и по-лошо е, че се запазва 
самата схема ментално–физично, обективно–субективно. Ако 
запазваш понятия за ментално и физично и при това утвържда-
ваш тяхното тъждество, е налице противоречие. 

248. Научен материализъм. „Извършваме операция с 
мислите.“. 

Неврохирургът (Хенри Марш) заявява: „Оперирам мисли.“. 
Преди отстраняване на тумор от лявата хемисфера хирургът 
търси важните области, за да ги запази. Той провежда експери-
мент с пациентка. Пациентката брои, а хирургът докосва мозъка 
£ с електрод. При поредното докосване тя блокира броенето. 
Следователно именно тази е точката, където се извършва брое-
нето, т.е. говоренето на числа.  

„Това е живо доказателство, че мисленето е физически фе-
номен.“, заключава хирургът. Наистина човек престава да брои 
при такова дразнение. 

Но в действителност се наблюдава веригата: дразнене на мо-
зък–промяна на говор. В тази верига може да се включи и дисп-
лея с мозъчни вълни. Никъде в тази верига не се наблюдава из-
питването на броенето и спирането му от пациента. Следова-
телно това не е доказателство, че мисълта е физически феномен. 

Хирургът използва менталния термин ‘мислене’, но той наб-
людава физическото броене (едно вербално телесно поведение). 
Хирургът отъждествява невидимия от него процес: ‘мислене’ с 
реалния феномен на говоренето. Броенето на пациента е реално 
в перцептивния поток на хирурга, но мисленето на пациента е 
реално само в световия поток на пациента. 

През цялото време всички тези процеси се преживяват от 
хирурга и пациента като два независими индивиди. В никой мо-
мент наблюдаваната сцена не е някак чисто ‘физическа’, вън от 
‘ментално’ преживяване. 

Ето как хирургът може да обясни постижението си: „Ние 
всички сме формирани от нашата култура да вярваме, че мисъл-
та е свободна и ефирна, нематериална, духовна, противополож-
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на на материята. Но сега виждаме ясно, че това не е вярно: ми-
сълта е материална.“. 

Вместо един културен предразсъдък се приема друг култу-
рен (научен) предразсъдък. Реално тук не се наблюдава никакво 
мислене, и в същото време всички наблюдавани мозъчни и по-
веденчески форми са преживявания, феномени. Т.е. мисълта ни-
то е духовна, нито е материална, а мозъкът е само ‘материален’, 
т.е. наблюдаема сетивна форма. 

249. Мозъчни функции – феномени. 
Мозъчните функции и корелираните с тях феномени са в 

единен жизнен процес, но не са континуални. Потокът на фено-
мени се анализира по ‘потоци’ или ‘планове’: 

– сетивен поток; 
– емоционален поток; 
– мисловен поток. 
Тези планове не са фиксирани и се преплитат. 
Целият този процес на светуване съдържа специфичен сек-

тор: усещане активността на тялото, и още по-специфичен в то-
ва усещане: наблюдение на мозъчни процеси при специални из-
куствени условия. Тези мозъчни процеси са корелирани с цялос-
тния поток на феномени: определени мозъчни процеси съответ-
стват на определени феномени. 

250. Мисловните експерименти за психично–физично са 
неопределени. 

Много мисловни експерименти се правят в дебатите за ква-
лиите. Тези експерименти се провеждат и тълкуват неопределе-
но разнообразно и тяхната сила се губи. Трябва да се използват 
реални експерименти, когато се изследват квалиите и подобни 
философски теми. Реалните експерименти в естествените науки 
постигат резултати, независими от изказ и интерпретация.  
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251. Преходът от ‘феномен’ към ‘ноумен’ е неопределе-
на трансформация. 

Сетивният поток не се проецира еднозначно в мисловен. 
Квалиите не се отразяват от огледално отрзяващи мисли. Опи-
тът не се изказва еднозначно. 

Между сетивната реалност и мисловното има неопределе-
ност. 

Между всеки две различни серии е налице неопределеност и 
все пак се разпознават съответствия. 

252. Мозъкът организира жизнения процес на тялото. 
Мозъкът е система от интерактивни модули.  
Той организира цикъл на постоянен ре-синтез на живата 

форма. Косвено той организира и своя собствен ре-синтез като 
органична форма. 

Този процес е някак ‘успореден’ с ре-синтеза на света. 

253. Функционалните термини са неутрални спрямо 
материя–съзнание. 

‘Нож’ е функционално определение на артефакт чрез отна-
сяне към ‘рязане’. Тук няма структура ‘материя–съзнание’, а по-
скоро на структура към функция, на форма към смисъл. Подоб-
на теза за независимост между функциите и ‘носителите’, в кои-
то се въплъщават, се разработва от ‘функционализма’. 

По силата на своята жизнена отнесеност към ре-синтез на 
живи форми функционалните термини са свободни от деления-
та: обективно–субективно, материално–духовно, телесно–
психично. 

Всички тези деления не са налични, но са налични корели-
раните феноменални форми и органични процеси в тялото. 

254. Група функционални термини. 
‘Кодон’ е функционална идентификация на тройка нуклео-

тиди, които кодират синтезата на една аминокиселина. ‘Неврот-
рансмитер’ е функционална идентификация на вещество, което 
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а.  

пренася електрическите импулси между невроните. ‘Хранопро-
вод’ е функционална идентификация на орган в храносмилател-
ната система. 

‘Изказване’ е функционална идентификация на група думи, 
предаващи една завършена мисъл. ‘Нож’ е функционална иден-
тификация на средство за рязане. ‘Погребение’ е функционална 
идентификация на ритуал за обслужване на умрелите хора. 

Всички тези термини имат една и съща граматика или кате-
гория – функция. 

Както се вижда, във ‘функцията’ няма категориална разлика 
между макромолекула, клетка, орган, артефакт. Разликата е във 
виртуалността на артефактите и реалността на органичните 
форми. 

Функциите са релации на форми към процеси, които водят 
до ре-синтез. Традиционно те са разглеждани телеологично, ка-
то адаптации или като елементи на машини. Анализът тук не е 
телеологичен, нито механистичен. Това са форми, чиято дина-
мика води до ре-синтез на жива форма. 

255. Мозъчните изследвания са добра терапия и срещу 
материализма.  

Философията трябва да отстрани и двете категории: ‘мате-
рия’ и ‘дух’, и двете метафизики: материализъм и идеализъм. 
Заедно с тях тук обаче ние отстраняваме и дуализма, който при-
ема и двете реалности. 

Известно е, че тези изследвания са добра терапия срещу 
идеализм

Новото  е, че те могат да бъдат терапия и срещу материа-
лизма. 

256. Няма очертана сфера на определено безсъзнател-
но. 

Няма очертана сфера на безсъзнателното, в която като в 
склад с чекмеджета и рафтове се подреждат изтласкани мотиви.  

Има изтласкване или отпадане от съзнанието поради липса 
на смисъл, важност и поради пестене на енергия. Отпадат от 
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съзнанието и важни проблеми, които се оказват нерешими. На-
лице е поначало несъзнателна активност, която може в опреде-
лен контекст да де разглежда като ‘психична’ – когато се отнася 
към физиологичната. 

Съзнание – несъзнание е енергетичен въпрос. Отпаднали 
или изпуснати, менталните форми се разпадат, хаотизират, оста-
ват в мозъка като неподредени невронни мрежи и процеси. Това 
е като снимка с объркани настройки. 

257. Феномени и телесни процеси имат форма на вълни. 
Понятие като ‘вълна’, разбирано неутрално спрямо ментал-

но и телесно, е подходящо динамично понятие за анализ на мо-
зъчни и феноменални процеси. 

Дефиниция: Вълна: динамична (времева) форма на колеба-
ние. 

Колебанията се повтарят. Тук се вижда запазване на форма-
та на процес, на времевата форма. От микро до макро и мега 
движенията формата на движенията се повтаря, възпроизвежда, 
ре-синтезира.  

Формите ‘пулсират’ в ритми и така се запазват. 
Структурите се колебаят, осцилират, около състояния на ме-

тастабилност, привлечени от атрактори във фазово пространст-
во. За живите форми атрактор представлява метастазиса (равно-
весието). Това е динамично равновесие на нормално функцио-
ниране на системите и живо състояние за живата система Про-
цесите на разпад и синтез динамично се компенсират. 

Формата ‘вълна’ е разработена силно във физиката, както и 
пространствената форма тяло.  Може да се каже, че форма–
вълна са пространство-времевата форма на описване на света. 
Менталната динамика като непространствена (пространствено 
неопределена) може да се опише времево като вълнова динами-
ка. Сетивната динамика е вълнова динамика. Мозъчните функ-
ции имат вълнова форма на преливаме между възбуждане и по-
тискане. 

Всяко дразнение – светлина, звук, миризма, вкус, докосване 
– има формата на вълна. То започва от нула, нараства по сила 
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(интензивност), достига максимум, и после спада, затихва и из-
чезва.  

Възбудимостта и подтискането на невроните има вълнова 
форма. Това е факт от физиологията. 
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Глава 7. Сетивен поток 

258. ‘Двупосочност’ на сетивния поток. 
Сетивният поток не спира, докато животът продължава. 
Събуждаме се, усещаме тялото си и виждаме мястото, къде-

то сме заспали. Спомняме си откъслеци от сънища. Вдъхваме 
свежия въздух. Чуваме часовника, виждаме колко е часът и в 
съзнанието се избистрят проекти за деня. 

Този поток в тялото и в средата може да се представи като 
нахлуване на света през нашите сетива, но усещанията от тя-
лото не попадат в тази представа. Същият поток може да се 
представи и като наша активност: това именно тяло, аз, вижда-
ме, чуваме, вкусваме и докосваме. Именно това тяло с неговите 
свръхсложни сетивни апарати създава всяка секунда с лекота 
очертанията на света. 

Но как физичното създава психично? Тази дилема е нере-
шима, ако останем в опозицията субект – обект, физично – пси-
хично. Нищо и никой не създава потока – феноменалният по-
ток  тече такъв, какъвто е жизненият процес на тялото.     

259. „Сетивните образи са презентация на средата.“. 
Най-силните изрази на физиологичното разбиране на обра-

зите във физиологията като тези на Рудолфо Линас експлицират 
не пасивния пренос (презентацията), а активния синтез:  ‘транс-
формирайки светлинните вълнови фронтове в образи, създават 
контекст за организацията на визуалната система на всички ста-
дии на еволюцията.“ (Llinás and Paré 1996, 1). 
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Но и тук намираме коренното деление на обект и субект, ко-

ето се проецира в парадигма за презентация. 

260. „Нервната система имплементира сетивната 
функция.“. 

‘Имплементацията’ – въплъщаването на функциите в струк-
тури, е когнитивна ‘имплементация’ на биологичната структур-
на-функционална схема. Дейвид Мар проектира тази схема в 
изчислително-репрезентационното разбиране на зрението през 
1980. Оттогава тази схема е приета от неврофизиолозите като 
безспорна истина без смислени преценки на нейната адекват-
ност. 

„Нервната система може да имплементира трансформацията 
на моделите на активност, получени от сензорните входове в 
кохерентни образи. Такъв един образ е разбиран тук като премо-
торен шаблон, който може да служи като планираща платформа 
за поведението, условие за целево действие.“ (ibid., 3). 

Тук Линас и Паре приближават схемата плътно до едно син-
тетично разбиране за сметка на едно презентиране, което 
Дейвид Мар смята за най-висшето достижение на човешката 
зрителна система – обективното отражение на действителността 
каквато е. 

Да, образите служат като модели за организиране на поведе-
нието. Но как биха могли те да служат на тази цел, ако бяха от-
ражения на неживи форми и процеси в средата и следователно 
нямаха смисъл като жизнени форми и функции? Ако образите 
представяха светлинни вълни, звукови вълни и молекулни със-
тави, вместо да са картини, звукове и миризми, как биха служи-
ли те на възпроизводството? За когнитивната парадигма именно 
такова представяне би било най.висшето ниво – ‘обективното 
познание’. За организма подобно ‘познание’ би било напълно 
безсмислено и невъзможно. Защото то би представяло цялостни 
отражения на една обективна действителност без заинтересован 
подбор на смисленото за индивида, за вида, за жизнения процес 
на ре-синтеза. 



                                                     Светуване     159
 

261. Сетивният поток е жизнен процес. 
Жизнените процеси не са презентации, а синтези – фази от 

ре-синтеза на живата форма. Само като моменти от живо свету-
ване усещанията са смислени. 

Усещанията са биологични функции и имат същата природа 
като останалите биологични функции – те са звена от възпроиз-
водството на организма. 

Това е естественото разбиране и оттук нататък може да има 
място концептуализирането на сетивността в термините на ин-
формацията. 

Дали информацията трябва да е вярно отражение на обек-
тивната действителност, за да служат сетивата най-добре на 
своя носител? Положителният отговор изглежда саморазбиращ 
се за когнитивната парадигма, за схемата на презентациите и за 
коренното деление субект – обект. 

Нека запитаме аналогично: Дали информацията, която пос-
тъпва и се преобразува заедно с приеманата енергия от организ-
мите, трябва да е отражение на обективната действителност? 
Очевидно въпросът изглежда безсмислен, но има смисъл на фо-
на на въпроса за обективността на информацията, която сетива-
та представят. 

Нямаме никакво основание да отделяме една група функции 
от всички останали така радикално, че да прилагаме цяла раз-
лична парадигма към тях. Сетивните функции не са и не могат 
да бъдат нещо коренно различно от храненето, обмяната на ве-
ществата и енергиите. 

За да осъществява възпроизводството, организмът синтезира 
сложен ред процеси, затворени в цикъл – възстановява се онова, 
което се разпада. Този цикъл няма нищо общо с някакво ‘отра-
зяване’ на средата – той изисква информационен поток от типа 
на програмата. ДНК програмира процесите на ре-синтез в тях-
ната определена последователност. Организмът вписва този ре-
синтез в средата като мрежа от условия. 
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262. Усещането е серия от синтези. 
Нищо от видимия свят не е просто ‘някъде там, отпред’. 

Всичко се създава в перцепцията, казано метафорично. Зрението 
е изключително богата серия от синтези, които се интегрират в 
едно цяло – видим свят. 

В усещането са налице всички форми на синтез и ре-синтез: 
трансдукция, трансмисия, транслация, репрезентация, проек-
ция, трансформация. 

263. Сетивните сигнали са трансформации на инфор-
мация, вещество и енергия. 

Сетивният поток не тече отвън навътре. Сигнализиране от 
повърхността на тялото (рецептора) до анализатора не е транс-
лация, а многостепенна трансформация, която отслабва разби-
рането му като ‘отражение’, ‘презентация’ или ‘репрезентация’.  

Разбира се, сетивата генерират информация за средата. Ако 
това е ‘информация от средата’, тя е така преобразувана, че вся-
ка верига взаимодействия със средата също основание може да 
се нарече пренос на информация.  

Растенията вдишват CO2 и синтезират белтъци под въздейс-
твие на светлината. Тези вещества запазват изходните елементи 
и в тази степен са пренос на информация. По подобен начин 
синтезът на белтъци и аминокиселини от хранителни продукти 
„е информационен процес или презентация на средата от орга-
низма“. 

 
Преносът на информация е винаги пренос на вещества. Пре-

носът на вещества е винаги пренос на енергия. Тези потоци са 
един поток. 

264. Възприятието създава смислени цялости. 
Възприятието извършва подвиг, създавайки смислени ця-

лости от квалии. Тези цялости са компактни единства и ги раз-
познаваме като обекти и лица, процеси и действия. ‘Планина’, 
‘светкавица’ ‘град’, ‘пътуване’, ‘ябълка’, ‘зреене’, ‘стол’, ‘сяда-
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не’; ‘мъжко лице’, ‘усмивка’, ‘моят приятел Иван’, ‘среща’, са 
примери за такова смислени цялости. 

Усещаме в модални форми, научаваме кое какво е, запомня-
ме и разпознаваме обектите и лицата, когато ги виждаме отново. 
Така ние живеем в един познат свят. 

Възприемането на обекти изглежда толкова естествено, че 
не се питаме как това е възможно. А това е изключителен син-
тез, който не може да се извърши на нито един от етапите на 
зрителното възприятие. 

‘Обектът’ и ‘лицето’; ‘процесът’ и ‘актът’ не са налице в 
групите и сериите квалии. Изразът ‘комплекси от усещания’ на 
Лок и Бъркли се е използвал за означаване на този феномен. Но 
нещата, лицата, процесите и действията са повече от комплекси 
– те са смислени цялости от моменти.  

По някакъв начин разпознаваме в поредица от звуци мело-
дия. По някакъв начин разпознаваме човешко лице, а в познато 
лице разпознаваме приятел. За тези актове са намерени мозъчни 
структури. По някакъв начин сънуваме неща, действия, чудови-
ща, фантастични събития, съставени от разпокъсани парчета 
представи. 

И като цяло разпознаваме нашия свят като едно цяло. В мо-
зъка не са намерени специализирани участъци, свързващи мо-
далностите на възприятие в едно цяло. 

265. Перцептивните цялости съставляват света на 
живата форма. 

Човешкият свят се състои от необхватно множество обекти 
и процеси. Но всеки от тях е оформен на сетивно ниво като едно 
цяло, за да се разпознае като обект или процес: облак, светкави-
ца; ябълка, храна; хищник, опасност; майка, грижа. Огромните 
мрежи от познати обекти и процеси синтезират свои локални 
цялости, групи, категории, за да оформят в края на краищата 
целия сетивен свят. 
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266. Светът е мястото, ‘в’ което една жива форма 
живее. 

Възприятие има, когато живата форма разпознава форми по 
пътя на живота. Мечка възприема пчелен мед като храна, чо-
век като враг, зелена долина като място за почивка. Светът има 
за нея очертания чрез това, че тя води живота на мечка. Смисъ-
лът на свят и смисълът на възприемане на свят е такъв: Моят 
живот тук на това място (в тези планини и реки и сред тези дру-
ги живи същества) е такъв-и-такъв. Светът – това е ‘мястото, в 
което’ животът живее. Нашият свят е ‘мястото, в което’ ние мо-
жем да живеем. Светът е определен като арена на живота и той 
се въззема от хаоса.  

267. Възприятието е еднакво за индивиди от един вид. 
Сетивните възприятия са такива, че интегрират един цял 

свят. Телесно те са такива, че водят към оцеляване и експанзия 
на перцептора. Възприятията са такива, че оформят нашия свят 
в неговия поток. Някои феномени не са очевидно полезни, като 
например цветовете, но са приятни. 

Хората възприемат естествените предмети (и артефактите 
като естествени предмети) по един и същ начин. За всички тях 
далечното е далечно, близкото е близко, лявото е ляво, предното 
е предно, горното е горе. Планината е планина, морето е море, 
камъкът е камък, а чашата – съд. 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 мо-
гат да действат целесъобразно и отговорно на равнище на естес-
твеното заедно без превод.  

Човек, който застане на мястото на друг, вижда същите тела 
в същата перспектива, които другият вижда. Дърветата и плани-
ните съществуват не защото ние ги обособяваме или измисляме. 
Но тази дадена ни подредба изисква анализ, недопускащ транс-
цендиране отвъд опита. С помощта на подобни осмисляния на 
реални ситуации, неоспорими за никого, можем да се прибли-
жим до разбиране на смисъла на ‘тялото’, ‘събитието’, ‘живата 
форма’ и ‘човешката форма’.  
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268. Структурата: „Аз-виждам-нещо. .“ липсва. 
Не аз, Иван Иванов, виждам сега този залез и този океан. 

‘Иван’ не е онзи, който вижда залеза, а ‘залезът се вижда’. Тази 
граматически израз не отразява структурата ‘някой–вижда–
нещо’, а просто залеза. И това не е нещо, което прави нещо, а 
просто слънце-залязва. Във виждането не се събират ‘виждач-
виждане-виждано’. Така изглежда отстрани, но не в самата ви-
зия. 

Няма ‘човек’, ‘виждане’, ‘сега’, ‘тук’, ‘това’ и ‘този’. Всичко 
това е и заедно без граница, и разграничено като възприето, на-
зовано мислено и представяно. Така е, когато се задълбочим в 
корените на нашите привично организирани в една несъзнавана 
граматика понятия и видим, че на сетивно ниво тя отсъства. 

„Някой–вижда–нещо“ е виртуална проекция от наблюдение 
на тяло, което гледа. 

269. Възприятията са феномени, оформени като син-
тези. 

Подвигът на възприятието не обособява субект, възприятие 
и обект, а форми и процеси.  

Реално няма граница между ‘обективно’ и ‘субективно’, 
между ‘образ’ и ‘оригинал’ във възприятията. Те са феномени 
както в смисъла на античния скептицизъм (Секст Емпирик), яв-
ления, така и в смисъла на съвременната наука и философия. 

Феномените са синтези (не ‘конструкции’), а не рефлексии. 
Те имат форма и това е формата на живот, ‘чийто’ са тези фено-
мени. 

Възприемайки феномените като такива, а не други, ние ре-
синтезираме сетивния свят в неговата човешка форма. 

270. Възприемането не е ‘течение на информация по 
канала на сетивото’. 

В парадигмата ‘обект–субект’ сетивата са канали, по които 
тече информация. 

Реално ние никога не осъзнаваме подобно течение по по-
добни канали. 
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Научно ние не наблюдаваме такъв еднопосочен процес. По-

скоро е налице серия трансформации, и то в две посоки: от ре-
цептора към анализатора и от анализатора към двигателния апа-
рат, където усещането контролира действието.  

Налице е цикъл: аферентен–еферентен синтез. Организмът 
осъществява цикличен ресинтез на поведение в променлива сре-
да. 

271. Сетивният поток е серия състояния на цялата се-
тивна система. 

Наблюдаваме състояния на цялата перцептивна система. 
Няма отделени фази, представими като моменти от движение от 
обект към субект. За една десета от секундата състоянието обх-
ваща око, ретина, нерви, зрителна кора с различни сектори. За 
още незабележим момент перцептивната система реагира, като 
въз-създават този динамичен свят. Същото важи за всички сети-
ва и за проприорецепцията. 

272. Сетивото е органичен момент от тялото – Гиб-
сън. 

Джеймз Гибсън, единодушно приеман за един от създатели-
те на съвременната наука за виждането, пише: „Окото е схваща-
но като инструмент на ума, или орган на мозъка. Но истината е, 
че всяко око е позиционирано в главата, която на свой ред е по-
зиционирана в торса, който е позициониран на крака, поддър-
жащи позата на торса, главата, и очите относно повърхността. 
Визията е цялостна перцептуална система, а не канал за усеща-
не.“ (Gibson 1986, 176). 

Факт е обаче, че не тази позиция на разбиране на сетивото, а 
тъкмо критикуваната от Гибсън, е приета от научната общност. 
Това свидетелства за изключителната сила на когнитивната па-
радигма и компютърно-репрезентационната схема. Тази сила се 
корени в локалната категориална форма ‘субект–обект’. 

Самото обособяване на ‘възприемане’ от ‘действие’ и пре-
небрегването на действието за сметка на възприемането говори 
за една изкривена картина на процеса на светуване. Реално в 
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моето възприятие никога не различавам един ‘Аз’, перцептор, от 
един ‘Обект’, а оформен жив процес на явяване-и-създаване на 
нещата, които изграждат света. 

273. Сетивният поток е поток на ре-синтез. 
Потокът на усещанията не е безформено изливане, а посто-

янно възстановява все същия сетивен свят. 
Сетивата възстановяват една непрекъсната картина на все 

същия свят. Поглеждаме – и всичко познато е тук, налице. Но 
каква огромна функция е едно моментно осъзнато виждане! 
„Мозъкът обработва огромна сетивна информация.“. Опитите за 
компютърно моделиране на елементи от зрението показват, че 
са нужни огромни количества информация за обработка, за да се 
представи даже само една форма (квадрат или обемен ръб). 

Тялото на едно сетивно същество постоянно синтезира сиг-
нали и сигнални серии, които насочват тялото към ре-синтез в 
постоянно променлива жизнена среда и състояния в самото тя-
ло. 

274. Ре-синтезът следва смисъла. 
Запомнят се смислени разнообразия, а не просто механично 

натрупване на единици. Това потвърждава, че разнообразието 
още не е информация за живото – информация се генерира чрез 
смисъл. На състезанията по запомняне на серии от карти за игра 
най-добрите участници споделят, че съчиняват цели истории за 
картите в тестето и така запомнят тяхната последователност в 
по-голям обем. 

Далеч по-лесно и по-силно се запомнят емоционално оцве-
тени събития – отново преживяването определя синтеза и запаз-
ването на форми. Изглежда всяко събитие и даже възприятията 
оставят следи, в основната част неосъзнати. 

Удивително е самото възпроизвеждане на складираните 
спомени. То става най-интензивно за най-интензивните прежи-
вявания. 

Когато се запознаваме с нещо, връзките между веригите 
неврони се подсилват (ре-синтез), тъй като се активират в синх-
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рон. Всеки път, когато ‘включваме’ тази връзка, тя се реактиви-
ра. Това е случай на ре-синтез – копиране.  

И все пак ние забравяме. Понякога не можем да реактивира-
ме синтезираните връзки. Защо? Понякога те се изтриват, изчез-
ват. Понякога те се преместват в други части на мозъка. Това е 
трансмисия на формата, проекция. Забравянето е също обяснимо 
пряко в светлината на нашата теория. Всички форми са потопе-
ни в безформен хаос, изплуват от него и пропадат в него. 

Удивително е, че нашите мозъци пазят следи от ранното ни 
детство, а в същото време съвсем скорошни неща като какво сме 
яли сутринта, се забравят. Как мозъците възпроизвеждат стара 
информация? В нашия ум запомнянето на имена върви обикно-
вено с лица, облекло или казани фрази, с действия или поведе-
ния. Отново се потвърждава, че смисълът прави от опитното 
съдържание трайно. 

Спомените и симетричните на тях очаквания образуват 
формата на личното време. Спомените се превръщат в очаква-
ния спрямо още неизпитани феномени. 

275. Апарат за разпознаване на обекти. 
Разпознаването на зрителни форми като обекти изисква спе-

циализирана област в рамките на зрителния апарат. 
Kevin Chappell. Пациентът след стара катастрофа престава 

да разпознава обекти и ситуации с обекти. Повреден е сектор от 
зрителния кортекс, корелиран с разпознаването на обекти. Той 
обаче е запазил непокътната способност да разпознава човешки 
лица. Когато гледа обекти, той ги описва по форма и цвят, но не 
знае какво е това. Не може да декодира точната информация за 
обектите в цялостни форми. Смисълът се изплъзва. Така човек 
не може да създаде кохерентна интерпретация на света от дина-
мични обекти. 

С усилие на ума и благодарение на паметта Кевин осъзнава 
например, че синьото горе е небе, а зеленото долу е поляна, че 
правоъгълните картончета с фигурки са карти за игра. 
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Този феномен не може да се обясни с ‘информационна об-

работка’ на ‘обект-базирана фаза’, както постулират теоретици-
те на когнитивната наука за зрението. 

276. Апарат за разпознаване на лица. 
Разпознаването на лица е корелирано със специфично място 

в зрителния кортекс. 
Lincoln Holmes. В резултат на автомобилна катастрофа в 

детството пациентът има увреждане на част от зрителния кор-
текс в областта на тила. Той вижда формите детайлно, разпозна-
ва обектите точно. Той вижда и човешките лица с цялата им 
текстура. Той вижда, че това са лица. Но не може да разпознае 
лицата като нечии, не познава кой е това. Не разпознава и сво-
ето лице на снимка и в огледало. Изплъзва се смисълът 
‘личност’. 

Човешките лица са много и са уникални. За тяхното разпоз-
наване отговаря строго специализирана област в зрителния кор-
текс. Очевидно за хората е жизнено важно да познават лицата и 
чрез тях всеки друг човек. Научаваме се бързо да разпознаваме 
родителите си. 

Тези феномени на разпознаване са силно свидетелство за 
синтетичния смислов характер на зрителното възприятие. 

277. ‘Видимият свят’ е корелиран с ‘повърхността’ на 
средата и тялото. 

Видимият и осезаван свят, мрежа от форми, е тънък пласт от 
светуването – съответства на мрежа от специфични вибрации. 
Той е като връх на айсберг, най-високите части на който са над 
водата. Останалото е невидимо, не-съзнавано, неопределено. То 
е потънало в неопределеност, но цялата енергия произлиза от 
него. Той е като океанът, а светът е като вълните.  

Това е като наслагване на вълни с различна честота и все по-
малка амплитуда. ‘Големите масивни вълни’ са несетивен пласт, 
несъзнавано живеене. В огромния си обем несетивни, това са 
жизнените процеси на тялото. 
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Върху тях се наслагват активностите на нервните системи. 

На тях съответстват усещания, емоционални състояния, мисли. 
А над всички тях се наслагват говоренето и слушането, онези 
звукови вълни, които се интерпретират като думи и реч. ‘Речта’ 
– това е смислов синтез от звуковите вълни, произвеждани от 
събеседници в местен език. 

278. Проникване в света. 
Светът ни изненадва, когато проникваме в него със сетива и 

уреди. Не знаем какво ще ни покажат уредите. Не знаем какво 
ще се окаже достижимо за сетивата ни и с помощта на уредите.  

Така в биологията се откриват бактериите и после вирусите. 
Така Галилей, поглеждайки към Юпитер, с изненада открива 
спътниците му.  

Видимото не е обозримо, не е известно поначало. Само се 
знае, че трябва да достигне очите, да се види. Но зад видимото 
няма невидимо. Всичко е феномен.  

Силното възприятие се прелива в мисловно концептуализи-
ране. Намираме струпване на много форми и ги разпознаваме 
като една. Тях маркираме с понятие, без то да е точно и да е все-
общо.  

Например откриваме семейство симптоми и разпознаваме 
болест. После лекуваме болестта. Симптомите ни служат за ди-
агноза. Но винаги има отклонения и усложнения. Всеки индиви-
дуален случай може да ни изненада.  

Не е възможно точно понятие за болка или болест, което да 
няма изключения. Но това е така и за физичните понятия.  

279. Перцептивната форма е неизменна за една жива 
форма. 

Експеримент. Може ли да се промени сетивната форма чрез 
уреди за наблюдение? 

Уредите за наблюдение – микроскопи и телескопи, радари и 
усилватели, уреди за нощно виждане и всякакви аналогични 
технологии, презентират отвъд хоризонта на невъоръженото се-
тиво, но не променят нито този хоризонт, нито формата на усе-
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щанията. Тук именно е налице презентация – напълно определе-
на проекция на един образ в обхвата на сетивата.  

Онова, което уредите дават, е отново, както и при естестве-
ното възприятие, много тънък пласт между възприемания ‘сег-
мент’ от света и невъзприемаемото, което предполагаме.  

Нашият свят се разширява в уредите за наблюдение, без да 
променя формата си. Зримото отново има визуална форма. 
Електромагнитни вълни отвъд зримото се преобразуват в сетив-
ни сигнали: зрителен образ, звукови вълни, други сетивни фор-
ми.  

Тази еластична бариера на сетивните форми е непробиваема, 
докато сме хора в този свят. Тя се пробива в умирането. 

280. Граница на сетивното.  
Един ‘дзен-коан’ за квантовата механика, преизказ на извес-

тния коан: „Покажи ми лицето си отпреди да си се родил.“  мо-
же да гласи: “Покажи ми електрона, преди да е стигнал фотоп-
лаката.“ В този въпрос се вижда невъзможност и липса на една 
допускана същност. 

Как да разбираме тази граница? Навярно идеята за граница е 
рефлексия на допускането за безграничност. В науката се стре-
мим към безгранично разширяване на хоризонта на познатото. 
Въпроси от типа: „Какво представлява електронът преди да се 
засече на фотоплаката или в Уилсъновата камера?“, предизвика-
ли толкова много допускания, философии, спекулации и логи-
чески конструкции, е твърдо възпрян от границите, от формата 
на сетивност, в която се корени целия опит и самата опитна нау-
ка. 

Такива въпроси са в нагласа визиране на невизируемото и 
естествено са несъстоятелни. Несъстоятелни са и всички вари-
анти на ‘отговор’ в посока електрона като микрочастица, микро-
вълна или състояние на струна преди взаимодействие. 

281. Реална перцептивна относителност. 
Англичанинът, ескимосът и всеки друг човек на мое място 

би виждал същото, което и аз, независимо от езика. Всички чо-



 170
 

вешки същества ще виждат различно от другите живи същества. 
Всяка жива форма ще визира свой сетивен свят. 

Става въпрос за виждане без интерпретация от рода на 
‘стол’, а за чисто сетивно възприятие. То може да се провери, 
като се накара всеки да нарисува това, което възприема, едно 
към едно.  

Всички местни описания гравитират към сетивното възприя-
тие с човешко тяло. 

282. Перцептивните фикции са реални синтези. 
Халюцинациите, миражите, сънуваните образи, представите, 

са там, в пространството, където ги виждаме. Даже те не са в, не 
са някъде във физически смисъл, а съставляват онова прост-
ранство, в което те се подреждат. Те са реални именно в мо-
дусите си на халюцинация, мираж, съновидение. 

„Те нямат физическо съществуване.“ означава, че те са в 
друг модус на света. Този модус не е фундаментално различен 
от този на виждането. Активират се същите визуални функции и 
структури в кортекса. 

Разликата е, че фиктивните халюцинирани и сънувани прос-
транствени неща не се възприемат с очите актуално, а само се 
съединяват и формират на базата на запомнени визии. 

Те са реални, защото създават същите физиологични състо-
яния, емоции, реакции и даже действия, каквито реално възпри-
еманите неща. Образът в халюцинацията е най-често ефимерен, 
непонятен и се разсейва лесно. Образът в миража е също време-
нен и се разрушава, изпарява се. Само образът на онези неща, 
всред които се събуждаме и движим през деня, си остават все 
там ден след ден. 

Щом постоянно сънуваме смислени пространствени фено-
мени, няма как визуалното да е ‘познание на обективно прост-
ранство’. 

283. Физиологично обяснение на сетивните форми. 
„Човешкият организъм непрекъснато се подлага на действи-

ето на различни механични, химични, температурни и други 
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дразнения, които постъпват от околната среда и отделните части 
на тялото. За да може да се приспособи адекватно към тях и да 
осигури осъществяването на нормалните си функции, той трябва 
да получава непрекъсната информация за промените в средата, 
която го заобикаля. Тази информация се осигурява от сетивните 
функции.“ (Неврология 1998, 29). 

Така се получава, че ако организмите получават по-пълна 
информация за средата, те се възпроизвеждат в по-висока сте-
пен. Но това не е така. От физическите потоци организмите ге-
нерират смислени сигнали и актове съгласно актуалния ресин-
тез. Всяка друга информация е ирелевантна или невъзможна за 
смислен синтез. Човешките същества едва ли се разполагат в 
някакъв различен пласт, в който информацията тече пълна от 
обективния свят към съзнанието. 

284. Квалия и електрически импулс. 
Болката и електрическият ток в нервите не са съ-поставени в 

едно и също пространство, нито текат в една и съща времева 
верига. Нито пък болката е непространствена: нали ни боли ня-
къде нещо. Физиологичните изрази, в които болката се определя 
като резултат от импулса, са хетерогенни и се разпадат на фено-
менална и физиологична съставка. 

Болката е феноменална единица (квалия), а токът е нефено-
менален процес в болковия анализатор (феноменално – външно 
наблюдение на този физиологичен процес). В този процес се 
открива химически поток и електрически ток. Болката не е про-
цес в пространството на нервната система или процес между 
клетки, и все пак боли някъде: „Пръстът ме боли.“. Добавката 
‘ме’ отграничава единственото тяло, място от което ‘боли’. И 
този израз не е точен, защото не предава ‘изключителния дос-
тъп’ на едно ‘аз’ до ‘това тук тяло’. Тези изрази са вече съвсем 
контроверзни. 

285. Нервни импулси и кодиране. 
Връзката между невроните (синапс) е трансмисия на импул-

си.  
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Импулсите са вълни – колебания на химично електричество 

в невроните и между тях. Импулсите могат да се разгледат като 
състояния на невроните: специфично възбуждане и подтискане. 
Така нервните импулси са динамични форми на самите неврони, 
които се пренасят – трансмисия на форми, както е дефинирано 
по-горе. 

Импулсите между невроните се кодират амплитудно и чес-
тотно – като сила на тока и като честота на тока. „Бавните по-
тенциали подлежат на амплитудно кодиране: тяхната амплитуда 
нараства с увеличаване интензитета на дразнителя (при рецеп-
торните потенциали) или на количеството отделен медиатор 
(при ПСП). Информативна стойност при бавните потенциали 
има именно амплитудата. Не е така при акционните потенциали. 
Тяхната амплитуда е стандартна, а се променя честотата им. Ако 
върху мембраната на аксона приложим няколко дразнителя с 
различен интензитет, то честотата на възникващите акционни 
потенциали ще нараства всеки път при увеличаване на интензи-
тета на дразнителя (честотно кодиране).“ (цит. пр., 344). Импул-
сите предизвикват деполяризация на мембраната и между двете 
нервни клетки протича сигнал – електрохимически процес. 

286. Един физичен процес може да бъде информацио-
нен, ако се интерпретира (кодира-разкодира) като жиз-
нен процес: сетивност-поведение.  

Тук важи относителността на ‘информация’. Информация е 
смислено разнообразие. Има ли някаква чиста независима ин-
формация, която е налице в средата и се пренася по нервните 
пътища? 

‘Информация’ е един от аспектите на взаимодействията на-
ред с ‘вещество’ и ‘енергия’. Един физичен процес може да бъде 
пренос на информация, ако се интерпретира (кодира-
разкодира) като жизнен процес: сетивност-поведение. 

Тук вещество, енергия и информация вървят заедно и са 
един и същ неделим процес. Наистина същите процеси на пренос 
между клетките са напълно и смислено описуеми като електро-
химични процеси без споменаване на информацията. 
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287. Сигналът е органичен процес. 
Сигналът е органичен процес на органична форма: нервната 

верига, чиято динамика свързва точка от тялото с главния мозък. 
Тази връзка може да се определи и в обратна посока: сигнализи-
рането свързва главния мозък с тялото. 

Смисълът на сигнала е жизненият процес ‘сигнализиране’ в 
две посоки: от цялото тяло към мозъка и от мозъка към цялото 
тяло. 

288. Синтез на сигнал. 
Синтезът на сигнал е функция на рецептора (рецепция). „Ре-

цепторите са специализирани прибори, които улавят отделните 
дразнения и ги трансформират в нервни импулси. Проводнико-
вата част на анализатора е представена от гръбначномозъчни 
възли, от ядра на гръбначния мозък, мозъчния ствол и на тала-
муса, а също и от структури на ретикуларната формация, лим-
бичната система и малкия мозък. Постъпилите в ЦНС аферент-
ни импулси се разпространяват по специфични сензорни проек-
ционни пътища и се превключват в съответните таламични 
ядра.” (цит. пр., 29). 

„Рецепторите на общата сетивност са разположени във 
всички структури на организма.“ (пак там). 

Рецепторите се определят ‘за болка’, според сетивната фун-
кция: те са синтезатори на сигнал за болка. Те не се определят 
просто като рецептори за механични, термични и други дразне-
ния. 

В тези общоприети положения намираме, че рецепторите 
трансформират сигнали, за да се получат усещания. Трансфор-
мацията по-горе е определена като тип динамика между форми, 
при която една форма се превръща в друга. Но ако няма граници 
степента и вида промяна, която става между две форми, как ще 
различим една трансформация от едно взаимодействие? Всяко 
взаимодействие променя форми и така е определимо като ‘тран-
сформация’. Но далеч не за всяка такава трансформация казва-
ме: „Това е пренос на информация.“. В случая с рецепцията се 
използва информативно понятие, за да се определи физиологич-



 174
 

ната роля или смисъл на процеса в оцеляването на тялото. Фи-
зически целият процес е описуем без информация и като взаи-
модействие. 

Физиологичните описания систематично са оформени (де-
формирани) в оста S–O.  

289. „Допаминът причинява радост.“. Емоция и хими-
чески процес не са в едно пространство-време. 

Специфичният трансмитер допамин се корелира с положи-
телни емоции. 

Това се изразява физиологично в изрази с форма: „Допами-
нът причинява радост.“. Това е типичен за невронауката хетеро-
генен израз.  

Но напълно вярно е също обратното: „Радостта води до уве-
личен допамин.“. 

Не може да се твърди причинност между наблюдавано и 
наблюдаващ, а между среда и тяло. Радостта, емоция във фено-
менален свят, ‘презентира’ допамин в мозъка. Допаминът в мо-
зъка ‘презентира’ радост.   

Тук граматиката е ирелевантна. Няма граматика, която да 
предава адекватно тази връзка или релация. Причинността ре-
ферира генетична зависимост между форми и процеси в едно 
пространство-време, а радостта и допаминът не са в едно 
пространство-време. 

290. Синтез на изпитвани феномени ‘от’ наблюдаеми 
сензори. 

„Осъществява се по-нататъшно нервно процесиране (neural 
processing) на мултисензорния соместетичен вход (input), преди 
да се интегрира в нивата, където се генерира възприятие на 
форма, размер, текстура, и идентификация на обекти чрез кон-
такт (stereognosis – разпознаване на обект като монета или ключ 
след държане). Това става в асоциационните области на superior 
parietal lobule (париетален лоб) и в supramarginal girus.“ (ibid., 
352). 
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Хетерогенни дескрипции като: „в нивата, където се генери-

ра възприятие на форма, размер, текстура и идентификация на 
обекти“ са налице и тук, и във всяко физиологично описание. 
Явно те са неизбежни във физиологията на висшата нервна 
дейност. Те са коренно различи от дескрипциите на други физи-
ологични форми и процеси: „В сърцето се извършва изтласкване 
на кръв.“ е хомогенно описание на една наблюдаема функция с 
нейното място, а в описанието на ‘възприятие’, отнесено към 
мозъчна форма, липсва наблюдаемо възприятие, а се наблюда-
ват корови активности. Защо физиолозите не изключват терми-
ни от психологията – неизбежни ли са те? 

Изглежда, че думите за феномени са неизбежни, за да се оп-
редели истинската функция – тя не е просто мозъчен процес, а 
психична форма. Така една наблюдаема форма има ненаблюда-
ема функция, изпитвана ‘от субекта, чийто мозък се наблюдава’. 
Но къде е този субект и как той е зависим от мозъка? Този тип 
дескрипции далеч не са научно коректни. Физиолозите често 
подчертават, че в мозъка няма някакъв ‘хомункулус’, който въз-
приема. 

‘Хомункулус’ и ‘ненаблюдаема функция’ са симптоми на 
погрешна парадигма. 

291. Фантомен крайник. Усещането не е рецепция от 
рецептор към кора, а състояние на цялата верига. 

При липсващ крайник човек продължава да го усеща (фан-
томен крайник). При дразнене на участъци от мястото на ампу-
тация на ръка се усещат части на липсващата ръка – пръсти и 
движения на пръсти. 

Това е свидетелство, че сетивното възприятие не е възприя-
тие на ‘обективна реалност’, а е феномен, корелиран с жизнен 
процес. 

Каква е реалността на фантомния крайник? Реалността на 
фантомния крайник е във феномена „движа пръстите на липс-
ващата си ръка“. Нервният път е прекъснат в мястото на прекъс-
ване на крайника, но мозъчната кора в частта си за този крайник 
е възбудена.  
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Ние преживяваме части от нашето тяло, доколкото те са 

проецирани в мозъка. 
Феноменът ‘фантомен крайник’ ясно показва, че усещането 

не е ефект на процес от рецептора към мозъка. То е корелирано 
с цялостно състояние на нервна мрежа. 

292. Сетивният опит оформя света локално. 
Сетивният опит оформя локално света подобно на ‘мест-

ност’, в която се проправя ‘пътеката’ на жизнения процес: – дом 
с различни стаи; – предмети на бита; – район около дома; – се-
лище – район около селището; – страна; – континент – земя. 

293. Сетивни модалности. 
Ние, хората, по подобие на други бозайници, имаме пет 

външни сетива: зрение–слух–осезание–обоняние–вкус. Те са 
известни като сетивни ‘модуси’. Налице е и сетивност от вът-
решността на тялото – проприосетивност. 

Формите на сетивно възприемане трябва да са: виждане, 
слушане, разпознаване на миризма, осезаване, вкусване. При 
всички форми на възприемане ние разпознаваме ‘нещо’, а не 
просто форма или усещане.  

Петте сетива са добре разграничени. 
Физично те репрезентират сектори от вълновите колебания 

на средата, повърхности, форми и движения, молекули на хра-
нителни и други вещества. 

Слухът синтезира (‘презентира’) като ‘звук’ вълните от 26 
до 20 000 херца. 

Зрението синтезира (‘презентира’) образ ‘от’ вълните (фото-
ните) от 400 и 700 нанометра. ‘Фотон’ е ‘фин пакет от вибрира-
ща електромагнитна енергия, определим от вълнови свойства: 
дължина на вълната (от 10-14 метра) до хиляди километри’. Чо-
вешката визуална система е сензитивна само към фотони с дъл-
жина на вълната между 400 и 700 нанометра (1 nm = 10-9  m.). 
Рентгеновите лъчи, микровълните, радио и TV вълните са други 
части от този спектър. 
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Така ‘обективно погледнато’, човешките сетива ‘избират’ и 

‘представят’ сектори от вълновите спектри и така ‘носят инфор-
мация за света’. Но реално погледнато, сетивата синтезират 
процеси, корелирани с феномените на виждане, чуване и т.н. 

Мозъкът работи така, че най-достъпно регистрираме мозъч-
ната активност като вълни с различна форма: алфа, бета, гама. 

Смесват се сетивни модуси (синестезия), например: мириз-
ми и вкусове. Възприятието и разпознаването на миризми е асо-
циирано с кортекса на ункуса, който покрива амигдалата. 

Светлината може да се усеща като топлина. Сетивните мо-
дуси се допълват взаимно. Тактилното усещане допълва зрение-
то в пространствената ориентация. При неразвити модуси те се 
‘компенсират’ с други сетивни модуси. Например сляпоглухите 
чрез вибрациите, долавяни тактилно, усещат звуци. 

294. Звуково възприятие. 
„Вибрациите могат да се възприемат като звуци. Звуците 

пътуват във формата на вълни с характерна честота, измервана в 
херци, Hz (цикли за секунда), и амплитуда, измервана в звуково 
налягане (децибели, dB)... Нула децибели е средният праг за чо-
вешкото чуване, а 140 dB е прагът за болка. Нормалният разго-
вор има сила от 40 до 60 dB. Честотите между 50 и 20000 Hz мо-
гат да бъдат регистрирани като звуци... Въздушните вибрации 
(звукови вълни) преминават през външния звуков meatus и 
задвижват ушното тъпанче (tympanic membrane), което вибрира. 
Някои вибрации могат да пропуснат ушния механизъм и да дос-
тигнат перилимфа (perilymph) през костта. Трептенията на stapes 
footplate продуцират вълни на налягане в perilymph на cochlea 
(ушния охлюв), което пътува на различни дистанции в зависи-
мост от честотата, до 2 ½ оборота (turns) на вестибуларната ска-
ла. Високочестотните вълни упражняват натиск върху органа на 
Корти и неговата базиларна мембрана близо до основата на 
cochlea, докато по-нискочестотните вълни се издигат прогре-
сивно до върха £...  

Спиралният орган на Корти има два типа слухови клетки: 
вътрешни клетки подобни на колба и външни четириъгълни 
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клетки. Има един ред вътрешни слухови клетки, и между три (в 
основата) и пет (на върха) редове външни слухови клетки, общо 
към 15500 клетки. Те имат еферентни и аферентни нервни окон-
чания; но еферентната инервация е главно на външните слухови 
клетки, които съдържат миозин. Смята се, че външните клетки 
са контрактилни (свиваеми) и настройват фино базиларната 
мембрана. Вътрешните слухови клетки са отговорни за възпри-
емането на звука... 

Органът на Корти е честотен анализатор с най-високи пико-
ве, наблюдавани в основата на спиралата, а най-ниски – в об-
ластта на върха, а междинните позиции оформят топографски 
модел между най-високите и най-ниските звуци (тонотопична 
организация)... 

Възприемането на височината на звука се отнася към ампли-
тудата на вибрации на органа на Корти.“ (Noback, Strominger, 
Demarest 1996, 233). 

295. Декодиране на букви в звуци. 
Речта е синтез на думи от звуци, на изречения от думи. Че-

тенето на писан текст е декодиране на буквите (глифите) в звуци 
(срички, думи), на писаните думи в произнасяни и на написани-
те изречения в изричани. При декодирането се актуализират 
връзки, създадени когато се учим да четем.  

Това декодиране е проекция-трансформация, която не е на-
лице в мозъка, а се създава като мрежа от връзки между различ-
ни области на езиковия кортекс. Следователно съответствията 
между букви и звуци подлежат на запомняне, както значенията 
на думите.  

От звуците ние учленяваме думи. За тази цел се извършва 
фиксиран в паметта синтез. Чутите фрази са форми на преживя-
ване, светови форми. 

296. Усещанията са източник на понятията. 
Може да се допусне, както в класическата метафизика, че 

мисленето е независимо и по-висше от сетивността. Но опитът 
на лишените от сетива показва, че те не могат да образуват ня-
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кои понятия. Сляпоглухият няма ‘общи понятия’: качество – 
количество, същност – явление, и т.н. 

„Но как разбирах думата време (атмосферно)? 
Мислех си, че това е нещо невидимо и неосезаемо, но въп-

реки това има някакво отношение и към топлината, и към студа, 
и към дъжда, и към снега, и към слънчевия ден, и към облачния 
ден. Не можех да обясня думата време по някакъв друг начин, 
но въпреки това незабелязано свикнах да повтарям след педаго-
га тази дума, а след това свикнах и правилно да я употребявам 
по отношение на топлите и студените, слънчевите и дъждовните 
дни.“ (Скороходова 1981, 288). 

Понятието ‘атмосферно време’ не е категория, подобна на 
време, и все пак се научава от сляпоглухата Олга бавно, като 
дума с определена употреба. За категориите не става и дума. 
„Що е революция? Какво отношение към празника има месец 
октомври, след като празникът е през ноември.“ (цит. пр., 293)? 
А що е смърт? „Но аз помнех, че да бъдеш жив, т.е. да се дви-
жиш, да се смееш, да се храниш, да се обличаш, през лятото да 
се грееш на слънцето, а през зимата на печката, да дишаш и 
прочие, е много по-добре, отколкото да те заровят в земята и да 
лежиш в ковчега неподвижно. Затова още от малка започнах да 
се страхувам от това неразбираемо явление, т.е. от смъртта... 
Мислех си, че дядо живее по някакъв начин в гроба: сигурно 
прави нещо, движи се по някакъв начин под земята, някъде се 
топли или дори яде нещо.“ (цит. пр., 308). 

Експеримент. Ако изобразим опита като равностранен триъ-
гълник и основата да отговаря на сетивните данни, а върхът – на 
най-високите, всеобщи понятия, то стесняването на сетивните 
данни (основата) намалява целия триъгълник и сферата на опита 
е по-малък триъгълник. Човек, лишен от зрение и слух, не може 
да култивира абстрактно мислене. Той не разбира реч с чисти 
понятия. 

Ако има сляпоглухи добри математици или шахматисти, то-
ва е опровержение на казаното. 
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297. Експерименти за перцептивна относителност. 
‘Забавяне на филма’. 

Гледаме видеозапис на бягане на 100 метра на забавен ка-
данс. Само тогава възприемаме реално хармонията и мощността 
на човешкото бягане.  

Забавяме кадрите на падането на една чаша и счупването £. 
Тогава виждаме как тя се обръща във въздуха, как от начина на 
контактуването с твърдата повърхност тя се разчупва, разпръсва 
или ‘смила’, накъде отиват парчетата. 

Това ни пренася в друг план, защото възприемаме невъзпри-
емаеми неща с прости сетива. 

Забавено можем да проследим протичането на една бърза 
реакция на наш орган, примерно присвиването на окото, промя-
ната на зеницата; промени в нашето тяло, като обмяната на ве-
ществата, делението на клетката, заразата с вирус, оплождането 
на яйцеклетката...  

Забавено можем да видим как се развива един взрив. Можем 
да проследим модела на Големия взрив. Можем да възприемем 
как куршумът излита от дулото и неговия летеж. Забавено мо-
жем да проследим генерирането и разпространението на раз-
лични вълни, на звук, на светлина... Можем да визуализираме 
движение на молекули, на атоми, на евентуалните микрообекти. 

Тогава сигурно ще си дадем сметка за относителността на 
процесите спрямо човешките жизнени процеси. Ако микропла-
нът стане достъпен за нас, ще прозрем колко дълго живеем. Ако 
живеем един ден, ще възприемаме много от подобните детайли 
с невъоръжени сетива. Но тогава няма да развием представи, 
визии и понятия за гигантските небесни системи, за галактиките, 
за Вселената.  

Нашата физика ще представя други величини и обекти: 
клетката, кристалът, молекулите, атомите, елементарните час-
тици не като елементарни... Обикновени макродвижения ще бъ-
дат химическите реакции.  

Макро-феномени като маса, къща, дърво, ще се превърнат в 
безформени мега-феномени, чиито форми ще изискват друг тип 
изследване и наблюдение. 
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Звездите вероятно няма да съществуват за нас. 

298. ‘Ускоряване на филма’. 
Ускоряването на филма ни показва в детайли формата на 

движение: на тялото, на жизнените процеси, на космическите 
процеси. Как се развива един зародиш в утробата, през какви 
фази минава, как се оформя човешкото тяло. Как човек се офор-
мя след раждане, расте, съзрява, остарява и умира. Можем да 
видим растежа на едно растение. 

Можем да видим в наш мащаб движението на планетите, 
звездите, звездните системи, галактиките. Можем да видим поя-
вата на свръх-нова, нейното светене за милиарди години, и 
нейния колапс в червено джудже. 

Тогава проумяваме, че ако живеехме милион пъти повече и 
‘по-бавно’, щяхме да възприемаме друг свят, с други процеси и 
постоянни форми. Възможно е да бяхме създали друга физика, 
по-удобна за дълго живеещи същества, в която естествено пъту-
ване ще е между звездите, а преместването на метри и километ-
ри ще е подобно на дишането. 

За нас нямаше да са понятни движенията на микро-равнище. 
Възможно е да не узнаем съществуването или да се окаже ире-
левантно съществуването на едноклетъчни. Възможно е да не 
бяхме развили атомна и ядрена физика и технологии. 

Това ни показва относителността на понятия като ‘голямо’, 
‘малко’, ‘микро’, ‘макро’, ‘свят’, ‘Вселена’ ‘Космос’, ‘времен-
но’, ‘вечно’... 

299. ‘Обръщане на филма’. 
Обърнатият филм показва как парчетата от чашата се съби-

рат в цяла чаша и тя се връща веднага на масата, цяла-
целеничка. 

Обърнатият филм на нашия живот ще покаже как ние възк-
ръсваме от смъртта, стари и грохнали, а после тялото ни се 
оформя, ставаме все по-млади, връщаме се в детството и накрая 
влизаме в майчината утроба.  

Нещо, което в света го няма и ние го знаем със сигурност. 
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Пътуването назад във времето е сбъркан експеримент, при 

който някак си се срещаме със самите себе си и едновременно 
сме ‘от бъдещето’ ‘и от миналото’. Една напълно невъзможна 
ситуация. 

Това, че ситуацията е невъзможна, не е предмет на доказа-
телство, макар че може да се построи философско обяснение. 
Факт е, че такова пътуване не се получава. Както не се получава 
да видя визията на друг човек. 

Пътуването назад във времето показва нагледно как нещата 
са еднопосочни и необратими и как всичко тече и се променя, 
без да запазва нищо присъщо. Присъщото на стареца не е при-
също на зрелия мъж. Присъщото на зрелия мъж не е присъщо на 
младежа. Присъщото на младежа не е присъщо на детето. При-
същото на живота – живото – си отива от света. Присъщото на 
тялото се разсейва. Присъщото на масите не остава след прев-
ръщането на масата в енергия. Присъщото на частиците не е 
присъщо на вълните, а присъщото на въображаемите микроо-
бекти не е присъщо на вълните и на частиците.  

Времето като форма на промяна владее света, но няма ня-
какво време извън този поток.  

И няма нищо в потока, което да остава завинаги. И няма ни-
какво ‘завинаги’. 

Къде е мястото в такъв свят на ‘вечното’ и ‘безкрайното’? 
Само в думите.  

Ако погледнем кадрите на филм, ще видим, че са неподвиж-
ни. 

300. Преходност. 
Циклите на реда и на живота се размиват, разтварят и изчез-

ват с времето. 
В един момент скрежната фигура се разтапя и  става вода. 
Потокът тече, макар че бреговете му остават. 
Езерото изчезва в студена зима – водата се вледенява. 
Реката изчезва при суша. 
Пролет тревата се раззеленява, а есен посивява. 
Планината се променя при катаклизъм. 
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Детството си отива завинаги. 
От човека остават кости, от костите остава прах. 
Лавата става камък. 
Дъната на океани стават планини. Планините стават дъна на 

океани. 
Земята се променя цялостно. Оформят се и се разделят цели 

континенти. 
Земята се оформя, фиксира и накрая се разрушава. 

301. Сетивната форма не е анализуема. 
Подлежи ли цветът на анализ? Цветът не е нещо, предмет, 

свойство, отношение. Цветът е преди онтологическите катего-
рии. Той не е и логическа определеност. Цветът няма грамати-
ка, предаваема с речева граматика. Той е просто неделимо и 
несводимо качество, определеност. Цветът не може да се преда-
де с думи. Може само да се съобщи на друг перцептор едно оп-
ределено усещане за цвят. Но не може да се изкаже ‘червеното’ 
на човек, не виждал никога.  

Анализът на цвета (или поне на приетите за основни цвето-
ве) изглежда невъзможен. Но повечето реални, ‘смесени’ цвето-
ве са анализуеми до няколко основни, за които отговарят опре-
делени клетки в ретината. 

Защо именно определени цветове: червен, зелен, син, са ос-
новни? Могат ли да се приемат други основни цветове? Същест-
вуват две системи на основни цветове: CMIK и RGB. Едната 
включва циан, магента, жълто и черно. И двете системи изразя-
ват клетъчни структури в зрителната система.  

Но защо именно тези рецептори за тези цветове са налице в 
човешката зрителна система? На това едва ли може да се отго-
вори. 

Бялата светлина се ‘разлага’ на цветовете. Те се подреждат 
по строго определен ред в дъга. Това съответства на различните 
ъгли на пречупване на различни дължини на вълната. 
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302. Неопределеност на съответствието между чес-
тота и цвят. 

Философски въпрос. Защо 700 MHz отговарят на магента?   
Защото така. Няма друг отговор. 
Този въпрос с този отговор ясно изразява недетерминира-

ността между физични процеси и феномени. 
Други подобни въпроси без смислен отговор са: 
Наистина ли това са цветовете на света, или това са само чо-

вешките цветове? Дава ли една и съща комбинация от вълни 
един и същ цвят за всички зрящи? 
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Глава 8. Виждане 
 
„Отваряме очи и в нас нахлуват цветовете и формите на ви-

димия свят.“.  
Усещането за нахлуване на света без наше участие е усеща-

не за безсъзнателната работа на тялото, без която нищо от сре-
дата не може да ‘нахлуе’, камо ли да се разпознае. 

303. Архитектура на визуалния кортекс. 
Зрителният апарат е най-сложната позната органична систе-

ма в човешкото тяло. Тя е описана подробно в резултат на пове-
че от век наблюдения и теоретизиране. Детайли от зрителния 
анализатор са разгледани от философска позиция в предходния 
том: Формата на човешкия свят, 2010. 

Тук темата е процесът на виждане. 

304. „Защо нещата изглеждат така?“ – класически 
теории за виждането. 

Използвам израз от пространната систематизация на науката 
за виждането, направена от Стивън Палмър (Palmer, 1999). Пал-
мър представя отговорите на този въпрос в четири опозиционни 
направления. 

1. Среда–организъм. „Защото светът е така.“ (гещалтизъм, 
Kofka 1935). 

Алтернативни отговори: „Защото ние сме така устроени.“. 
„Защото визуалната нервна система е така както е.“.  

2. Емпиризъм–нативизъм. „Перцепциите са цялости от еле-
менти – усещания. Те се слепват чрез асоциациите по време и 
пространство в миналите опити.“ (емпиризъм). 
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„Защото сме се научили да виждаме така.“ (нативизъм). 

Всички видове се учат чрез опит и еволюция и не започваме от 
tabula rasa. 

3. Атомизъм–холизъм. „Възприятието на цялата област мо-
же да се определи чрез събиране на единици визуален опит.“ 
(атомизъм). „Свойствата на цялата картина превъзхождат сумата 
от части.“ (холизъм). 

4. Интроспекция–поведение. „Нещата изглеждат така.“ (инт-
роспекция). „Какво виждането ни позволява да правим? (бихе-
виоризъм) .“. 

Четири са основните теории: структурализъм, гещалтизъм, 
екологична оптика, конструктивизъм (смес между трите). Тех-
ните автори се подреждат във времето след 1850 г. така: Хелм-
холц – Вунд – Титчер – Кьолер – Кофка – Брунсуик – Гибсън – 
Рок – Грегъри – Хохберг (края на 20 век) (Palmer 1999, 50). 

305. Емпиристки структурализъм. 
Това е ранен подход, базиран върху британския емпиризъм. 
Съществуват ‘сензорни атоми’ – елементи на опита. Визуал-

ните опити се мислят като възникващи по памет от други сен-
зорни модалности чрез обобщение. Аналогия от химията: пер-
цепциите са цялости от елементи – усещания. Те се слепват чрез 
асоциациите по време и пространство в миналите опити (ibid., 
50).  

306. Гещалтизъм. 
Гещалтистите Max Wertheimer, Wolfgang Köhler и Kurt 

Kofka отхвърлят структурализма. (Аналогично немските мета-
физици отхвърлят английския емпиризъм). 

Гещалт-психологията е холизъм. Възприятието се оформя от 
цялости – ‘gestalt’. Няма локални сензорни атоми. „Цялото е 
различно от сумата на своите части.“ – възприятието има цялос-
тна форма. Перцептуалната организация не изисква учене в 
опит, а възниква от взаимодействие на мозъчни структури със 
стимули. Опитът не играе доминантна роля. Ненаучените про-
цеси са доминантни. Психологическият перцептивен опит е 
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структурно същия като (изоморфичен на) подлежащия психоло-
гически (мозъчен) гещалт. 

Волфганг Кьолер. Каузалните механизми в основата на виж-
дането са генерирани от електрически процеси в милионите 
неврони. Такова мозъчно електрическо поле има същите свойст-
ва като физичния гещалт. Това е опровергано: електрическите 
мозъчни полета не повлияват перцептивните явления. Кьолер 
възразява срещу тези експерименти, но от това гещалтизмът гу-
би поддръжка. 

307. Опозицията емпиризъм–холизъм е неадекватна. 
Тук развиваната позиция сякаш подкрепя гещалтизма като 

холизъм срещу емпиризма като структурализъм. Но тази опози-
ция не е необходима. Несъмнената цялост на зримите форми в 
потока на виждането може да се съгласува с емпиризма, но от-
въд опозицията ‘структурализъм–холизъм’. Структурата е не на 
зримата квалия, а на зрителния апарат.  

Цялата картина е различна от своите части по пространствен 
(времеви) ред. Това се обяснява не от изначален холизъм, а от 
реда, от смислеността, от реалната отнесеност на феномените 
към един органично цялостен свят. Емерджентните свойства са 
свойства на жива форма (жизнен процес). Възприятието е смис-
лено подреждане, синтез на форма. 

И двете теоретични направления се развиват в рамките на 
коренната опозиция субект–обект и съответната опозиция сти-
мул–реакция.  

308. Гибсън и опозицията ‘физичен свят–психичен об-
раз’. 

Джеймз Гибсън, един от ключовите теоретици и експери-
ментатори в науката за виждането, пише: „Зрителното поле на 
едно животно, както ще използвам термина, е сегментът от ок-
ръжаващата светлина, който може да се регистрира от очната 
система. Зрителното поле, за разлика от окръжаващия ред, е ог-
раничено; то е вид образец от цяла сфера... отделните полета на 
двете очи се наслагват отпред.“ (ibid., 111). 
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„Целта на виждането, както ще аргументирам, е да осъзнаем 

окръжението, окръжаващата среда, не просто полето пред очите. 
Окръжаващата информация е винаги налична за всеки наблюда-
тел, който си обърне главата.“ (ibid., 112–113). 

 „Според мен, проприоцепцията може да бъде разбрана като 
егорецепция, като сензитивност на себе си, а не като един спе-
циален канал за усещания.“ (ibid.,115). 

Постановки на Гибсън са използвани за разработка на ин-
формационната парадигма за зрението (David Marr). Смисълът 
на Гибсъновото обяснение е различен, но той остава в рамките 
на информационната постановка и на дуалността свят–
възприятие. 

В отговор трябва да се отбележи: Светлинните вълни не са 
информация, а енергия. Те могат да се опишат като информа-
ция. 

309. ‘От двумерен образ на ретината към тримерен 
образ’. 

Джеймз Гибсън разработва позицията на прякото възприя-
тие (direct perception) срещу позицията на преобразуването на 
тримерната информация в двумерна в ретината и обратното въз-
становяване на тримерността в зрителния анализатор. Въпреки 
авторитета на Гибсъновата теория, прякото възприятие не се 
приема. Нагласата към обект–субектния поток и ‘информацион-
ното процесиране’ (information processing) остава доминантна. 

Какво представлява въпросното преобразуване? 
Окото е аналогично на ‘камера обскура’ – прототип на фото-

апарата. Двумерен образ на триизмерния свят се получава, ако 
поставим тесен отвор на някакво разстояние срещу екран или 
друга двуизмерна плоскост вътре в тъмна кутия. Тъй като фото-
ните летят по прави линии, всяка точка на попадане на светлина 
съответства на точка от обекта. Така се получава еднозначно 
съответствие на точка срещу точка и като цяло образ. Това е 
‘перспективна или полярна проекция’. За ясен образ отворът 
трябва да е много малък – 0.4 мм. Лещите са решение на проб-
лема. Те фокусират светлината в една точка – от всяка точка на 
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оригинала се излъчват лъчи, които лещата събира само в една 
точка на плоскостта в камерата. Така се получава орфографична 
проекция. Лъчите вървят успоредно от точки на обекта към точ-
ки на плоскостта. Дълбочината се игнорира. 

Окото силно съответства на този модел. Ретината е анало-
гична на кадъра или матрицата – обратната стена на отвора. От 
тук идва очевидното положение, че образът на ретината е дву-
мерен. 

Тогава изниква въпросът: Как двумерният образ на ретината 
се превръща в тримерен образ на видимия обект? 

310. „Оптичните образи отразяват геометричните 
свойства.“. 

Когнитивната наука за виждането се фокусира във форму-
лировката:  

Виждането е презентация на обективния свят. „Трябва да е 
налице съответствие между геометричните свойства на обектите 
и светлината, която влиза в окото.“.  

Външният свят има три пространствени направления. Обек-
тите се илюминират – окъпват в светлина. Фотоните попадат в 
очите и оформят двуизмерен, обърнат на 180 градуса образ.  

Обектът е периферен стимул. Образът на ретината е центра-
лен стимул. 

Триизмерен обект става източник на двуизмерен образ. Дву-
измерен образ става източник за триизмерно възприятие. 

Така в когнитивната схема възприятието извършва чудото 
да възпроизведе един независим свят, като развие образа ‘от су-
бективно и двумерно състояние’ към ‘обективно и тримерно’. 
Вторият преход е неясен физиологично и неопределен геомет-
рично. 

311. Проблемът за обръщането (Inverse problem). 
Как да преминем обратно от оптичните образи на сцената 

към познанието на обектите, които са ги предизвикали? 
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Математическото отношение между средата и проективния 

образ не е симетрично. То върви от триизмерно към двуизмерно 
и има добре определена функция: една точка срещу една точка. 

Обратното движение от образа към реалността – от две из-
мерения към три – не е добре определена функция. Това е проб-
лем, който се решава от мозъка. Иначе възприятието е невъз-
можно. 

Виждането значи е евристичен процес. 

312. Тримерен свят – синтетична феноменална форма. 
Проблемът е добре изказуем като проблем за синтез съглас-

но развиваната тук теория. Ние не ре-конструираме независими 
триизмерни обекти, а (ре)синтезираме един триизмерен свят 
срещу спонтанното му разпадане. 

Защо светът е триизмерен? Защото така – няма теоретичен 
начин да изведем триизмерността, както и цвета. Нашето тяло е 
първата триизмерна форма, от която се ‘реконструира’ триизме-
рен свят. 

Когнитивната наука за зрението различава три визуални 
системи. 

313. Гибсън – динамичен оптичен ред. 
Dinamic AOA, optical flow. Джеймз Гибсън пробива отвъд 

позицията на статичното виждане и изкуствените условия на 
възприятието и го вижда в естествена динамична цялост. Пер-
цепциите се развиват в подвижния организъм: търсене на храна, 
вода, подслон.  

Същата оптична информация, която определя природата на 
средата, също определя траекторията на наблюдателя през нея. 

Гибсън игнорира ‘трансформацията’ от двуизмерен към 
триизмерен образ. Зрящите същества нямат такъв проблем, за-
щото се движат в средата, а не стоят срещу някакъв обект на 
зрително възприятие, проектиран двумерно. 
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314. Тримерната визия е синтез. 
Този ход на Гибсън, изглежда странен, макар и правдоподо-

бен. Няма как визуалната информация да е пряка при видимото 
посредничество на ретината и нервите. Няма как двуизмерност-
та на ретиналния образ да се игнорира. Това обяснява защо Гиб-
съновата постановка за ‘пряко възприятие’ не е възприета в ког-
нитивната наука за виждането. 

Тримерната визия може да се обясни като синтез. За това се 
изисква ясно различаване на виждане като феномен и зрителен 
процес като функция на зрителния апарат. ‘Ние’ не отразяваме 
света отвън, а ‘нашият мозък’ трансформира импулсите от око-
то.  

Визуалната динамична картина се синтезира като реалност, 
а не като образ на реалност. А на ниво зрителен апарат наблю-
даваме сложна верига от трансформации на информация (енер-
гия). 

Наблюдението на зрителния апарат е несъизмеримо с фено-
мена виждане. 

315. Дълбочината не се постига с ‘ключове’ и не е са-
мостоятелно измерение. 

Традиционно в психологията се постулират ‘ключове’, с ко-
ито се възстановява липсващата в ретината зрителна дълбочина. 
Гибсън опонира: „Трудността е, че нито един от тестовете, ба-
зирани върху ключове за дълбочина не предвижда успеха или 
неуспеха на един трениращ за пилот... Приетата теория за възп-
риемане на дълбочината не работеше... Аз започнах да подози-
рам, че традиционният списък от ключове за дълбочина е неа-
декватен. И накрая стигнах до убеждението, че цялата теория за 
възприятието на дълбочината е фалшива. 

Аз предложих нова теория в книга, което нарекох Видимият 
свят (The Visual World, Gibson 1950). Разработих „възможността 
да не съществува буквално такова нещо като перцепция на 
пространство без перцепция на непрекъсната фонова повърх-
ност. Аз нарекох това ground theory на пространствено възприя-
тие, за да я отлича от air theory, въздушната теория, която ле-
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жеше в основата на стария подход. Идеята беше, че светът се 
състои от базисна повърхност с прилежащи повърхности, а не от 
тела в празно пространство. Характерът на визуалния свят беше 
даден не от обектите, а от фона на обектите. Дори пространство-
то на пилота на самолет, както казах, е определено от земната 
повърхност и хоризонтът на земята, а не от въздуха, през който 
той лети. Понятието за пространство с три измерения – димен-
сиите на Декартовата координатна система, е голяма конвенция 
за математиците, казах аз, но е абстракция, която има много 
малко общо с действителното възприятие. 

Ще опиша ground theory като теория на план (layout) от по-
върхности. Под layout аз разбирам отношенията на повърхнос-
тите към земната повърхност и между тях, техният аранжимент. 
Планът включва и места и обекти, заедно с други черти. Теория-
та утвърждава че перцепцията на повърхности е пряка. Това оз-
начава, че перцепцията не започва с възприемане на дву-
измерна форма. Следователно, няма специален вид перцепция, 
наречен дълбочинна перцепция, и третото измерение не е загу-
бено в ретиналния образ, защото то не е изначално в средата. 
Този термин е свободен. Ако дълбочина означава дименсията на 
един обект, която върви заедно с височина и ширина, няма нищо 
такова специално. Височината става дълбочина, когато обектът 
се гледа отгоре, и ширината става дълбочина, когато обектът се 
гледа отстрани. Ако дълбочината означава дистанция от тук, 
тогава тя включва себе-възприемане и е постоянно променлива, 
докато наблюдателят се движи. Теорията на дълбочинното въз-
приятие е базирана върху объркване и е затвърдена от погреш-
ността на ретиналната картина.“ (Gibson 1986, 148). 

316. Отстраняване на геометричните оси. 
Отстраняването на ‘третото измерение’ е изумително смела 

постановка. Не мога да отрека, че тук има смисъл, който насочва 
обяснението на виждането от статична абстрактна геометрия 
към динамична реална реконструкция. Наблюдаването на зри-
телно поведение именно на летци във въздушна среда, предпо-
лагащо чиста геометрия, показва, че зрението се строи от дина-
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мични повърхности. Ретината значи не проецира тримерност в 
двумерност, а адекватно рисува динамична двумерна картина. 

Наистина при движение реалният брой на измеренията губи 
смисъл – трите абстрактни оси x, w, z ‘се движат’, сменят и в 
крайна сметка не са функционална координатна система за ори-
ентация в пространството. Те са ефективни в покой и равномер-
но праволинейно движение. 

317. Дълбочината е проекция на телесната дименсия 
‘напред–назад’.  

Има ле все пак трето визуално измерение? 
Това е изключително – Гибсън просто отхвърля третото ви-

зуално измерение. Тази стъпка просто се игнорира от по-
нататъшните обяснения. Но нека отбележим, че трите измерения 
са само модел, виртуална геометрична проекция. Хората реално 
никога не виждат три оси, в чиято мрежа възприемат. 

Построявайки тримерна геометрична координатна система, 
ние не можем да сме сигурни, че изразяваме обективна структу-
ра. В реалното телесно движение няма смисъл дефинирането на 
постоянни координати – организмът се движи и така оцелява. 
Важни са реалните съпоставености и динамики с база земната 
повърхност, а не числата на координатите. И в самата физична 
теория на движението се отхвърля понятието за абсолютно по-
ложение на обект в пространство. 

Все пак защо всички геометрии описват свят с три измере-
ния? Фактът, че ‘дълбочината’ става ширина или дължина, кога-
то се обърнем, не отменя необратимото ‘напред’ – оста на зри-
телното поле. Ние се движим напред и очите гледат напред. Ве-
роятно за същества с въртящи се във всички посоки очи ‘нап-
ред’ има само двигателен смисъл. Асиметрията на ‘напред–
назад’ за животните е асиметрията на главата, която е ‘отпред’ и 
на очите, които са ‘отпред на главата’. Това не е абсолютно – 
има животни с очи, които се движат във всички посоки. Краката 
също са разположени така, че да движат тялото в една посока – 
напред и по-рядко назад. Но има животни които се движат във 
всички посоки, особено във водна среда. 
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Значи ‘напред’ не е универсално биологично направление. 

318. Дълбочината е динамична и неконстантна. 
А дали във всяка посока, в която се насочва, всяко око не 

вижда една дълбочина? Ако това е така, дълбочината не е гео-
метрично измерение, а само анатомичен вектор. 

Във всеки случай, постигането на ‘дълбочината’ става вина-
ги с движение и с помощта на всички сетива. И тя не е констан-
тна дименсия. 

‘Дълбочината’ следователно е необяснима от статичната по-
зиция, в която класическата философия и наука си представя 
един субект, застанал срещу обектите. 

319. Гибсъновото разбиране се ‘превежда’ в информа-
ционно. 

Чуждо е разбирането на Гибсън за традицията на репрезен-
тационизма, философията на познанието и когнитивната пара-
дигма. Но то е приемано и ‘превеждано’ в контекста на тази 
традиция. Стивън Палмър коментира: „За съжаление, дори Гиб-
съновият брилянтен анализ на информацията, налична в дина-
мичната АОА среща трудност относно фундаменталната неде-
терминираност на откриването на реалната (3-D) информация за 
света от плоските (2-D) образи на ретината – inversе problem. 
Правен е опит за решаване на инверсния проблем чрез добавяне 
на времево направление. Но чисто оптичната информация не 
дава дълбочината.“ (Palmer 1999, 55). 

Палмър не прави и опит за промяна на постановката, а разг-
лежда ‘брилянтния анализ на Гибсън’ от позиция на ‘инверсния 
проблем’, какъвто не съществува за Гибсън. 

320. Авторадиография – групи клетки в кортекса ‘изоб-
разяват’. 

Група учени от Харвард постигат визуализация на образ 
върху мрежа от корови клетки.  

Животното е инжектирано с радиоактивна субстанция – за-
хар или 2-деоксиглюкоза. Тя се акумулира от невроните. След 
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инжектиране на химикала на животното е показан визуален 
стимул – серия вертикални линии. В този момент радиоактивна-
та захар се акумулира най-бързо в клетките, които се възбуждат 
най-силно. Животното се жертва и тънки срезове от мозъчна 
тъкан се полагат върху фотохартия, чувствителна към радиоак-
тивността. Получава се картина, показваща пространственото 
разпределение на хиляди клетки, активирани от този образ. Кор-
тикалните клетки са тъмни, ако са силно активни, докато се 
виждат вертикални линии. Наблюдават се вертикални ивици на 
горно и долно ниво в кортекса. 

Кортикалните клетки са тъмни, ако са силно активни, докато 
се виждат вертикални линии. Тъмни вертикални ивици се отк-
риват на горно и долно ниво в кортекса (Hubel, Wiesel, Stryker 
1977). 

Този забележителен експеримент не говори за или против 
презентацията и синтеза, но пасва на нагласата за виждането 
като отразяване. Все пак мрежата от възбудени клетки е синтез, 
а не някакво копиране на формата. 

321. Конструктивизъм – ‘зрението е синтез’. 
‘Конструктивизъм’ е общо име за серия обяснителни пози-

ции, проследима от края на 19 век до днес. Конструктивистите 
отчитат факта, че нашата визуална система успява да стигне до 
правилни решения с висока регулярност. Повечето теоретици 
допускат информация извън ретината. 

Конструктивизмът, по израза на Палмър, е ‘еклектичен под-
ход’. Съвременният конструктивизъм е теория за вътрешните 
механизми на възприятие. 

Глобалните възприятия са конструирани от локална ин-
формация. Признава се важността на емерджентни свойства ка-
то линии, ръбове, ъгли и даже цели фигури, както са защитени 
от гещалтизма (Palmer 1999, 56)).  

Несъзнателно заключаване. Херман фон Хелмхолц – физик, 
математик, психолог, съвременник на Вунд и структуралистите, 
е автор на изследвания по зрително възприятие, публикувани 
като Treatise of Physiological Optics, (Helmholz 1867). 
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Хелмхолц твърди, че възприятието зависи от процес на не-

съзнателно заключаване. Между оптична информация от рети-
ната и перцептуално познание има празнина. Тя се запълва от 
Хелмхолц с понятието за ‘скрити заключения’ и конюнкция с 
ретиналните образи. Визията изисква процес на заключаване, 
аналогично на логическото следване.  

Това заключаване превръща двуизмерния образ в триизмер-
на перцепция. Този процес е несъзнателен. Ричард Грегъри 
(Visual inference, Gregory 1970), Джулиан Хохбърг (Hochberg 
1964) и Ъруин Рок (Rock 1983) модернизират идеите на Хелм-
холц.  

Според Хелмхолц се извършва интерпретация как най-
вероятно стоят нещата във физичния свят на базата на ретинал-
ната информация на принципа на правдоподобието (likelihood 
principle). Визуалната система строи хипотези. Този принцип е 
противопоставян на гещалтния принцип на ‘Prägnanz’ (принцип 
на минимума), който твърди, че база за селекция между въз-
можните интерпретации е ‘простотата’ на алтернативите 
(Pomeranz, Kubovy, 1986).  

Възприемането на пресечени кръг и квадрат като квадрат зад 
кръг, а не на ¾ кръг до квадрата се обяснява чрез конструкти-
висткия likehood принцип (принцип на правдоподобието). Той е 
резултат от факта, че ‘квадрат зад кръг’ е много по-
правдоподобно от ‘¾ кръг, точно положен до цял квадрат’. 

Същото възприятие се обяснява от гещалт-принципа на 
Prägnanz. То е резултат от факта че целите кръгове са много ‘по-
прости’ от три-четвърти кръговете. Те са по-правилни, по-
симетрични. 

Евристична интерпретация. Визуалната система трансцен-
дира наличната оптична информация чрез имплициране на сил-
но приемливи заключения относно природата на средата и усло-
вията, при които тя се вижда. Те се комбинират със сетивните 
данни и резултират в евристичен интерпретативен процес. Ви-
зуалната система заключава.  

Ако заключенията са погрешни, се получават визуални илю-
зии.  
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Скритите заключения са много и варират. 

322. ‘Правдоподобието’ и ‘простотата’ са форми на 
ре-синтез. 

Обяснение. Изборът на интерпретация е акт, момент от жиз-
нен процес, който е насочен към ре-синтез: ориентация, нахран-
ване, подслон, защита и т. н. Разбира се, колкото по-вярна е ин-
терпретацията, по-вероятен е ре-синтезът. Затова ние заключа-
ваме по ‘максимален опит’ за формите в света. Формите в света 
не съдържат съчетания от квадрат и ¾ кръг, а по-скоро кръг зад 
квадрат. Хелмхолц е прав, но не е нужно да се постулира 
likehood prinziple – принципът е на получената от опита пред-
става, спомен за светова форма. 

‘Принципът на синтеза’ е: синтез с максимален ре-синтез на 
многократно налична, запомнена форма, която се е оказала вяр-
на. 

323. Зрителните илюзии имат смисъл на ре-синтези на 
минал опит. 

Миналият опит така оформя или ‘деформира’ възприятието, 
че ние попадаме в илюзии. Тези илюзии не са систематични 
грешки, а синтези във вярна посока, ре-синтези на многократни 
минали перцепции. Те са смислени форми, които правят по-
просто и по-силно виждането. 

Ние виждаме в перспектива как размерите на обектите на-
маляват по ‘осите’ на перспективата напред. Е ли това илюзия? 

Разбира се, това е илюзия, щом при измерване ‘намаляващи-
те обекти’ са еднакви по размер или по-големи.  

Но това е смислена форма на възприятие, защото проецира 
разстоянието в най-подходяща форма – като намаляващ размер. 
Освен това колкото са по-далеч, обектите в перцепцията са по-
малки (и по-неясни), но са повече и така имаме широка картина 
на далечно разстояние. Така илюзията на перспективата е исти-
на за разстоянията, за пълнотата и богатството на зрителното 
поле. 
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324. Илюзиите се коригират. 
Атракцията към ре-синтез на живата форма обяснява не-

вероятното смесване между ‘илюзорно’ и ‘истинско’ зрително 
възприятие. Самото противопоставяне на ‘истина’ и ‘илюзия’ 
няма смисъл във възприятието, ако трябва да застанем на по-
обща позиция за оценка на епистемологичното разбиране на 
перцепцията. 

Илюзията на перспективата се осъзнава и размерите се знаят 
посредством нашето движение. Това не е точно ‘заключаване’, а 
проекция на минал опит. Ние от опит, а не от логика знаем, че 
далечните предмети са по-малки. 

Илюзията за размерите на предметите на разстояние се ко-
ригира от информацията от ръцете при хващане на обектите 
например. 

325. Мозъкът се настройва да вижда, каквото вижда, а 
не го получава пасивно. 

Запазването на следите от зрителните форми и налагането на 
минали образи върху сегашните (ре-синтез) многократно опрос-
тява зрителната активност. Фактически ние виждаме само схе-
матично, а основното съдържание на визията е проекция от ми-
нал перцептивен опит. 

В актуалното виждане мозъкът не изчислява цялата налична 
информация, а само актуалните променливи. Всичко останало 
той знае от минал опит. Компютърната програма би изчислява-
ла, вместо ‘да приеме за почти сигурно’, че и сега нещата са 
както преди. 

326. Зрително внимание. Blind Sight (Сляпа страна). 
Някои хора губят от внимание, въпреки че я виждат, едната 

половина от зрителното си поле – лява или дясна. Те конструи-
рат липсващата страна чрез въображение.  

Peggy Palmer. В резултат от увреждане на дясната хемисфе-
ра губи лявата половина от зрителното си съзнаване. Проблемът 
идва от вниманието. Ние насочваме очите си към интересните 
обекти и пренебрегваме останалото. Когато на пациентката се 
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предлага да прерисува котка, тя допуска грешки. Рисува едната 
половина от котката, като смята, че е нарисувала цялата котка. 
Рисува я с една опашка (оригиналната има две). Запитана, защо, 
тя отговаря: „О да, сега виждам, не съм забелязала втората 
опашка.“ А липсващата на листа половина тя просто си я предс-
тавя.  

Това е свидетелство, че възприемането на зрителните обекти 
е решаващо зависимо от вниманието и от опита. 

327. Видимият свят е резултат от сливане на опит и 
актуално виждане. 

Нашият видим свят е винаги ‘налице’ цял, а не само с онези 
фрагменти, които актуално виждаме. В редки случаи ние уста-
новяваме това. Когато сме заспали в автобус и внезапно се съ-
буждаме, може да не разпознаем мястото, въпреки че го вижда-
ме. За секунди мястото ни е непознато, но после се сещаме кое 
е. Тогава виждаме познатите сгради. Това ни подсеща, че памет-
та позволява разпознаването, самото възприемане. При виждане 
на съвсем нови обекти в нова среда ние ги интегрираме с по-
мощта на аналогичен опит. 

Видимият свят е непрекъснат и кохерентен, не се състои от 
отделни фрагменти и компоненти, някои от които се виждат се-
га, а други се припомнят. Мозъкът слива спомен, очакване и 
усещане, за да генерира зрителна цялостн. Не съзнаваме различ-
ните сфери и пътища на генериране на зрителните форми. Съз-
наваме обекти и движения в цялостно зрително поле. Всеки ин-
дивид чрез своя уникален перцептивен опит генерира устойчив 
възприеман свят. Хората като цяло имат сходни възприемани 
светове. 

Всяка жива форма има различен перцептивен свят. 
Това е обяснимо като ефект от световото поле. Светово по-

ле е формата на пространство-времевия преживяван свят, офор-
мена от живата форма. 
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328. Виждането е двупосочен процес. 
Мозъкът получава информация от очите и генерира инфор-

мация. В зрителните центрове в кората ма мозъка постъпва ин-
формация отвън и отвътре, от средата и от самия мозък.  

Мозъкът не вижда съвсем неочаквани зрителни ситуации, а 
ги ‘изкривява’ според складираната информация.  

Това е запазването на световото поле (зрителното поле в 
най-широк смисъл) във времето. 
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Глава 9. Виждането – презентиране и 
information processing 

329. Биологична обработка на информацията. 
Парадигмата за обработка на информация (information 

processing) е приета по всеобщо съгласие между учените към 
мозъка и съзнанието. Тя се прилага и в психологични техники за 
изследване на невронната активност във визуалната система. 
Разискват се детайлни въпроси и отговори за информационната 
обработка. Ако индивидуалните неврони могат да се наблюда-
ват, може да се проследят връзките между много индивидуални 
неврони (Barlow 1972).  

Ранни постижения. Преди 1950 г. мозъкът не е разглеждан 
като информационна система. Невроните не са пряко свързани 
един с друг, а се свързват чрез химични преходи. Джон фон 
Нойман (1951) прави аналогията експлицитна: нервните импул-
си, които се пренасят през невроните, са с дигитален код: 0–1. 
Макар и различни от компютрите, мозъците могат да се приемат 
като информационно-преработващи системи. 

Изследването на главния мозък от средата на миналия век до 
днес бележи изумителен напредък. Разработват се нови техники. 
Части от животински мозъци са отстранявани. Това води до 
изумителни открития относно локализациите на функции в мо-
зъка (lesion experiments).  

Електрически мозъчни стимулации. Електрод се въвежда в 
мозъка, подава се електрически сигнал и се наблюдава поведе-
нието. Но това не е метод за информационно изследване. Не се 
измерва информационния процес в нормално функциониращ 
мозък, не се измерва електрохимичното поведение на индивиду-
алните неврони. 
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Записване на единична клетка. През 50те години на 20 век 

се изследва информационния процес в индивидуални неврони. 
Изключително тънки електроди са позиционирани близо до нер-
вните аксони така, че да регистрират малките промени в елект-
рическия потенциал по време на импулси. На осцилоскоп се 
вижда кривата на импулса. В случая с виждането, на изследва-
ния индивид се прожектира образ в ретината. 

Изследване визуалните системи на бозайници. Изследват се 
мишки, котки и маймуни. Споменатите Куфлър, Хъбъл и Уисъл 
от Харвардския университет (Kuffler 1953) използват единично-
клетъчно записване, за да определят рецептивната област на 
ретиналните ганглийни клетки. Когато се стимулира централния 
регион на ретината, нараства степента на възбуда в централно 
разположените клетки. Оптимален модел на стимулиране се по-
лучава в два случая: светла точка в средата или светла област 
около средата на ретината. 

330. Дейвид Мар. „Виждането е откриване на обек-
ти.“. 

Сега представям най-авторитетната в съвременната когни-
тивна наука теория за зрението – тази на Дейвид Мар (Marr 
1980. Vision). Както се вижда от заглавието, тя приема традици-
онната опозиция обект–субект, класическата епистемологична 
идея за зрението като познание на обективния свят и съвремен-
ната парадигма за репрезентацията и информационната обра-
ботка (information processing). Детайлно разработената инфор-
мационна теория на Мар е експлицитно насочена към програми-
ране на зрението и въплъщаването му в роботи. 

Да се вижда означава да се открива какво съществува „what 
is there“ с гледане (Marr 1982, 3). Това е епистемологична пози-
ция – виждането е репрезентация. Зрението открива обекти във 
външен свят. 

Зрението е информационно-процесиране, обработка на ин-
формация за цвят и форма и т.н. (ibid.). Тя модифицира тради-
ционната за нашата философия и наука епистемологична пози-
ция: Съществува обективен свят и ние го познаваме. Ние позна-
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ваме света, презентирайки обектите чрез сетивата в образи. Се-
тивата са канали, по които тече информацията от света към нас. 
След сетивата тази информация се обработва от ума, разсъдъка, 
разума, мисленето.  

„От философска гледна точка подходът, който описвам, е 
разширение на онова, което някога е наречено репрезентацио-
нистични теории на ума... този подход гледа назад към един по-
стар възглед, съгласно който сетивата са най-вече ни казват как-
во съществува.“ (ibid., 6). 

331. Дефекти на ‘репрезентацията’. 
Във Формата на човешкия свят (2010) ‘репрезентацията’ е 

детайлно разгледана. 
Тази нагласа има един централен дефект относно целта си. 

Ние нямаме позиция, от която да отнасяме репрезентации към 
съществуващи неща (‘образи’ към ‘обекти’). 

‘Обектите’ идват само като проекция от определянето на се-
тивните картини като ‘образи’. Ние само предполагаме, проеци-
раме ‘обекти’, след като приемем, че сме познаващи същества 
срещу обективен свят. Тази дефект е забелязан и анализиран от 
Бъркли в неговия спор с Лок. 

Все пак изглежда очевидно, че ние стоим срещу света и се-
тивата ни свързват с него. Нали виждаме обекти пред тялото си 
и пред телата на другите. Очите ни се насочват към обектите, от 
тях отразената светлина попада в очите и се превръща в нервни 
импулси, които се обработват от мозъка. Това е наистина така. 

Но: 
1. Виждайки и говорейки за обекти и образи, си оставаме в 

нашето зрително поле. 
2. Никъде в линията от обекта към зрителния кортекс не на-

мираме цветната форма, както я виждаме. 
3. В оста ‘от обекта към съзнанието’ не намираме структура-

та обект–образ–виждащо съзнание. 
4. В образа не намираме информационните единици, предс-

тавящи обекта: електромагнитни вълни с различни честоти и 
интензивност. 
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Учени и технолози може да намират подобни трудности за 

фиктивни. Нека видим дали те се отразяват в конкретния анализ 
на виждането във философския увод на Мар. 

332. ‘Какво е зрението’ е погрешен въпрос. 
Определянето на зрението като репрезентация не е изцяло 

безплодно, но е едностранчиво, защото е като цяло погрешно. 
То връща към една класическа постановка, развита вън от хори-
зонта на познанието на живота и не вижда коренния смисъл на 
зримите форми в жизнения процес на живата форма, каквато е и 
зрящият човек. 

Въпроси от типа: какво е зрението, какво е познанието, как-
во е светът, не са решими радикално. Защото просто няма неза-
висими зрение, познание, свят, за каквито да става дума. Ние 
решаваме ‘какво има’ и за какво става дума чрез самото ‘ставане 
на дума’. Това е следствие от интерференция – описанието се 
налага върху неописаните сетивни форми. Така решаваме, че 
видените форми са ‘образи’, защото допускаме ‘оригинали’. 

Затова ‘обективният свят, който се отразява или представя в 
познанието чрез каналите на сетивата’ не е нещо безусловно 
съществуващо, а виртуална проекция. Където има субект, той е 
съотнесен с обект, и обратно. ‘Обективен свят’ не е произволна 
фикция, а е полюс на оста ‘субект–обект’, която проецира оста 
‘тяло–среда’. „В света има обекти, които нашият познавателен 
апарат отразява (представя) такива, каквито са.“. В това има ис-
тина и то е плодоносно, но е деформирано. По-коректно е: „В 
света се създават и пресъздават феномени, които съответстват 
на жизнения процес на тялото и специално на сетивата.“. 

333. Дейвид Мар за репрезентацията. 
Всички живи същества репрезентират света. Другите същес-

тва имат познавателен апарат и познават, но само фрагментарно, 
изключително ориентирано към техните нужди за оцеляване. 
Човек и специално човешкото зрение достига до обектите таки-
ва, каквито са (Мар). Тук се възпроизвежда старата идея за чо-
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века като специално, висше същество (надарено с дух, разум, 
истинни сетива) – оценъчна идея, която не е проверима. 

„Репрезентация е формална система, която прави експли-
цитни определени същности или типове информация, заедно със 
спецификация как системата прави това. Ще наричам резултата 
от използване на рeпрезентацията, за да се опише дадена същ-
ност, описание на тази същност в тази репрезентация (Marr and 
Nishihara 1978, по Marr 1982). 

Така различните числови системи репрезентират едни и съ-
щи числа. „...всяка отделна репрезентация прави определена 
информация експлицитна за сметка на загуба на информация, 
която е изтласкана във фона и може много трудно да се открие.“ 
(ibid., 21).  

Щом можем да установим наличието на ‘имплицитна ин-
формация за обекта’ само чрез репрезентацията, как установя-
ваме, че тя е била там преди нея? 

Самата идея за репрезентацията включва тъждество на не-
що, което е представяно, и неговата (ре)презентация. Нали ако 
не намираме в презентацията презентираното, тя няма да е пре-
зентация. Различните описания описват ‘едно и също нещо’. Но 
как намираме обекта и установяваме, че е презентиран? 

Една компютърна програма описва процеса на алгебрично 
изчисление – то е налице преди и вън от тази програма. Но една 
визуална система намира своите обекти само чрез виждането. 
Нищо визуално не е налице преди виждане. 

Видяната форма виртуално е ‘образ’ на предполагаем 
‘обект’, но реално тя е просто феномен. Тя е откриваема в едно 
перцептивно поле – зрителното поле. Наистина физиката ни 
казва, че има обекти вън от сетивата и ги описва в ред дескрип-
ции. Дескрипциите са група, която сама гравитира в едно поле 
към сетивни форми. Нали физиката си служи с наблюдения, с 
регистрирани в термини възприятия, за да опише обектите. 
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334. Дейвид Мар: „Теорията на виждането като ин-
формационен процес прави възможна компютърното 
виждане.“. 

Нагласата на Дейвид Мар е да се създаде теория на зрение-
то, която да се въплъти в програма и да се използва от роботи. 
„Ако ние наистина знаем отговорите, например, ние бихме мог-
ли да ги програмираме на компютър.“ (ibid., 15). През 1960те 
никой не осъзнава трудността на компютърното виждане. Но 
има постижения: „отстранено е всяко обяснение в термините на 
неврони – с изключение на начин на изпълнение на метода. А 
налице е ясно разбиране на това как това трябва да се изчисли, 
как да се направи, физичните допускания, върху които е основан 
методът, и някакъв тип анализ на алгоритми, който е способен 
да го изпълни.“ (ibid., 18). 

Функцията на всички тези неврони е изчисляване. Това е 
един от различните типове разбиране, които се допълват. 

Мар е далеч от философското фокусиране в понятия и няма 
нищо неестествено в това. Но именно затова той не осъзнава 
капана на ‘очевидните’ предпоставки.  

Първо. ‘Осъществява’, ‘въплъщава’, ‘презентира’ са оче-
видни функционални термини във формата: „Структура изпъл-
нява функция.“ или „Функция е въплътена в структура.“ Този 
дуализъм обаче няма нищо общо с физичното познание и с 
обективната информация. Тук се объркват несъзнателно причи-
ни в различни посоки, въвежда се смес между причинност и те-
леология и огромна плетеница от проблеми около ‘построяване-
то’ и ‘активността’ на живите организми. 

Компютрите не са живи организми, но всичко, което те пра-
вят, е реална функция само благодарение на онези живи орга-
низми, които правят компютри. Нещата са така, както с часов-
ника. Времето в Специалната теория на относителността не е 
независима променлива, а измерима с часовник от наблюдател 
величина – едновременност на положение на стрелката и съби-
тие тук и сега. 
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Компютрите репрезентират, доколкото хората намират в 

тяхната динамика репрезентиране. Всички тези процеси са син-
тези, заредени със смисъл. 

335. Теория – репрезентация – имплементация. 
Нека се върнем към модела на Мар. Налице са три нива на 

анализ: изчислителна теория – репрезентация и алгоритъм – 
хардуерна имплементация. „Най-абстрактно е нивото какво уст-
ройството прави и как. Тук е мястото на теория на това, което 
се прави. Как се отнася до например бинарна или десетична сис-
тема на изчисление. Друго ниво е защо се прави това.“ (ibid., 
25). 

„В опитите да се отнесат психофизичните проблеми към 
психологията, твърде често има объркване относно нивото, на 
което проблемите трябва да се отнесат... Идеята е: „различни 
феномени трябва да се обясняват на различни нива.“ (ibid., 27). 

‘Нива’ тук e ключово понятие, което се пренася към теория 
на виждането. Взето безпроблемно, то създава несъзнавани 
проблеми. Това са подходящи проекции-синтези на описание в 
термини на функция и структура, разгърнати в компютърната 
теория. ‘Нивата’ се смесват в науките. Но да разполагаме в ‘ни-
ва’ различни аспекти като ‘как’ и ‘защо’ е на свой ред обърква-
не. 

336. Важност на изчислителната теория. 
Gibson (1966), според Мар, е най-близо до изчислителната 

теория. Въпреки това той не е разбрал какво е изчислителна те-
ория. Заслугата му е да отстрани дебата от философската теория 
за ‘сетивни данни’ и качествата на виждането и да отбележи, че 
важното относно сетивата е, че те са ‘канали за възприятие на 
реалния външен свят’ (както цитирахме, тъкмо това Гибсън от-
рича – С. Г.) или, в случая с виждането, на видимите повърхнос-
ти. Той формулира след това критично важния въпрос: Как ние 
постигаме константни перцепции във всекидневния живот на 
основата на постоянно променливи усещания? (Такъв въпрос 
Гибсън не формулира – той разглежда визията именно в дина-
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мика – С. Г.) Това е точно правилният въпрос, показващ, че 
Гибсън правилно разглежда проблема за перцепцията като възс-
тановяване от сензорната информация на ‘валидните’ свойства 
на външния свят... Така, той казва, че „функцията на мозъка, 
свързан със своите сетивни органи, е не да декодира сигнали, 
нито да интерпретира съобщения, нито да приема образи, нито 
да организира сензорния вход или да обработва данни, в съвре-
менна терминология. Функцията му е да търси и извлича ин-
формация за средата от течащия ред на обкръжаващата енер-
гия,” и той е мислел нервната система като по някакъв начин 
‘резонираща’ на тези инварианти.“ (ibid., 29). 

Дейвид Мар поставя въпроса: „Да, но как? Откриването на 
физичните инварианти е точно толкова трудно, колкото Гибсън 
се е боял, че е, но въпреки това ние можем да го правим. И 
единственият начин да разберем как е да го третираме като ин-
формационно-процесивен проблем.“ (ibid., 30). 

Мар цитира Джон Остин: „Каква е реалната форма на обла-
ка?... или на котката? Променя ли се тази реална форма, когато 
тя се движи? Ако не, в каква поза се показва нейната реална 
форма? По-нататък, нейната реална форма има ли много неоп-
ределени черти,  или трябва да се отчита всеки косъм? Съвсем 
очевидно е, че няма отговор на тези въпроси – няма правила, 
съгласно които, няма процедура с която могат да се определят 
отговорите.“ (Austin 1962, 67). 

Мар: „Но има отговори на тези въпроси. Има начини за 
описване на форма на котка на произволно ниво на точност (виж 
глава 5), и има правила и процедури за достигане до такива опи-
сания. Това е точно за което визията е, и точно за което е така 
сложна.“ (ibid., 31). 

337. Репрезентационна рамка на виждането. 
Мар продължава: „Виждането е процес, който създава от об-

рази на външния свят описание, което е полезно за виждача 
(seer) и не e затлачено от ирелевантна информация.“ Процесът 
„може да се мисли като картиране (mapping) от една репрезен-
тация към друга, и в случая на човешкото виждане, изходната 
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репрезентация е вън от съмнение – тя се състои  от редове об-
разни интензивности, както са открити от фоторецепторите на 
ретината. 

Съвсем правилно е да мислим за един образ като репрезен-
тация; нещата, които са експлицирани, са стойности на интен-
зивност на образа във всяка точка на реда, които стойности мо-
жем да означим с I (x, y) в координатите  (x, y). (пренебрегваме 
временно цветовите разлики) „Всяка стойност на I (x, y) по този 
начин определя едно отделно ниво на сивото; ние трябва да се 
отнасяме към всеки детектор като елемент от картина (picture 
element) или pixel, а към цялата област (array I) като образ.“ 
(ibid., 31). Това е входът на информационния процесор. 

А какво е изходът? – Изходът е ‘полезно описание на света’. 
Мар пояснява: „за разлика от входа, резултатът на виждането е 
много по-трудно да се определи, какво остава да се определи 
точно, и един важен аспект на този нов подход е че той прави 
съвсем конкретни предположения относно това какъв е този ре-
зултат.“ (ibid., 32). 

338. Неопределеността на разликата между вход и из-
ход. 

относно виждането е типичен проблем на изчислителната 
теория. Той възпроизвежда стар проблем относно разликата 
между физичен обект и психичен феномен 

Ако е налице неопределеност или несъизмеримост между 
вход и изход, ние не можем да говорим за процес на информа-
ционна обработка. Ако на входа е множество стойности на ин-
тензивност на светлина, а на изхода е полезно поведение, тук 
не може да става въпрос за информационна обработка. Ако об-
разът е на входа, то как тогава да се разглежда прехода обект–
образ?  

„Полезността на репрезентацията зависи от това колко добре 
тя пасва на целта, за която се използва. Гълъбът използва виж-
дането, за да навигира полета и да търси храна. Много видове 
скачащи паяци използват виждането за определяне разликата 
между потенциалната храна и партньор.“ (ibid., 32).  
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„Визуални системи като тази на мухата служат адекватно и 

със скорост и точност според нуждите на техните собственици, 
но те не са много усложнени; получена е много малко обективна 
информация за средата. Информацията е много субективна – 
ъгълът на стимула е както мухата го вижда, а не обективния 
ъгъл или обекта...“ (ibid., 34). 

Клиничната неврология (Critchly 1953, Warrington, Taylor 
1973) дава отговори. „Първо, репрезентацията на формата на 
един обект е складирана в различно място и е следователно е от 
съвсем различен вид от репрезентацията на нейната употреба и 
цел. И второ, визията сама може да достави описание на форма-
та на виждан обект, даже когато обектът не е разпознат в кон-
венционалния смисъл като употреба и цел.“ (ibid., 35). Зрението 
наистина ни показва формата и пространственото разположение 
на обектите и „това е формулиране на целта на виждането – 
описание на формите и позициите на нещата от образите.“ (ibid., 
36). 

„Така ние стигнахме до идеята за последователност от реп-
резентации, стартирайки от описание на това, което трябва да 
бъде получено направо от образа, но което е много внимателно 
построено така, че да обезпечи последващото откриване на все 
по-обективни физически характеристики на формата на обекта. 
Главната стъпка към тази цел е да се опише геометрията на ви-
димите повърхности, тъй като информацията, складирана в об-
разите, например в стереопсиса – сенките, текстурата, контурите 
или видимото движение, се дължи на свойствата на локалната 
повърхност на формите.“ (ibid., 36). 

„Финалната стъпка следователно се състои в трансформира-
не на субект-центрираното описание на повърхността в репре-
зентация на три-измерна форма и пространствена подредба на 
един обект, която не зависи от посоката, от която обектът е гле-
дан. Това последно описание е обектно центрирано по-скоро, 
отколкото субект (виждач)-центирарно.“ (ibid., 37). 

Мар описва серия превръщания като репрезентации, но на 
какво основание? Как една многостепенна трансформация пос-
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тига нещо, което е подадено на входа от обективния свят? Това е 
напълно мистериозно. 

Точно тази финална стъпка, с която се постига обективното 
виждане не триизмерните обекти каквито са, е недетерминирана 
– няма определен преход от двуизмерност и субективност към 
триизмерност и обективност. 

339. Четири са стадиите на визуалната перцепция спо-
ред Мар. 

– Image based,  
– Surface based,  
– Object based,  
– Category based. 
Нека ги представим един по един. 

340. Образът на ретината. 
Образът на ретината е хомогенна, двуизмерна област от ре-

цептори.  
Пространствената локация на идеализираните рецептори 

може да се представи като съчетание от стойности на координа-
ти: x, y. Пискел: неделим елемент: picture element, pixel.  

341. Образ-базирана фаза. 
Образ-базирани операции са разпознаване на ръбове, свърз-

ване на части от образа, свързване на образи от ляво и дясно 
око, откриване на други образ-базирани черти като свършване 
на линии и ‘blobs’. 

В репрезентацията ръбовете са различни от възприеманите. 
Някои ръбове въобще ги няма, а други са излишни. Това е дра-
матично доказателство, че мрежата от луминантни ръбове, отк-
ривани в един образ не са същите като ясен чертеж от линии на 
обектите, които хората типично възприемат.  

Мар нарича тези форми ‘първични скици’. ‘Грубата първич-
на скица’ включва резултатите само от елементарните процеси 
на разпознаване, които локализират ръбовете, повърхностите, 
кръгчетата. ‘Пълната първична скица’ включва цялостно групи-
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ране и организация между локалните черти на образа, предста-
вени в грубата скица. 

Така разработената схема може да е полезна за моделиране 
на компютърна програма, но къде е тя физиологично? 

342. Повърхност-базирана фаза. 
Тази фаза е откриване на съществените свойства на видими-

те повърхности във външния свят, които може да са произвели 
чертите, които са открити в образ-базирания стадий.  

Преминава се от две измерения към три измерения. 
Тук Гибсън (1950) вместо триизмерно намира двуизмерно 

подвижно възприятие. Идеите на тази оптика са приети на база-
та на компютърната визия. Гибсън не предлага специфична реп-
резентация за този повърхностен план. Той настоява, че повърх-
ност-възприемането е базисно и решаващо. 

В интерпретацията на Мар повърхност-базираната репрезен-
тация отговаря на 2.5 D-sketch (две и половина-измерна! скица). 

1. Повърхност-примитиви – локални парчета 2-D повърх-
ност – например наклон. Локализира се от възприемателя в три-
размерно пространство на някакво разстояние от него.  

2. Три-измерна геометрия. Въпреки че повърхностите са 
дву-измерни, тяхното пространствено разпределение е 3-
измерно. 

3. Виждач-центрирана рамка. „Координатната система, в 
която е репрезентиран 3-D план от повърхности, е определена в 
термини на посоката и дистанцията от наблюдателската гледна 
точка по-скоро към повърхностите, отколкото в термини на ре-
тината.“ (Palmer 1999, 89). 

Повърхностите се ориентират в различни посоки. Тече визу-
ален поток: образ-базирана репрезентация→стерео, движение, 
текстура, сенки→повърхност-базирана репрезентация. 

343. Обект-базирана фаза. 
Повърхностният стадий не представя скритите от окото час-

ти. 
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Зрението осъществява три-измерна репрезентация. Необхо-

дими са скрити предпоставки за триизмерния видим свят. Могат 
да се определят ‘обемни примитиви’.  

Тук вече са налице обект-базирани рамки на референция. 
Координатна система: истинска структура на самите обе-

ми. 
Но какви са научните свидетелства, че тази именно презен-

тация е обект-базирана? Как можем да намерим такива свиде-
телства, ако не можем да излезем извън зрителната система и да 
сравняваме обекти вън от нея и това последно тримерно презен-
тиране? 

Този въпрос остава даже неосъзнат. Още по-лошо е, ако се 
премълчава. Това е ясно свидетелство, че става въпрос за епис-
темологична мисловна нагласа, която се отъждествява със сама-
та истина и реалност, а премълчава тъкмо обективната реалност. 

344. Категориално-базирана фаза. 
Тази фаза е обработка на информация за обекти в средата с 

оглед оцеляването. Такива са опасности, храна, посоки, в зави-
симост от целите.  

Възприемаме обекта като ‘чаша’. ‘Чаша’ е категория. Кате-
горизацията се извършва чрез ‘affordances’ – възможности за 
субекта в този предмет: например хващане, седене върху него, 
ядене, пиене, отдалечаване от него и т. н. Оттук идва категория-
та: стол. 

345. Изчислителната теория е ирелевантна към жизне-
ния процес. 

Изчислителната теория, както смятат когнитивните учени, е 
най-добрата съществуваща теория и то не само за зрението, а за 
всички познавателни процеси, за цялата когнитивна наука. 

Тази информационна теория не различава живото от маши-
ната, както това е залегнало в основите на кибернетиката и ком-
пютърната теория от самото начало. Следователно тя е свободна 
от въпроса за живеенето, тя е заета с въпроса за опериране-
то.  
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346. ‘Тайнствена трансформация’ и ‘магически преход’.   
Между вход и изход е процесът на обработка. Може да се 

каже, че репрезентация се допълва от обработка на информация. 
Ако обаче е налице само обработка, как се стига до транс-
формации? Ако пък са налице трансформации, то как те са оп-
ределими като обработка на информация? (По дефиниция се 
изключва синтез на нова информация.). Това е ‘тайнствената 
трансформация’. 

Комплементарността между репрезентация и обработка на 
информация води до класическа трудност относно описването 
на зрението: разграничават се съгласно модела ‘вход’, ‘изход’ и 
‘процес’ – един напълно необясним преход, защото на изхода са 
феномените. 

‘Входната’ и ‘изходната’ презентации  – началото и краят на 
информационното процедиране на зрителната система – са съ-
ответно: интензитети на бялото в цялото поле на ретината, пред-
ставено от мрежа от клетки или пиксели (picture elements), и 
зрими пространствени форми. 

 ‘Изходът’ е несъвместим с входа – той е не поведение, а 
феномен – визия, а входът е физическа същност – поток фотони. 
Това е трудност на ‘магическия преход’. 

347. Компютърната визия. 
Съвременната фаза от развитието на науката за виждането 

настъпва през 60-те години с въвеждането на компютърни симу-
лации. Идеята е: мозъкът е биологичен процесор на информация. 

Съвременните компютри могат да симулират дейността на 
мозъка и специално възприятието. Създават се процесорни сис-
теми със зададени свойства. 

Коментар. Това има стойността на експеримент, но не пряк, 
а аналогичен. Програмите за обработка не могат да повишат 
знанието за мозъка, а само да подсетят за възможни форми и 
механизми на мозъчно процесиране.  

Алън Тюринг формулира и идея за изкуствен интелект, как-
то и на поведенчески тест (Тест на Тюринг). Машината на Тю-
ринг, 1937, е хипотетична машина, която се програмира да об-
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работва информация по теоретично неограничено разнообразие 
от начини. Джон Атанасов пръв разделя начините на смятане на 
аналогов и цифров (дигитален). Той построява първия електро-
нен компютър с двоично смятане – ABC (1941). С принципите 
на смятане на Атанасов Джон Екърт и Джон Мочли построяват 
голям електронен компютър, ENIAC (1946). През 1950 Тюринг 
създава понятието ‘изкуствен интелект’ на базата на компютъра, 
AI. Изкуственият интелект е програма за решаване на проблеми: 
игра на шах, решаване на математически задачи (Newel, Shaw, & 
Simon, 1958). 

Computer Vision (CV) е гигантски проект за изследване на 
това, как компютрите могат да бъдат програмирани да извличат 
полезна информация за средата от оптични образи. 

CV предлага две идеи. 
1. Реални образи. Като база се приемат черно-бели образи, 

получени от видеокамера, заснемаща реални сцени. Тук вече не 
се работи с идеални перфектни образи, а с наличието на шум и 
т.н. 

2. Експлицитни теории. Преди CV теориите са неясни, не-
формални, непълни.  Имплицитните теории сега стават изцяло 
експлицитни.  

Виждането е екстремно трудно. Невероятно трудно е да се 
постигне ‘компютърът да вижда’ дори най-простите неща 
(Marr). Процеси, които са приемани за безпроблемни в предиш-
ните теории, примерно разпознаване на ръбове, включени обек-
ти и т.н., „изискват героични изчислителни усилия.“ (Palmer 
1999, 60). 

1. Block World. ‘Блоковият свят’ се състои от подобни на 
детските конструкции групи от геометрични фигури в един цвят 
и на плоски повърхности. Roberts (1965) създава симулация на 
блоков свят. Показва колко ограничени трябва да са параметри-
те на обекта на виждане от компютъра: черно-бели неприпокри-
ващи се форми, геометрични многоъгълници. 

Първа степен на проекта са: точни чертежи на обектите. За-
дачата е намиране на ръбовете. Luminanve edges са промени в 
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количеството светлина, падащо върху два съседни региона на 
обекта. Например: 4 ориентации на 45° интервал. 

2. Модел на познатата мрежа от обемни стойности към чер-
таене на линии. Прави се, за да се конструира геометрично опи-
сание на формата. С този модел могат да се презентират 3-D 
примитиви. Избират се форми, които пасват една с друга за съз-
даване на описание на блокове. 

Коментар. Описанието на блокове не е виждане. А и това се 
оказва екстремално трудно. 

Компютърни подходи към Екологичната оптика. Прави се 
формален анализ на информацията в оптични образи с по-малко 
ограничения (Gibson 1950, 1966, 1979). Теориите се заемат с 
опити за откриване как се създава по-пълна информация относ-
но визуалната сцена пряко от образа, специално за дълбочината 
и ръбовете в 3D.  

Датският психолог Ван Доорн (Van Doorn 1976) разработва 
математичен подход към създаване на компютърни визионни 
програми. Този подход е най-добре описан в MIT, специално от 
Мар и екипа му. Дейвид Мар прави математичен анализ на на-
чина, по който луминантните структури в дву-измерните образи 
обезпечават три-дименсионно възприятие (Marr 1982). Анализът 
му е близо до Гибсъновата екологична теория. Този проект е 
огромен и доминира две десетилетия. 

348. ‘От субективно към обективно възприятие’. 
Когнитивна догма е, че във възприятието се движим от су-

бективно към обективно възприятие. Така Дейвид Мар определя 
фазите на виждането: ‘субект-центрирано–обект-центрирано’. 
Това твърдение, както и останалите постановки на Мар, стават 
достояние на общността на когнитивните учени. Към това се 
добавя и тезата за ‘развитие на детското възприятие от субек-
тивно към обективно’. 

Това е илюзия.  
Ние възприемаме света адаптивно и винаги жизненият про-

цес на тялото се включва в един нежив ред-хаос. Това включва-
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не, неосъзнато и не отделено от плана на феномена, изглежда 
ход към обективност. 

В действителност се движим и изследваме света заедно и 
динамично. Попълваме гледните точки към предметите и ги 
възприемаме все по-цялостно. Но движението от част към цяло 
няма нищо общо с дименсията субект–обект.  

Като цяло, ‘субектът’ е абстрактна неподвижна позиция на 
фона на ‘обекта’. Реално живото тяло се движи и живее в жиз-
нена среда. Светът постоянно се пре-подрежда, ре-синтезира 
като възприятие, което перцепторът съгласува със себеподобни-
те и различни кохабитанти. 

349. Свеждане на виждането към фотография и кине-
матография. 

Фотоапаратите, кинокамерите и специално съвременните 
обемни кинокамери правят същото като моделираните ‘зрител-
ни апарати’. Те имат изчислителни устройства и в тях вход и 
изход са различни презентации. Едно и също множество пиксе-
ли определят цялата редица преходни репрезентации: леща – 
матрица – цветови канала датчици (SMOK сензори) – електро-
нен чип – обработваща програма – принтер – хартия. Единстве-
ната и неизменна информация е мрежата от светлинни точки, 
проекции на светлинни лъчи, подредени от събирателна леща 
върху матрица, осветени с различен интензитет за три цвята. 
Светлината причинява електрически импулс и импулсите от три 
цвята сензори (RGB), аналогични на трите типа клетки в ретина-
та изграждат снимката. 

Това значи ли, че фотоапаратите виждат? Без съмнение те 
улавят много повече детайли от една муха, но мухата вижда, а 
фотоапаратът служи за снимане. Това е трудност на неразлича-
ване на живо от неживо. 

Ако определим виждането като жизнен процес, разликата 
между снимането с фотоапарата и виждането на мухата е експ-
лицитна. 

Цветът се разглежда като „перцептуална апроксимация към 
отразителността.“ (ibid., 17). Това е съвсем неудовлетворително. 
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350. Ние обработваме много малка част от зрителна-
та информация. 

Само малка част от потока на зрителната информация се 
анализира. Това е смислено поради икономията на енергия. 

Dan Simons, Chris Shabrie, експеримент в Харвард. На спе-
циално гише в университета стои млад човек и посреща посети-
тели. Раздава им формуляри, след това се скрива от поглед, ‘за 
да потърси нещо в бюрото вляво’. Невидимо друг човек със съв-
сем различно лице се изправя вместо него. Повечето (75%) от 
идващите не забелязват промяната. 

Мозъкът не обработва информацията за лицата на двамата. 
Въпреки че всеки ги вижда, само някои разпознават различията 
между двамата. 

Зрителят решава във всеки момент какво ще гледа и какво 
ще вижда. Ние се концентрираме върху едно нещо. Мозъкът иг-
норира по-голямата част от светлинните сигнали и образите от 
ретината. Очевидно осъзнаването на видимия обект изисква 
много енергия. 

Илюзионистите манипулират именно зрителното внимание. 
Те знаят към какво се насочват зрителите и какво изпускат от 
внимание. В сферата извън вниманието се извършват триковете, 
които се приемат за необясними. 

351. Стивън Палмър – когнитивни въпроси за виждане-
то. 

Ето как Стивън Палмър формулира когнитивните въпроси 
относно виждането: 

Как сме способни да възприемаме бързо и без усилия смис-
лено, кохерентно, три-измерно от непълно, двуизмерно изобра-
жение от светлина в очите? 

Това е фундаменталният въпрос за виждането. 
Конкретни въпроси: 
Защо обектите се явяват цветни? 
Как определяме дали обектът е голям и далечен или малък и 

близък? 
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Как възприемаме кои части от визуалния образ спадат към 

един и същ обект? 
Как узнаваме за какво са обектите, които виждаме? 
Как определяме дали ние се движим или обектите се движат 

относно нас? 
Дали новороденото бебе вижда света по същия начин като 

нас? 
Могат ли хората да виждат без да осъзнават какво виждат? 
Различни части на отговорите идват от различни науки: био-

логия, психология, компютърни науки, неврофизиология, линг-
вистика, когнитивна антропология. Всички тези науки са част от 
когнитивната наука (Palmer 1999, 4). 

Палмър дефинира зрителното възприятие като „процес на 
получаване на познание за обектите и явленията чрез извличане 
информация от светлината, която те излъчват или отразяват.“ 
(ibid., 5). 

1. Виждането е фундаментално познавателен процес. Възп-
риятието е подобно на фотографиране. „Фотографските образи 
просто съдържат информация, докато зрящите хора и животни 
постигат познание относно тяхното окръжение. Това познание е, 
което позволява на възприемащите да действат подходящо в 
дадена ситуация.“ (ibid., 5). 

2. „Познанието, получено от визуалното възприятие касае 
обекти и процеси в средата. Възприятието не е само субективно 
и се различава и от най-детайлната халюцинация... „то е част от 
визуалното възприятие само когато означава нещо за природата 
на външната реалност.“ (ibid., 6). 

3. „Визуалното познание относно средата е получено чрез 
извличане на информация.“ (ibid.). Това касае въпроси относно 
информацията. 

352. Виждането не е когнитивен процес. 
Визията не е ‘познание’, а самият видим свят. Ако виждане-

то е познание, то и вкусването е познание, и докосването е поз-
нание, и сексуалните усещания са познания. 
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Ако виждането е познание, къде извън видимото е обектът 

на виждането? 
Отговорът, че ‘светлинните вълни’ са обектът, а визията – 

субективната страна на познанието, е абсурден: тъкмо ‘светлин-
ните вълни’ са резултат от научно познание, започващо с виж-
дането. 

Ако виждането е познание, как установяваме истинността на 
виждането спрямо вижданото? 

Отговорът, че установяваме истинността на виждането с по-
мощта на научните понятия за светлина и информация, е абсур-
ден – тъкмо обратното: установяваме истинността на нашите 
научни понятия чрез визуални наблюдения. 

Видимият свят тече така, че виждащото животно да живее. 
Виждането е жизнен процес и е момент от светуване. 

 Обработката на информация от машините е смислена само 
за нас, а не за самите машини. 

Отличието на възприятието от халюцинацията не е на поз-
нание от заблуждение или на истинско от неистинско, а на адек-
ватен адаптивен жизнен процес от неадекватен произволен жиз-
нен процес, по-близък до хаоса. Палмър остава, както и остана-
лите учени, в рамките на двойката обективно–субективно. „Ние 
възприемаме само тогава, когато отразяваме обективни неща и 
процеси.“. Но ние никога не можем да съпоставим възприятията 
си с независими от възприятията обекти. 

353. Три положения на Information Processing (Инфор-
мационното процесиране). 

Палмър и Кимучи (Palmer and Kimuchi, 1986) формулират 
имплицитните предположения, които включват изчислителните 
теории в когнитивната психология. Това е схема, различна от 
тази на Мар, но тясно свързана с нея. 

1. Информационно описание. „Менталните събития могат да 
се опишат функционално като информационни събития, всяко 
от които се състои от три части: входна информация (с което се 
започва), операция, изпълнена на входа (което се прави на вхо-
да), и изходна информация (с което се завършва). 
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Диаграма на потока на информация. Вход – черна кутия – 

изход.“ (ibid.). 
Ако това положение е вярно, се получават интересни следс-

твия. Например сексуалното удоволствие или отвращението от 
един грозен съд са функционално информационни събития.   

Рекурсивна декомпозиция. Информационното описание е не-
обходимо, но не достатъчно. Гибсъновата оптика е информаци-
онна. Необходимо е още процесивно описание. Палмър и Киму-
чи (1986) определят това като рекурсивна декомпозиция.  

Всяко сложно (непримитивно) информационно събитие на 
едно ниво може да се определи по-пълно чрез декомпозиция 
(разлагане) на много компонентни информационни събития и 
времева диаграма, която определя времевия ред между компо-
нентите. Това е, което Мар нарича алгоритмично ниво.  

Физично въплъщаване. Информационните единици са състо-
яния на физическа система. Те са репрезентации. Налице е хо-
моморфизъм. 

Източник на информация е средата. Тя е външен свят от 
обекти. Вътрешен механизъм, субект, репрезентация. Външните 
обекти хомоморфно преминават във вътрешни репрезентации.  

Имплицитна срещу експлицитна информация. На входната 
репрезентация информацията е имплицитна, а на изхода е експ-
лицитна. 

Експлицитна информация е интензивността на светлината, 
регистрирана от всеки рецептор в дву-измерната ретинална мо-
зайка. 

Ако входната информация е имплицитна, то светлинните 
вълни са имплицитни – включени неявно в състоянията на рети-
налните клетки. Но информацията на светлинните вълни е нес-
равнимо по-голяма от информацията, която се кодира в рецеп-
торните клетки за три цвята. Следователно огромното разнооб-
разие на светлинни вълни, за което научаваме косвено, е импли-
цирано в скромното многообразие на интензивности и цветове. 
По-голямото се съдържа в по-малкото.  
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Процесът не може да създаде информация за средата. Ця-

лата информация вече трябва да е налице или на ретината, или 
от вътрешни източници в наблюдателя.  

Ако това е така, как създаденият в процеса на трансформа-
ции зрителен образ постига именно жизнено значимата среда? 

Процесът като изчисление. Процес на превръщане на 
входната информация в изходна. 

Логическият силогизъм превръща предпоставките в заклю-
чение. Има дедуктивно и индуктивно умозаключение.  

Скрити предпоставки. Формулирането на скритите пред-
поставки може да превърне индуктивните на вид умозаключе-
ния в дедуктивни (Cutting 1991). Това правим, интерпретирайки 
събиращите се в перспектива линии като успоредни линии, от-
далечаващи се от нас. 

Илюзиите са несъзнателни умозаключения, когато по навик 
заключаваме неправилно, подведени от елементи в образа. 

Евристични процеси. На входа информацията е неопределе-
на, вероятностна. На изхода тя е определена. При проектирането 
на триизмерния обект в двуизмерна ретина е загубена информа-
ция. Това е неопределеност, вероятностност. Този проблем не 
може да се реши цялостно без по-нататъшни затруднения. 

Пример за евристично предположение е: Линиите, които се 
събират към хоризонта, са успоредни. Допълнителната инфор-
мация не е логическа предпоставка, а връзка между невронни 
мрежи. 

Този тип модел е учебникарски, парадигмален в когнитив-
ната наука. Той изглежда добро описание, но има ниска 
стойност в реални изследвания, каквито например прави Гиб-
сън. Моделът е изцяло изведен от компютърните науки и са 
направени твърде груби идентификации на физиологични про-
цеси с информационни. Огромните по сложност синтетични 
процеси, които създават всяко от звената във веригата на зре-
нието се свеждат до калкулации. Някаква информация на входа 
е загубена, но се оказва, че е възстановена на изхода, при това 
„процесът не създава информация“. Навярно тук има скрит ге-
ний-хомункулус.  
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354. Компютърната метафора за виждането. 
Компютърният модел е перфектен за симулации и проверка 

в наблюдения – дали работят в реалния свят.  
Цел на компютърната симулация: да се програмират ком-

пютри така, че да разбират света около тях почти както хората. 
Първична теоретична аналогия на менталните процеси в ин-

формационната парадигма. „С няколко думи, аналогията е, че 
менталните процеси (такива като визуалната перцепция), имат 
същото отношение към мозъка, като онова, което програмите 
имат към компютъра, на който те работят. С други думи, умове-
те са като програми, които работят на машини, наречени мозъ-
ци; умовете са ‘софтуерът’ за биологичното изчисление, а мозъ-
ците са ‘хардуер’.“ (ibid., 71). 

Ако ‘умът’ като цяло и в частност ‘визуалната перцепция’ е 
софтуер, а мозъкът – хардуер, то къде е софтуерът? Защото все-
ки софтуер е записан пряко на носител. Тогава умът и специал-
но визията е записан в мозъка.  

Но в мозъка няма и помен от психични феномени и няма как 
да има. Софтуерът е съвкупност от алгоритми, които пряко, фи-
зически организират обработката на информация от процесори-
те. ‘Умът’ не е съвкупност от алгоритми. Повечето информация, 
обработвана от зрителния кортекс, е напълно недостъпна мен-
тално. Никой никога не инструктира съзнателно (а няма данни и 
несъзнателно) във вид на алгоритъм какво мозъкът да прави в 
даден момент с визуалната информация. 

Няма чиста визуална информация, която да постъпва и да се 
обработва. Кое е визуална информация? Светлината – не. Само 
определен спектър от светлината се възприема. Колбичките и 
пръчиците? Те оформят сигнали за ‘цветове’ и ‘осветеност’. Тук 
вече имаме готова, обработена информация. Къде са алгоритми-
те? Не в съзнанието или ума, а в химическата природа на кол-
бичките и пръчиците. Т.е. не са отделни хардуерът и софтуерът. 

Но ако още на входа имаме визуална ретинална, т.е. обрабо-
тена информация, а цялото зрение е обработка, лишена е от 
смисъл ‘изходната информация’. Не е разграничима ‘обработка-
та’ и ‘създаването’ на информация. 
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Във виждането са налице два потока: от очите към зрител-

ния кортекс: отвън навътре, и от паметовите части към зрител-
ния кортекс – отвътре навън. Зрението е не само отражение, а и 
проекция. Тогава зрението е не просто обработка на информа-
ция, а създаване на информация. 

По всичко се вижда, че в мозъка не се извършва изчисление 
на множества единични състояния на нервни клетки аналогично 
на 0 и 1 (подтискане–възбуждане). За сметка на това се форми-
рат и пренасят, проектират и трансформират форми чрез големи 
групи синхронно функциониращи неврони. 

Тук моделът на синтез в различните му форми: генериране–
пренос–транслиране–проекция–ре-синтез, е много по-точен и 
пряко кореспондира с описанията във физиологията. 

За сметка на този прозрачен и прост модел, пряко отнесен 
към описанията във физиологията, компютърната метафора не 
намира пряк диалог и потвърждение с физиологията на мозъка. 

355. Information processing и жизнен процес. 
Информационният процес „е подход, който позволява на 

учените да говорят за това, как хората виждат в същите терми-
ни, в които говорят за това, как компютрите могат да бъдат 
програмирани да виждат.“ (ibid., 6). 

Тук изследователите на биологични процеси, особено след 
Дейвид Мар се обръщат към информационната парадигма и с 
това не различават синтеза на смисъл от обработката на ин-
формация. Това е много сериозен порок на когнитивната наука. 

„Информацията, която се обработва във визуалното възпри-
ятие идва от светлината, която е излъчвана или отразявана от 
обектите”. Оптичната информация е основа на цялото вижда-
не.“ (ibid.). Отразяването и излъчването на светлина е стартова 
точка на изследването на виждането (Gibson, 1950). 

‘Оптичната информация’ изобщо не се съдържа в някакви 
обекти. В теоретичния обект: ‘електромагнитни вълни’ няма 
информация за сетивата. Информация има само там, където ня-
какъв апарат подбира и придава смисъл на разнообразието. Това 
е зрителният апарат, органичната форма зрителен анализатор, 
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която е отговорна за жизнения процес виждане, феноменално –  
зримостта на света. 
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