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Предговор 
 

Първообраз на тази монография е студията, издадена 
в списание „Критика и хуманизъм” (кн. 28/1, 2009) със 
заглавие „Проблемът за същността на философията в 
творчеството на българските философи през ХХ век.” 
Написването на тази студия от петдесетина страници ми 
отне много време и усилия, защото освен всичко друго 
изискваше работа с архивни документи. Макар че отзивите 
за работата бяха положителни1, с течение на времето 
осъзнах, че темата е далеч по-важна, отколкото изглежда 
на пръв поглед, и по редица причини тя не е адекватно 
разработена. Списъкът на авторите, чиито възгледи са били 
предмет на анализ и оценка, се оказа неоправдано „окаст-
рен”, а начинът, по който някои от тях са представени – 
неудовлетворителен. Воден от тези съображения, през 2012 
г. аз напълно преработих съдържанието на въпросната 
студия и го допълних с анализ и оценка на възгледи, които 
неоснователно са били пренебрегвани, както и с някои 
въпроси от концептуален характер, станали предмет на 
авторовите търсения през последните години. В сравнение 
със студията от 2009 г. предметът на настоящата моно-
графия е значително разширен. Запазен е обаче времевият 
обхват на изследването – един „разширен” ХХ век, който 
„захапва” малка част от предшестващия ХІХ и от след-
ващия ХХІ век. Съображенията за това разширяване на 
календарното столетие по отношение на началото на 
периода са понятни. Що се отнася до частичното навлизане 
в ХХІ век, тук основанието е, че би било добре изследването 
да обхване периода на преход от социализъм към демокра-
тично общество, който според някои гледни точки на 
социолози трае приблизително до 2005 г. Това мнение все 
още не е утвърдено, защото дистанцията на времето е 
прекалено малка, за да се произнесат историците по този 
въпрос. Ето защо авторовото решение за установяване на 
2005 г. като горна времева граница на изследването е до 
голяма степен произволно. 

Преди да бъде отпечатана, настоящата монография 
беше обсъдена от колектива на Института за българска 
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философска култура, на чиито членове дължа благодарност 
за помощта, която ми оказаха със своите бележки и 
препоръки. В това отношение съм особено задължен на 
рецензентите проф. Нина Димитрова и проф. Добрин 
Тодоров. 

Специална благодарност дължа на съпругата ми 
Матуша Бенатова, която от много години е моят първи 
стилов редактор, читател и критик. 

 
Авторът 
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Глава І. ЗА ПРОБЛЕМА „ЩО Е ФИЛОСОФИЯ?” И ЗА 
ФИЛОСОФИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ХХ ВЕК. 

 
Целта на настоящото изследване е да установи как един 

проблем, този за същността, природата или понятието за фило-
софия, се поставя, обсъжда и решава от българските философи в 
определен отрязък от историята на българската философска 
мисъл. От методологическа гледна точка такъв вид изследвания 
са примери за приложение на проблемно-категориалния подход 
в историята на философията, за чието утвърждаване у нас 
основна заслуга има Михаил Бъчваров (1929-1997)2. Идеята на 
проблемно-категориалния подход е да придаде актуалност на 
историко-философското изследване като релативизира разли-
ката между историята и теорията на философията, доближа-
вайки историята на философията до т.н. систематична филосо-
фия. Така изследването бива ориентирано не само към ми-
налото, но и към настоящето и бъдещето на философията. 
Казано с други думи, чрез проблемно-категориалния подход се 
преодолява един традиционен недостатък на историко-фило-
софско изследване – неговият самоцелен характер (да бъде то по-
скоро историческо, отколкото философско)3. За да бъде резул-
татно приложението на този подход, нужно е предварително да 
се определят „параметрите” на проблема, чиито исторически 
измерения са предмет на изследване. 
 

1. Що е философия – един комплексен метафилософски 
проблем. 

 
Всяка дума има своята история, която се губи в далечното 

минало, обаче историята на думата „философия” е особено ин-
тересна и интригуваща. Повече от две хилядолетия тази дума е 
фигурирала в културната лексика на Европа с едно сравнително 
определено и общоприето значение. През втората полвина на 
ХІХ век обаче някак неочаквано се оказва, че това положение е 
вече променено: съществуват множество различни употреби на 
думата „философия” и не може да се каже кое от тях е преобла-
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даващо или основно. Възниква проблем, свързан с многознач-
ността на думата „философия”. Пръв поставя този проблем 
Вилхелм Винделбанд в своя забележителен етюд „Що е фи-
лософия? (За понятието и историята на философията)” от 1883 г. 

Според В. Винделбанд проблемът за установяване на една 
общоприемлива дефиниция на думата „философия” е неразре-
шим. В. Винделбанд счита, че употребата на думата „фило-
софия” е прекалено различна у различните автори – тя е толкова 
различна, че е невъзможно да се изобрети такава дефиниция на 
„философия”, която удовлетворява всички нейни съвременни 
употреби. Не би могло да се постигне съгласие нито за родовия 
белег, нито за видовата отлика на понятието за философия. 
Според В. Винделбанд между професионалните философи 
съществува непреодолимо несъгласие по въпроса за предмета и 
целите на философията, методите на философското изследване 
и отношението на философията към частните науки. 

Изводът, който ни внушава етюдът на В. Винделбанд е, че 
няма правилна гледна точка по въпроса що е философия. Чисто 
и просто съществуват различни конвенции за употребата на 
думата „философия” и всяка една от тях има място под слън-
цето. Самият В. Винделбанд предлага такава една конвенция – 
„философия” да се нарича една универсална теория за цен-
ностите и нормативното съзнание. (Аргументите, които той 
издига в подкрепа на своето предложение, по принцип заслу-
жават внимание, но тук не ни интересуват.) 

Прав ли е В. Винделбанд да счита, че въпросът „Що е 
философия?” няма някакъв единствено правилен отговор и в 
крайна сметка засяга едно споразумение за употреба на думата 
„философия”? Според мен – да. Въпросът обаче и до днес се 
счита за спорен. Съществува една гледна точка, която е алтерна-
тивна на схващането на В. Винделбанд, и тази алтернатива, за 
която ще стане въпрос по-долу, е твърде популярна. Нека обаче 
да приемем провизорно, че В. Винделбанд е прав: многозначната 
употреба на думата „философия” е налице и един важен въпрос 
е как се е стигнало до тази многозначност. Дали винаги думата 
„философия” е функционирала многозначно в езика или това е 
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едно съвременно явление? Втората възможност предполага 
някакво обяснение: как, по каква причина една дума, която е 
функционирала еднозначно, т.е. правилно, е започнала в даден 
момент да функционира многозначно, т.е. неправилно? Каква е 
причината за появата на този куриозен езиков дефект? 

Правдоподобните отговори на тези въпроси се съгласуват 
със следната историческа хипотеза: 

В дълбоката древност думата „философия” е имала едно 
„делнично” значение, което по-късно търпи смислова трансфор-
мация. Така с авторитета на Сократ, Платон и Аристотел се 
формира „възвишената” употреба на думата „философия”. Тази 
употреба на думата не е единствена в античността, но може да се 
определи като най-популярна, традиционна. Модифицирана по 
различни начини в зависимост от конкретните условия, тради-
ционната употреба на думата „философия” е доминирала в 
Европа в Средновековието и Новото време до XVIII век вклю-
чително. Приблизителният превод на традиционния смисъл на 
думата „философия” е „теория” – интелектуална конструкция, 
която се характеризира със систематичност (логическа съгласу-
ваност на твърденията, от които се състои) и универсалност. При 
своята традиционна употреба думата „философия” е била пра-
вилно приложима както към математическите теории, така и 
към теории, чиято истинност не е логически гарантирана – 
синтетични теории от всякакъв вид – за природата, за човека, за 
морала и пр. Има две теоретични сфери, по отношение на които 
думата „философия” по правило не е била приложима: правото 
и медицината4. 

Формирането и развитието на научните теории става 
основна причина за следващата (втората) смислова трансфор-
мация, която е в основата на съвременната употреба на думата 
„философия”. Утвърждаването на европейската наука води до 
отказ от традиционната употреба на думата „философия”, която 
започва да функционира по принципно различен начин. Редом 
с развитието на науката фактор за отказ от традиционното 
осмисляне на думата „философия” е промененото отношение 
към религията и метафизиката. 
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През ХІХ век традиционната употреба на думата „фило-
софия” вече се възприема като архаична. Отделните групи 
философи започват да влагат в тази дума различни разбирания 
и за нито едно от тези разбирания не може да се каже, че, 
подобно на традиционното, категорично доминира над оста-
налите със своята популярност. Формират се различни конкретни 
понятия за философия – свободни творения на ума, които изра-
зяват интересите, ценностната ориентация и предпочитанията 
на своите изобретатели. Общото между тези конкретни понятия 
е малко: то се свежда до два признака – теоретичност и не-
научност. Ако се абстрахираме от конкретното разбиране, което 
отделните професионални философи започват да влагат в 
думата „философия” през ХІХ век, нейният абстрактен смисъл 
към края на века вече се свежда до „извъннаучна теория”. Така с 
думата философия към края на ХІХ век вече се означава една 
смътна идея, която не подлежи на дефиниране и която без 
съответните пояснения (в какъв точно смисъл се говори за 
философия) не означава почти нищо. 

Тази гледна точка за историята и за съвременната употреба 
на думата „философия” не е общоприета и със сигурност има 
историци на философията, които биха я отхвърлили най-
категорично. За мен тя е приемлива, но не и безпроблемна, 
защото поражда много въпроси, които засега остават без отговор. 
Нейната алтернатива е разбирането, което омаловажава проб-
лема, приемайки, че многозначната употреба на думата „фи-
лософия” не е действителна, а привидна. Това възражение е кла-
сическо. То се основава върху разбирането, че съществува ня-
каква същност на философията, която се проявява по различни 
начини през различни исторически периоди и е „оцветена” от 
индивидуалността на отделните мислители и философски 
школи. Същността на философията обаче е нещо, което „в себе 
си” не се изменя; промяната във вижданията за философията, на 
която ние сме свидетели, се приписва не на същността, а на 
нейните конкретни проявления. 

Тази „есенциалистка” гледна точка е най-ясно и после-
дователно отстоявана от Г. Хегел. Тя е популярна и сред някои 
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представители на диалектическия материализъм, доколкото 
минава за диалектическа. Обаче популярността на есенциалист-
кото разбиране за философията има една по-обща причина: 
безкритичното отношение към езика. Счита се, че щом същест-
вува някаква дума, значи съществува и съответната същност. 
Така се ражда предубеждението, че съществува един-единствен 
предмет, наречен философия, и това, което в древността е било 
наричано „философия”, е по принцип същото нещо, което и 
днес се нарича така. 

„Есенциалистката” гледна точка за философията има раз-
лични превъплъщения, които в друго отношение съществено се 
разминават. Така например Георг Хегел определя философията 
като мислене за мисленето: докато отделните науки са 
„приложение” на мисленето към някакъв предмет, философията 
се занимава със самото мислене. Има една основна философска 
дисциплина – логиката, която се занимава с мисленето като 
такова, „освободено” от всякаква конкретност. С мисленето в 
областта на естествознанието, на правото, на историята, на 
религията и на изкуството се занимават специалните фило-
софски дисциплини като философия на естествознанието, 
философия на правото и т.н. 

По-различна, макар и родствена с тази на Г. Хегел, е 
гледната точка, според която философията е наука за най-
общите понятия, които са ключови за нашето мислене. Това е 
една много разпространена гледна точка, която у нас е била 
поддържана от Д. Михалчев и с определени уговорки – от някои 
привърженици на диалектическия материализъм. И двете 
схващания – и това на Д. Михалчев, и на въпросните диалекти-
ческите материалисти – се поддържат от есенциалистки пози-
ции, защото се твърди, че този същият предмет – най-общите 
характеристики на света – е характеризирал философията вина-
ги – както в Древна Гърция, така и в наши дни. 

Съществува и една трета, напълно различна от изброените 
дотук и все пак „есенциалистка” гледна точка за философията, 
според която философията е един от видовете мирогледи наред 
с митологичния, религиозния и художествения мироглед. Пър-
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вият теоретик на това разбиране е Вилхелм Дилтай. Специфич-
ното тук произтича от схващането, че мирогледът е духовно 
образувание, което е принципно различно от науката. Разликата 
между науката и мирогледа е в това, че науката изследва света, 
гледайки го обективно, „отстранено”, докато мирогледът раз-
глежда света винаги в отношението му към човека и човешкото 
преживяване. И тази гледна точка е имала привърженици у нас. 
Преди Втората световна война нейният най-виден теоретик е 
Спиридон Казанджиев, а по времето на социализма – автори, 
които тълкуват в такъв дух философията на К. Маркс. 

В съвременната философска книжнина има една неявна, 
идейно неизбистрена опозиция на есенциализма в разбирането 
за философията. Могат да бъдат посочени немалко автори, 
които си дават сметка, че така или иначе думата „философия” 
днес функционира многозначно в езика и не си струва да си 
блъскаме главата с въпроса кое е общото между различните й 
значения. (Това изглежда една лишена от практически смисъл, 
ако не и нерешима задача.) Обаче към настоящия момент няма 
общоприета теория, която убедително обяснява всички аспекти 
на този езиков дефект. Обикновено авторите се задоволяват с 
посочването на отделните понятия за философия – на раз-
личните значения, които се влагат понастоящем в тази дума. 
Броят на тези понятия варира, но по този въпрос изглежда е 
трудно да се постигне съгласие, защото различните автори 
подхождат към него от различни изходни гледни точки. За мен 
несъмнено е едно: както казва Дж. Уиздъм, „да се приписва на 
философията интернационално измерение – това е признак на 
ограниченост”. 

„[Философията] е предмет, който означава различни неща 
на различните континенти, в различните страни на един и същ 
континент, в различните университети в рамките на една 
страна, в департаментите на един университет, за различните 
преподаватели от един департамент – и вероятно в различни 
части на ума на един философ” (Wisdom 1975: 1-2). 

 Макар въпросът кои и колко са т.н. конкретни понятия за 
философия да е открит, т.е. дискусионен, има една основна 
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разлика между начините, по които се мисли философията. 
Според Б. Ръсел съществуват две принципно различни визии за 
философията: ценностно ориентирана и ценностно неутрална. 
Ценностно ориентираната визия за философията, грубо казано, 
подчинява философските търсения на ценностната ориентация 
на техния автор, на неговите преживявания, емоции, религиозни 
пристрастия и на разбирането му за добро и зло. Тази филосо-
фия е антропоцентрична – тя поставя човека в центъра на фило-
софската проблематика и разглежда всички проблеми от тази 
човешка гледна точка. Напротив, ценностно неутралната фило-
софия имитира науката по своята безпристрастност, ценностна 
неангажираност. В този смисъл докато ценностно ориентираната 
философия може да се разглежда като част от хуманитарис-
тиката, то ценностно неутралната философия стои по-близко до 
екзактните науки като математика, физика и пр. (Russell 1980: 92-
93; 1994: 96-97). 

За мен ползата от това деление е безспорна – то кореспон-
дира с реалното положение в света на философията. Трябва все 
пак да се уточни, че и двата вида философия – и ценностно неут-
ралната, и ценностно ориентираната – имат своеобразни прояв-
ления, при които ние наблюдаваме различна степен на прибли-
женост към науката и съответно – към емоционалното преживя-
ване, характерно за изкуството и религията. Има една форма на 
ценностно неутралната философия, която до такава степен се 
опитва да приближи философията до науката, че я превръща в 
нещо като съпътстващ продукт на научното изследване – епифе-
номен на науката. Разбирането е, че, строго погледнато, фило-
софията няма свой собствен предмет на изследване. Тя се по-
ражда от трудностите, с които учените се сблъскват при решава-
нето на определени проблеми, и деградира, когато връзката ù с 
научното изследване се прекъсне. Обичайно това „сциентистко” 
схващане за философията се съвместява с гледището, че строгите 
стандарти, характерни за научното изследване, са задължителни 
и за философията. 

Привържениците на ценностно ориентираната филосо-
фия обичайно отхвърлят две идеи: за близост на философската 
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проблематика до научната проблематика и за налагане на 
ограничения върху философстването, произтичащи от стремежа 
за съблюдаване на строги научни стандарти. Тук, при ценностно 
ориентираната философия, също са възможни различни нюанси 
и крайности, при които изразните средства на философията се 
приближават до тези на изящната словесност и изкуството 
(Bochenski 1972: 23). 

В англоезичния свят днес господства т.н. аналитична фи-
лософия, която е една разновидност на ценностно неутралната 
философия. Макар че е рисковано да се говори за аналитичната 
философия изобщо, то би могло все пак да се каже, че повечето й 
привърженици поставят акцент върху логическия анализ, целящ 
проясняване на смисъла на редица понятия, централни за на-
шето мислене. Въпросът, който най-често си задават привърже-
ниците на аналитичната философия, е „Какво разбираш под ...”, 
където празното място се запълва от съответната дума или фраза 
(Hospers 1997: 5). В аналитичната философия е възприето раз-
бирането, че съществуват основни и „приложни” философски 
дисциплини. Основните философски дисциплини са логиката 
(или философската логика, доколкото е уместно разграни-
чението между философската и нефилософската логика), мета-
физиката (онтологията), епистемологията и етиката (или 
аксиологията като обща наука за ценностите, включително 
нравствените и естетическите). Към т.н. приложна философия се 
причисляват дисциплините, които са деривати на формулата 
„философия на...”. (Празното място в тази формула се запълва от 
названието на съответния духовен феномен, научна дисциплина 
или социална дейност, така че се говори за приложни или 
частни философски дисциплини като философия на езика, на 
науката, на правото, на математиката, на историята, на иконо-
миката и пр.) Съществуват различни гледни точки за струк-
турата на приложните философски дисциплини. Някои от тях 
се разглеждат като по-общи и непосредствено свързани с основ-
ните, а други – като по-частни, по-периферни, бидейки свързани 
с основните посредством по-общите. Така философията на нау-
ката е приложна философска дисциплина, която е по-обща от 
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философията на биологията. Съществува една тенденция към 
умножаване на приложните философски дисциплини, която 
изглежда не подлежи на разумно ограничение. 

Картината на това, което днес ние наричаме „съвременна 
философия”, е изключително пъстра. Тя се усложнява от това, че 
различните философски школи създават свой собствен фило-
софски език, който понякога е близък до естествения, но в 
определени случаи е толкова своеобразен, че е напълно нераз-
бираем за непосветените. Това ни дава основание да оприличим 
философските школи на някакви тайнствени общества или сек-
ти, формирани на идеологически (верски) признак, а фило-
софстването – на дейност, за която липсват общоприети стан-
дарти. В областта на частните науки не се наблюдава подобна 
диференциация: математиците, физиците, биолозите и пр. 
формират различни професионални групи на основата на 
специализацията си в различни дялове на своите науки, но не и 
от гледна точка на своята „идеология”, т.е. по идеен признак. И в 
науката има идейни течения, но те не формират научни об-
щности, аналогични на философските школи и направления. 

Многозначността на думата „философия” не създава остър 
комуникативен проблем, защото професионалните философи 
общуват помежду си изключително в рамките на своите „зат-
ворени общества”. Тук, сред представителите на една определе-
на школа, функционира едно достатъчно определено и по прин-
цип поддаващо се на дефиниране понятие за философия. Така, 
говорейки за философия, професионалните философи, принад-
лежащи към една обща школа, разбират едно и също нещо – 
това, с която те самите се занимават, и с което се занимават 
техните колеги от школата. Получава се така, че многознач-
ността на думата „философия” не е проблем, който притеснява 
кой-знае колко професионалните философи, поради което те не 
са склонни да го драматизират. Проблемът обаче напомня за 
себе си, когато философи, принадлежащи към различни школи, 
изповядващи принципно различна философска „идеология”, по 
някаква причина решат да надмогнат езиковата бариера и да 
влязат в дискусия помежду си. Това не става често, но понякога 
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се налага от обстоятелствата – например по време на световните 
философски конгреси. Тогава би могло да се установи нещо, 
което по принцип е добре известно: че представите на фило-
софите за философията биха могли да се разминават драстично. 
Резонно възниква въпросът дали т.н. професионални философи 
принадлежат към една професионална общност или това е 
илюзия, произтичаща от употребата на една и съща дума за 
означаване на различни неща. 

Казано с други думи, многозначната употреба на думата 
„философия” поражда комуникативен проблем само тогава, 
когато се говори за философията изобщо – извън някакъв поясни-
телен контекст, който дава възможност да се разбере в тради-
циите на коя философска школа е употребена думата. Примери 
за такава „абстрактна”, „извънконтекстуална” употреба на 
думата „философия” ние откриваме в обсъждането на въпроси 
като този каква е ползата от заниманията с философията (като 
такава), дали философията (като такава) трябва да бъде част от 
образователните програми в средните и висшите училища, дали 
заниманията с философия (като такава) изискват някаква осо-
бена нагласа на ума и пр. Във всички тези случаи въпросът „Що е 
философия” възниква спонтанно, защото в един момент става 
ясно, че обсъждането губи смисъл, ако няма яснота по въпроса 
какво по-точно се разбира под „философия”, т.е. кое от многото 
значения на думата „философия” се има предвид в случая. 
Обикновено следва пояснение, което разкрива онова гледище за 
употребата на думата „философия”, към което се придържа 
отговарящият. Така въпросът „Що е философия?” се свежда до 
въпроса „Какво Аз разбирам (или г-н Х разбира) под „фило-
софия?”. Това по-често скрито, отколкото афиширано субек-
тивно пристрастие, е характерно за повечето книги, посветени 
на философията като такава. Привидно те съдържат обективен 
анализ на проблема за многозначността на думата „философия” 
и целят установяването на едно общоприемливо разбиране за 
смисъла на тази дума. Фактически обаче съдържанието им е 
подчинено на една предварително набелязана цел: да се изложат 
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аргументи в полза на това разбиране за употребата на думата 
„философия”, към което е пристрастен самият автор. 

Вглеждайки се критично в собствената си дейност и в 
нейните теоретични продукти, професионалните философи от 
втората половина на миналия век приемат за резонен терминът 
„метафилософия” – общо име за означавания на изследвания, 
които не засягат отделни философски проблеми (на логиката, 
епистемологията, метафизиката и пр.), а философията като 
такава. Читателят, който внимателно е следил това изложение, 
сигурно би се попитал как е възможна метафилософията като 
изследователска дисциплина, при положение, че извън някакъв 
пояснителен контекст думата „философия” се асоциира с една 
смътна идея, която не подлежи на дефиниране. (Как при това 
положение би трябвало да се разбира предметът на метафи-
лософията?) Без да адвокатствам за каузата на метафилософията, 
бих желал да изтъкна, че съществува поне един резонен мета-
философски въпрос, който си заслужава труда да бъде „разни-
щен”, и това е въпросът за смисъла на думата „философия”. 
Считам, че това е ако не единственият, то, във всеки случай, е 
централният проблем на метафилософията. 

В зависимост от индивидуалните склонности и идейните 
пристрастия на съответния автор, както и езиковата традиция, 
към която той се придържа, въпросът за смисъла на думата 
„философия” се формулира по различен начин: за предмета на 
философията, за същността или природата на философията, за 
понятието за философия, за многозначната употреба на думата 
„философия” или просто – що е философия. Въпросът „Що е 
философия?” би трябвало да получи отговор чрез една дефи-
ниция, но се оказва, че е от важно значение за изследването на 
проблема как ще се разбира тази дефиниция. Дали като номи-
нална, т.е. като конвенция за правилната употреба на една дума, 
или като реална, т.е. като описание на една същност? Така 
дилемата, която беше очертана по-горе – между есенциалисткото 
и конвенционалисткото разбиране за философията, се разгръща 
на една логическа основа. Съществува ли някаква философска 
същност или има само една дума, чиито значения имат малко 
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общо помежду си? Очевидно това е основната дилема, която 
трябва да бъде разрешена, за да се отговори на въпроса „Що е 
философия”. Тази дилема обаче не може да се разреши по чисто 
емпиричен път: за нейното разрешаване ние се нуждаем от 
теоретични ориентири. Какво разбираме под същност и дали 
всички общи имена са названия, зад които стоят съответните 
същности? Опитът да се отговори на този въпрос ни вкарва в 
полето на метафизиката: ако общите имена означават класове, то 
какво представляват класовете? Дали всички те са фикция на 
ума, или съществуват естествени класове, т.н. natural kinds? 

Тезата на В. Винделбанд, че употребата на думата „фило-
софия” е въпрос на конвенция, се основава върху разбирането, 
че думата „философия” е чисто и просто многозначна и тези 
значения не са обединени от някаква обща същност – не са 
видови понятия по отношение на някакъв общ род. Но ако е 
вярно това предположение, то не излиза ли, че приложенията на 
думата „философия” към един или друг предмет са случайни? 
Защо ние наричаме „философия” книгите на Ф. Ницше, С. 
Киркегор, Г. Фреге, Дж. С. Мил, но не и например есетата на С. 
Цвайг и Т. Ман, романите на Ч. Дикенс и Л. Толстой и разказите 
на А. Чехов и К. Чапек? Няма съмнение, че между писанията на 
Г. Фреге и С. Киркегор има разлика колкото от земята до небето. 
И все пак – дали приобщаването им към един общ клас, този на 
философията, е напълно случайно? Ако не, то каква е връзката 
между тях? 

На този въпрос трябва да се даде смислен и убедителен 
отговор, така че да се съвместят две трудно съвместими тези:  

1/ че всички значения на думата „философия” са свързани 
по някакъв начин, така че между творчеството на всички хора, 
считани за философи, съществува някаква съдържателна връзка; 

2/ че между творчеството на някои философи има голяма 
съдържателна близост (сходство), но това не винаги е така; има 
философи, между творчеството на които е трудно да се открие 
някаква съдържателна прилика. 

Според мен въпросът за връзката между всички неща, 
наричани с общото име „философия”, има отговор и той може 
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да се намери в полето на логиката – в теорията на „смътните” 
идеи (на класовете с „размити” граници). Не считам обаче, че е 
уместно да излагам тук гледната си точка по този въпрос. Целта 
ми беше да покажа комплексния характер на проблема „Що е 
философия”. Той засяга поне три изследователски сфери: на 
историята на философията, на метафизиката и на логиката. 
Едно допълнително затруднение идва от това, че обсъждайки 
въпроса „Що е философия”, ние неминуемо се сблъскваме с 
неговия „двойник”: въпроса „Що е наука и каква е разликата 
между науката и псевдонауката” (т.н. проблем за демаркацията). 

Наред с философите, които след В. Винделбанд проявяват 
нескрит интерес към обсъждането на въпроса „Що е фило-
софия”, има и такива, които се отнасят с предубеждение към 
него. Особено интересен е случаят с К. Попър, който демонст-
рира едно двойствено отношение: от една страна пише две 
студии, посветени на въпроса – „Как аз разбирам философията” 
и „Природата на философските проблеми и техните корени в 
науката”, а от друга обявява същия този въпрос за маловажен и 
дори – за псевдопроблем. Така във встъплението на втората ра-
бота, посветена на философските проблеми, К. Попър твърди 
буквално следното: 

„Всеки неуспешен опит да се реши някакъв научен или 
философски проблем, ако е честен и всеотдаен, ми изглежда по-
значим, отколкото една дискусия на въпроси като „Що е наука?” 
и „Що е философия?” Това е мнението ми, което аз не бих 
променил дори ако ние поставим, както е редно, този последния 
въпрос в една леко подобрена форма – „Какъв е характерът на 
философските проблеми?” Аз пак ще мисля, че той е маловажен, 
дори в сравнение с такъв дребен философски проблем като 
въпроса дали всяка дискусия или всяка критика трябва винаги 
да изхожда от „допускания” или „предпоставки”, които сами по 
себе си не подлежат на дискусия” (Popper 1989: 66). 

След като се е потрудил сериозно върху темата, в същата 
студия към края на изложението К. Попър сякаш с чувство за 
вина заявява: 
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 „Няма повече да се занимавам с въпроса за правилното 
приложение на етикета „философия”; защото този проблем, 
който е Витгенщайнов, очевидно се оказва езиков. Това факти-
чески е един псевдопроблем, който сигурно вече е породил скука 
в аудиторията” (Popper 1989: 90). 

Аз не мисля, че въпросът „Що е философия” е чисто 
езиков, нито че К. Попър е честен докрай, когато го омаловажава. 
Като оставим всичко друго, този въпрос има важни практически 
измерения. Те са свързани основно с въпроса за философското 
образование, което е елемент от културната политика на всяка 
страна, и от образователната стратегия на всеки университет. 
Допускам обаче, че пренебрежителното отношение към изслед-
ването на проблема негласно се поддържа от мнозина. Като 
прибавим сега множеството затруднения, изтъкнати по-горе, ние 
разбираме защо въпросът „Що е философия?” е „неблагодарна” 
изследователска тема, която някои автори старателно отбягват. 
За други обаче тя e била и си остава едно голямо предизви-
кателство: защо един въпрос, който не изглежда неразрешим и 
така или иначе тормози съзнанието на мнозина, да не получи в 
края на краищата един ясен и убедителен отговор? 
 

     
 

В светлината на казаното дотук е уместно едно уточнение, 
което ограничава обхвата на настоящото изследване. То има за 
предмет само тези произведения на български философи 
(статии, студии и монографии), в които темата за философията 
като такава е засегната със съзнанието, че зад нея стои един 
проблем (проблемът за същността на философията, за природата 
на философията, за понятието за философията или за смисъла, 
който се влага в думата „философия”). 

Под „проблем” в случая се разбира такъв философски 
въпрос, който основателно се счита в специализираната лите-
ратура за нерешен или най-малкото – за спорен, за незадово-
лително решен. Когато казваме за един въпрос, че е спорен или 
незадоволително решен, ние обикновено имаме предвид, че 
нито едно от известните решения на този въпрос не се счита за 
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общоприето и неоспоримо и това мнение може да бъде под-
крепено със сериозни аргументи. 

Казано накратко, когато отговорът на един въпрос е 
неизвестен само за отделния човек, изучаващ дадена материя 
(научна или философска), но не и за научната или фило-
софската общност като такава, то това е чисто и просто един 
въпрос, който не е научен или философски проблем. Такъв е 
въпросът „защо дървото плува, а камъкът потъва?”. Счита се, че 
този въпрос е смислен, но след Архимед е престанал да бъде 
научен проблем. 

Подобни примери показват, че разликата между въпрос и 
научен (философски) проблем е смислена, но не и че съществува 
строг начин на разграничаване на научните и философските 
проблеми от въпросите, които са задоволително решени. 
Причината е, че не може да се даде обективна дефиниция на 
„задоволително решение”. Това решение, което за едни учени 
може да изглежда задоволително, от други би могло да се 
прецени като неприемливо, незадоволително. Така и въпросът 
„Що е философия?” не се осъзнава от всички професионални 
философи като проблем. Това, което бих желал да отбележа в 
случая е, че за философията като такава може да се пише и без 
въпросът „Що е философия?” да се осъзнава от съответния автор 
като проблем. Сред работите, посветени на философията като 
такава, включително и тези, които са излезли изпод перото на 
български автори през изследвания тук период, има немалко 
такива писания. Понякога това безкритично отношение произ-
тича от целта на съответната публикация: тя не е изследова-
телска, а педагогическа или просветителска. Както и да стои този 
въпрос, аз държа да подчертая, е че в това изследване аз не се 
интересувам от такъв вид публикации, в които темата за филосо-
фията като такава се засяга, но не се проблематизира. Казано с 
други думи, проблематизирането на темата за философията като 
такава е необходимо услови за включване на една публикация в обхвата 
на настоящото изследване. Кога това необходимо условие е из-
пълнено – това в повечето случаи я ясно от съответния текст. 
Политиката, която съм следвал, е спорните случаи да отпадат от 
обсега на изследването. 
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2. Академична и партийна философия през първата 
половина на ХХ век. 

 
Както беше вече изтъкнато, началото на обсъждането на 

проблема за смисъла на думата „философия” е поставено от В. 
Винделбанд през 1883 г. Постепенно тази тема става популярна в 
Германия и оттук се пренася на българска почва, където към нея 
с течение на времето се култивира траен интерес от страна на 
нашите академични философи от края на ХІХ и първата 
половина на ХХ век – Кръстьо Кръстев, Иван Георгов, Спиридон 
Казанджиев, Димитър Михалчев, Атанас Илиев и Димитър 
Пенов. В тази връзка се налага едно важно уточнение: какво ще 
разбираме под „академичен философ“ и „академична фило-
софия“ и кое налага въвеждането на тези понятия. 

В настоящия текст понятията за академичен философ и 
академична философия се въвеждат заедно с други две понятия, 
с които са корелативно свързани – за партиен философ и пар-
тийна философия. Делението на философията и философите на 
академични и партийни е необичайно, но според мен е от 
първостепенна важност за очертаване на спецификата на фило-
софския живот у нас в периода, предшестващ установяването на 
социализма след Втората световна война. Въпросното деление ни 
дава възможност да разберем по-добре и промяната, която с 
установяването на социализма настъпва в нашата философска 
общност и изобщо във философската ни култура. Ето защо 
следващото отстъпление е посветено на понятията за ака-
демична и партийна философия. 

За да се избегнат възможните недоразумения, на първо 
място трябва да се отбележи, че в този текст термините „акаде-
мична философия” и „партийна философия” (и съответно – 
академични и партийни философи) са въведени с ограничено 
приложение – само във връзка с периода, предшестващ установя-
ването на социализма в България след преврата през 1944 г. Под 
„академична философия” ще разбирам философията през този 
период, която е дело на университетски преподаватели. „Пър-
вичното” предназначение на академичната философия е сту-
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дентската аудитория, а естествено място за нейното обсъждане – 
форумите, на които членовете на академичната общност из-
разяват и дискутират идеи. Едновременно с това академичната 
философия има и един по-далечен адресат – интелигенцията 
като цяло, от която се рекрутира една сравнително малка група 
от любители на философията. 

За разлика от академичната философия партийната фи-
лософия е извикана на живот от партийната пропаганда – тя 
обслужва политическия живот. Фигуративно казано, партийната 
философия е „прикачена” към (или „споена” с) някаква пар-
тийнополитическа идеология. Партийната философия е дело на 
партийни функционери или във всеки случай на хора, които са 
страстни привърженици на някаква политическа партия. 
Доколкото ми е известно, в периода от края на ХІХ век до 
установяването на социалистически режим у нас единствената 
философия, която удовлетворява посочените тук изисквания за 
„партийност”, е марксистката. Ето защо в този текст термините 
„партийна философия” и „марксистка философия” ще се упот-
ребяват синонимно. Марксистката философия у нас се твори и 
пропагандира изключително от партийни функционери. Уни-
верситетските преподаватели през този период по правило не са 
привърженици на марксистката философия и не са комунисти-
чески партийни функционери5. Ето защо понятията „акаде-
мична философия” и „партийна философия” са взаимно из-
ключващи се – техните обеми нямат общи елементи. Това деле-
ние е изчерпващо – всяка философия (през съответния период у 
нас) е или академична, или партийна. 

Би могло да се възрази, че въведеното тук деление на 
философията на академична и партийна е „изкуствено” – в 
действителност тези две категории нито се изключват, нито са 
изчерпващи. (Един партиен функционер би могъл да бъде и 
университетски преподавател, а философска книга или статия 
може да бъде написана и от човек, който не е нито универ-
ситетски преподавател, нито партиен функционер.) В тази 
връзка бих желал изрично да подчертая уговорката, че въпрос-
ното деление е работно. То е въведено ad hoc – единствено и само във 
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връзка с обхвата и целите на настоящото изследване. За посочения 
период от историята на България това деление не влиза в 
противоречие с фактите, които, доколкото ми е известно, са 
следните: 

а/ академичните преподаватели, които са писали нещо по 
въпроса за същността на философията, са били сравнително 
индиферентни към партийните борби;  

б/ не съществува изследване, посветено на въпроса „Що е 
философия?”, чийто автор не е нито университетски препода-
вател, нито партиен функционер. 

Убеден съм, че ако основанията за въпросното деление се 
разработят по-подробно и се въведат подходящи уточнения, 
обхватът на неговото приложение би могъл да се разшири. Това 
обаче не е задача на настоящата работа. 

Делението на философията на академична и партийна 
установява една разлика между резултатите от труда на фило-
софите въз основа на признаци, характерни за житейската 
биография. Това е демонстрация на „биографичен” историко-
философски подход, който в общия случай изглежда съмни-
телен. При анализа на един философски възглед ние не се 
интересуваме от това с какво се е препитавал неговият автор – 
дали е бил академичен преподавател или не – нито от полити-
ческата му дейност и партийни пристрастия. Историкът на 
философията се интересува и би трябвало да се интересува 
преди всичко от съдържанието на изследваните от него фило-
софски текстове и от тяхното качество. Това общо положение 
обаче не трябва да се тълкува като забрана да се търси връзка 
между творчеството на определени автори и тяхната биография. 
Принципът за „безличност” на историко-философско изслед-
ване не е безусловен и неговото нарушаване е оправдано винаги, 
когато във възгледите на един автор има нещо такова, което не 
може да бъде осмислено докрай, ако се абстрахираме от 
биографията му. Възможно е при това положение да се окаже, че 
„биографичният” подход в историята на философията има 
много по-широка приложимост, отколкото изглежда на пръв 
поглед6. 
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Според мен, както и да стои въпросът за отношението 
между възгледите и биографиите на философите в общ 
методологически план, при изследването на философията в 
България през първата половина на ХХ век едно разграничение 
по биографичен признак, каквото е това между академичните и 
„партийните” философи, е оправдано. По-долу ще се опитам да 
изложа аргументи в подкрепа на това разбиране. 

 Да започнем с портрета на нашите академични философи. 
Независимо от това дали са завършили висшето си образование у 
нас или в чужбина, те по правило са защитили докторати в 
престижни чуждестранни университети7. Ползвали са няколко 
чужди езика, между които два западни. (Иван Саръилиев 
например е владеел три западни езика – френски, английски и 
немски, но първенец в това отношение е Иван Георгов, който 
освен западни езици е владеел древногръцки, латински и 
санскрит.) По правило нашите академични философи са посе-
щавали различни философски форуми и повече или по-малко са 
поддържали връзки със свои колеги от чужбина. Те са били 
сравнително добре материално осигурени, което значи, че са 
имали сравнително добри условия за изследователска работа. 
Дали случайно или не, но нашите университетски препода-
ватели по философия от онова време са се въздържали от 
политическа дейност, живяли са, както се казва, „настрани от 
политиката”. Нито един от тях не е бил изявен партиен функ-
ционер, посветил или подчинил живота си на някаква поли-
тическа кауза, ако и да е имал своите политически пристрастия. 
(Да живееш „настрани“ от политиката не значи да си без-
различен към политиката. Безразличието към политиката е една 
крайност, която по принцип е била чужда на манталитета на 
образования българин от онова време. В случая обаче става 
въпрос за въздържане от политическа дейност – от активно 
участие в политиката.) 

Гледната точка за относителната партийна индиферент-
ност на нашите академични философи през периода от Осво-
бождението до 1944 г., която аз поддържам тук, противоречи на 
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мнението на В. Проданов, който в своята книга „Социология на 
философията” казва за посочения период буквално следното: 

„Много високата зависимост на всичко от политиката и 
политическото водят до силна политизация на философията. 
Редица от значимите фигури във философията участват активно 
в политиката и предлагането на идеологически визии за света. 
Димитър Михалчев е два пъти посланик на страната в различни 
държави – Чехословакия и СССР, изпращан от различни пра-
вителства. Тодор Павлов е интерниран като свързан с кому-
нистическата партия” (Проданов 2012: 140). 

Същият аргумент В. Проданов свързва и с една малко по-
различна, но близка по смисъл теза – за светогледната и идеоло-
гическа обвързаност на българските философи. В цитираната 
книга ние четем:  

„И двете големи имена в българската философия – Ди-
митър Михалчев и Тодор Павлов – не са „чисти”, затворени в 
някаква професионална общност мислители, а се включват най-
активно в граждански инициативи и обществени дебати по най-
остри светогледни и идеологически въпроси... И единият, и 
другият не остават просто университетски преподаватели, а се 
включват и в политиката, и в структурата на държавата – 
Димитър Михалчев като посланик в Прага и два пъти в Москва, а 
Тодор Павлов като член на ръководството на управляващата 
комунистическа партия” (Проданов 2012: 184). 

Този аргумент за политизацията на българската фило-
софия в периода преди социалистическата революция не е 
убедителен. Д. Михалчев наистина е бил три пъти посланик, но 
и трите пъти е бил изпратен в качеството си на безпартиен и 
политически неангажиран интелектуалец, защото именно човек с 
такава репутация е бил нужен на българските правителства за 
заемане на съответния посланически пост в конкретния истори-
чески момент. Показателни в това отношение са два факта: на 
назначаването му за посланик в Чехословакия през 1923 г. и на 
отзоваването му от Москва през 1946 г. 

Д. Михалчев заема посланическия пост в Чехословакия при 
крайно неблагоприятни обстоятелства: заменяйки бившия 



 

 

29

посланик Райко Даскалов, един от най-близките съратници на А. 
Стамболийски, в атмосфера на нескрита враждебност на праж-
кия културен елит към репресивния режим на А. Цанков. 
(Захариев, 2012: 44). В полза на Д. Михалчев са били само две 
обстоятелства: личното му познанство с президента Т. Масарик, 
който също е философ, и репутацията му на университетски 
учен, безразличен към политиката и политическите борби. 
Някой сигурно би казал, че в случая Д. Михалчев „осребрява” 
своята безпартийност, поставяйки я в услуга на едно установено 
чрез преврат и лишено от авторитет правителство. Това е може 
би свидетелство за неговия конформизъм, но в никой случай – за 
партийната и политическата му обвързаност. 

Безпартийността на Д. Михалчев сигурно е била „изтър-
гувана” и при назначаването му за посланик в Москва през 1944 
г., когато е трябвало да се създаде видимост, че новата власт в 
България има широка демократична подкрепа и не е доми-
нирана от Комунистическата партия. По ирония на съдбата 
обаче същата тази безпартийност, изтълкувана вече като поли-
тическа неблагонадеждност, е станала основание за неговото 
отзоваване от Москва през 1946 г. (Захариев 2011: 132). 

Д. Михалчев никога през живота си не е членувал в 
политическа партия и не е взимал отношение към полити-
ческите препирни. На млади години той проявява нескрит 
интерес към идейните спорове на европейските социалде-
мократи, свързани с въпроса за философските основи на социа-
листическата идеология. Бидейки привърженик на марксовата 
социална философия, Д. Михалчев може би е имал социалисти-
чески пристрастия, но не ги е демонстрирал. Правителствата, 
които го изпращат като посланик на България в Чехословакия и 
Съветския съюз (1923, 1934 и 1944 г.), се афишират като над-
партийни. (Те идват на власт след военни преврати, осъществени 
от патриотични организации, чиято кауза е спасението на 
Отечеството). Изобщо казано, изборът на политически неанга-
жирани културтрегери (видни учени и хора на изкуството) за 
посланици е обичайна дипломатическа практика. Фигурата на 
посланика е особена: тя не е сравнима с тази на министрите и 
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членовете на т.н. политически кабинети, назначени по „пар-
тийна линия”. (Не е случайно, че днес дипломатическата служба 
в България е деполитизирана и посланиците се назначават с указ 
на президента, който по идея е надпартийна фигура.) 

Защо Д. Михалчев на три пъти през живота си е зарязвал 
университетската катедра и се е посвещавал на дипломатическа 
работа? Отговорът на този въпрос може да се търси в неговия 
психологически портрет и ценностна система, но не и в някаква 
склонност към политиканство или в стремеж за реализация на 
определени политически убеждения. Ако някой твърди 
противното, желателно би било да осветли въпроса за полити-
ческите убеждения на Д. Михалчев. 

Връщайки се сега към тезата на В. Проданов за полити-
ческата ангажираност на българските философи през първата 
половина на ХХ век, аз бих могъл да кажа: тя е вярна само 
досежно някои автори на философски книги и статии като Т. 
Павлов, С. Гановски, Т. Самодумов и пр. Характерното за тези 
писатели е, че са посветили живота си на партийната борба и 
гледат на философските си занимания като на част от тази 
борба. Според мен е напълно оправдано тези философи да бъдат 
отделени в една специфична група – тази на партийните фило-
софи. 

Груповият портрет на партийните философи е твърде 
различен от този на академичните философи. На първо място 
трябва да отбележим една съществена разлика от гледна точка 
на професионалната подготовка и условията за интелектуална 
дейност. Тази разлика е очевидно в полза на академичните фи-
лософи. По правило те са получавали по-престижно образование 
от партийните и са имали несравнимо по-добри условия за 
работа от тях. 

Да вземем за пример живота на Т. Павлов, който се счита за 
най-видният български партиен философ от този период. В 
неговите работи, макар и рядко, ние откриваме цитати от 
немски, от което може да се съди, че той е ползвал този език. За 
разлика от всички наши академични философи обаче Т. Павлов 
е учил само в Софийския университет и не е специализирал в 



 

 

31

чужбина (освен ако не броим пребиваването му в Москва като 
специализация). Причината за този съмнителен от гледна точка 
на тогавашните стандарти професионален статус е добре 
известна: Тодор Павлов е на първо място партиен функционер и 
чак после – философ. Той е лежал два пъти в затвора: през – 1923 
г. и от 1925 г до 1929 г., а през периода 1941-1943 г. е бил 
интерниран в различни концлагери. За някои работи на Т. 
Павлов се знае, че са писани в затвора, където условията за ра-
бота не са като тези в Университетската библиотека. Като кон-
цлагерист Т. Павлов е „почти лишен от възможност да пише и 
изобщо да се занимава с научно-философска дейност” (История 
на философската мисъл в България 1976: 298). Към тези крайно 
неблагоприятни за философски занимания биографични 
обстоятелства трябва да се прибави и пребиваването на Т. 
Павлов от 1932 г. до 1936 г. в Съветския съюз, където животът на 
всеки чуждестранен революционер от неговия ранг е висял на 
косъм.  

Един въображаем опонент би могъл да възрази, че био-
графията на Т. Павлов е екстремален пример, едно изключение. 
Сава Гановски, „червеният професор”, е завършил философия и 
педагогика в Софийския университет, но след това в продъл-
жение на четири години е специализирал в Германия. Това 
наистина е така, но само „на книга”. 

В „История на философската мисъл в България” (т. 3) се 
говори много за конспиративната дейност на С. Гановски по 
време на специализацията му в Германия, но не се казва нищо за 
философските му занимания – за лекциите и семинарите, които 
той е посещавал, за авторите, които е реферирал и за фило-
софската му продукция от този период. Сведенията, изнесени в 
посоченото издание, създават у читателя едно основателно 
подозрение – че философската специализация на С. Гановски е 
била просто една конспиративна „легенда”. 

Освен от гледна точка на своята професионална под-
готовка и условията за професионално израстване между сравня-
ваните тук две групи философи – академичните и партийните – 
има и една друга важна разлика – в манталитета. Според мен в 
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манталитета на партийните философи има нещо такова, което 
по принцип вреди на философското изследване. Можем да 
наречем за краткост тази особеност, характерна за манталитета 
на партийните философи, „партиен манталитет”. 

Партийният манталитет предполага един коректив на 
мисленето, който стеснява (ограничава) обсега на неговата кри-
тичност. Извън този обсег се поставя някаква система от идеи 
(идеология) и писанията на определени автори, считани за 
абсолютни, несъмнени авторитети. По тази линия партийният 
философ може да се сравни отчасти с футболния запалянко, 
отчасти с религиозния фанатик: неговото съзнание съдържа 
един комплекс от чувства и вярвания, който придава предубе-
деност на визията му за определен кръг явления. С този емо-
ционален и верски комплекс се обяснява безкритичното и 
безрезервното приемане на дадени идеи, както и спонтанното и 
безрезервно отхвърляне на други идеи. 

Партийният манталитет е нещо добре известно – с тази 
особеност на мисленето на определени хора се е сблъсквал всеки 
човек с достатъчно богат жизнен опит, с нея са се занимавали и 
историци, и белетристи. Понеже в случая ни интересува не 
партийният манталитет изобщо, а този на философа марксист, 
то обичайно се изтъква, че с него е трудно или дори невъзможно 
да се спори: той подобно на футболния запалянко е склонен да 
тълкува всички факти така, както на него му изнася, и винаги да 
вижда в тях потвърждение на собствената си теория. Това не е 
проява на лицемерие – то става по-скоро спонтанно, отколкото 
съзнателно. Оттук идва и аналогията с религиозния фанатик, 
който е емблема на догматизма. 

Няма съмнение, че безкритичното отношение към опре-
делена теория и фаворизирането ù за сметка на всички останали 
не е рядкост нито във философията, нито в науката. Всеки 
изследовател има своите моментни пристрастия и е склонен да 
се довери на определена теория (или теории) повече, отколкото 
на други. Натрапва се обаче впечатлението, че има такива 
теории, чиито привърженици са по принцип склонни да им се 
доверяват безкритично, да ги поддържат догматично, което не 
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важи за други теории. Така изследването на въпроса за изворите 
на догматизма може да се пренесе от субективна, психоло-
гическа, в обективна, методологическа и логическа плоскост. 
Въпросът се свежда до това кои са теориите, които „предраз-
полагат“ своите привърженици към догматично отношение към 
тях. 

К. Попър установява, че общият признак на „догматич-
ните” теории е тяхната принципна неопровержимост, нефал-
шифицируемост. Това обяснява защо марксистите и фрой-
дистите са по принцип безкритично настроени към собствената 
си теория (Попър 1998: 43). От тази гледна точка притъпената 
критичност не се разглежда единствено и само като личностен 
недостатък, но се свързва с формалните особености на безкри-
тично отстояваната теория. Нефалшифицируемите теории са 
удобни за догматична защита, защото са логически „имуни-
зирани” срещу критика. Напротив, фалшифицируемите теории 
по самото си естество не „насърчават“ своите привърженици да 
проявяват към тях едно „верско“ отношение, да ги защитават 
догматично. Според К. Попър пример за фалшифицируема 
теория е теорията за относителността на А. Айнщайн. За раз-
лика от фройдизма и марксизма тази теория съдържа „противо-
отрова“ срещу догматизма, защото ясно посочва аргументите, с 
които би могла да бъде критикувана (условията, при които би се 
считала за опровергана). 

Според К. Попър марксизмът е възникнал като фалшифи-
цируема (научна) теория, доколкото някои нейни ранни фор-
мулировки (например в Марксовия анализ на характера на 
„неизбежната социална революция”) са давали проверяеми 
предсказания. Когато тези предсказания са се провалили, марк-
систката теория е била реинтерпретирана заедно със свиде-
телствата, които я опровергават, за да се приведат последните в 
съответствие с теорията. В резултат марксизмът е загубил 
научния си характер и се е превърнал в метафизична (дог-
матична) теория – в теория, резистентна към критиката (Popper 
1989: 37). 
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Критиката, на която методологическата доктрина на К. 
Попър беше подложена от Т. Кун и особено – от И. Лакатош, 
засяга и неговия възглед за марксизма. Аз обаче мисля, че 
схващането на К. Попър за разграничаването между науката и 
псевдонауката, макар и да подлежи на корекция, не е загубило 
актуалност. Според мен може да се спори дали фалшифика-
цията на една научна теория е реално осъществима процедура, 
както твърди К. Попър, и дали фалшифицируемостта е доста-
тъчно условие за научност, но не и дали тя е необходимо условие 
за научност. (Според мен фалшифицируемостта е необходимо, 
макар и недостатъчно условие за научност.) Ето защо оценката 
на К. Попър за научността на ранния марксизъм може да се 
постави под въпрос, но тезата му за емпиричната непроверимост 
и оттук – за метафизичния характер на късния марксизъм – е 
резонна. 

К. Попър обяснява защо късният марксизъм може да се 
определи като метафизична или догматична теория, но не и 
защо ранният марксизъм, след като се е сблъскал с недвус-
мислени исторически контрааргументи, не е бил емпирично 
дискредитиран, а заживява „втори живот“, трансформирайки се 
в нефалшифицируема умствена конструкция. Кой е източникът 
на виталността на марксизма, на способността му да избегне 
теоретичното фиаско в очите на своите привърженици? Отго-
ворът на този въпрос не лежи в сферата на философията на 
науката – той няма отношение нито към Попъровата методоло-
гическа доктрина, нито към учението на И. Лакатош за научно-
изследователската програма и стадиите, през които тя пре-
минава8. Учудващата жизненост на марксизма се корени в 
неговото идейно съдържание и в социалнопсихологическия 
ефект от пропагандата му. 

На първо място ние трябва да имаме предвид, че това, 
което обичайно се счита за философското учение на К. Маркс, е 
по своето съдържание обърнато към политиката и неотделимо от 
идеята за радикална политическа промяна на капитализма. 
Много се е спорило и сигурно още се спори по въпроса за 
адекватната философска основа на марксизма. Обаче факт е, че 
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марксистите винаги свързват определена философия с полити-
ческа идеология, а политическата идеология – с активна поли-
тическа дейност на своите привърженици. Марксизмът е привле-
кателен за интелектуалците не толкова и не само като умствена 
конструкция, която сама по себе си е впечатляваща, а преди 
всичко със своя морален патос. В някакъв смисъл марксизмът се 
родее с християнството, доколкото и двете учения са алтруис-
тични и зоват към саможертва в името на една висша ценност9. И 
християнството, и марксизмът са привлекателни за идеалистич-
ните натури. В следосвобожденска България обаче религиозните 
увлечения не са били на мода, докато социализмът (и оттук – 
марксизмът) е завоювал сравнително широка популярност. 

Марксизмът обвързва в едно философско учение, морална 
доктрина и програма за социална промяна. Манталитетът на 
философа марксист, неговият начин на мислене, свързан с 
културното му развитие, не може да бъде разбран, ако не се 
държи сметка за тази взаимна обвързаност на философски 
схващания, морално съзнание и политически ориентиран начин 
на живот. Това придава една стабилност или устойчивост на 
философските възгледи, които се превръщат в част от лич-
ностната идентификация. За един марксист, който искрено 
вярва в своята политическа идеология, промяната на фило-
софските възгледи е нещо много трудно осъществимо, защото е 
свързано с цялостна промяна, с „прераждане” на личността. 
Така, както религиозният фанатик „със зъби и нокти” брани 
своята вяра, осъзнавайки, че тя е крепител на неговата личност и 
личностен интегритет, и философът марксист възприема своята 
философия като нещо свято, от което не би се лишил за нищо на 
света. 

В чисто житейски план в това свързване на философските 
убеждения с цялостната личност на философа има нещо 
симпатично, но в професионален план резултатът е по-скоро 
отрицателен, отколкото положителен. Там е работата, че в 
основата на морала (на моралната оценка) стои емоцията, а 
емоцията е по принцип лош съветник, когато нещата опират до 
пресяване и оценка на аргументи. Тук е уместно да се запитаме 
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защо полемичната форма на философстване се ползва с такава 
голяма популярност сред марксистите. Защо най-важното, най-
широко цитираното философско произведение на Ф. Енгелс, 
„Анти-Дюринг“, и единствената философска книга на В. Ленин, 
„Материализъм емпириокритицизъм“, не са трактати, а поле-
мични работи? Според мен отговорът е ясен: полемиката е такъв 
жанр, в който идеята за аргументацията е подчинена на една 
„състезателна“ логика – на целта да се надмогне противника. 
Има, разбира се, и примери за спокойна, „безстрастна” поле-
мика, каквато е тази на Г. Лайбниц с Д. Лок в „Нови опити върху 
човешкия разум”. Обаче полемиките, които марксистите у нас в 
първата половина на ХХ век (Д. Благоев, Т. Павлов) водят, не са 
такива – те са имитация на полемичните работи на Ф. Енгелс и В. 
Ленин, където целта е да се „стъпче” противника (ако е 
възможно – да се подиграе, да се унизи). По принцип водещото 
начало в тези полемики е емоцията, а не безстрастният анализ на 
даден проблем. 

Емоционалният и персонален мотив за пристрастие към 
марксизма според мен прави философа марксист болезнено 
чувствителен към критиката и склонен да я възприема „лично” – 
като адресирана не само към издигнатите от него идеи, а към 
собствената му личност. Това обяснява защо той влага толкова 
много емоции в дискусиите, че често се стига до нарушаване на 
добрия тон. Тук ние отново се сещаме за широко разпростра-
неното предубеждение, че „с марксист не може да се спори”. 

Друга особеност на марксисткия манталитет, която вреди 
на философската продуктивност, е пропагандната насоченост на 
философските трудове. Тук обяснението е в манията на марксис-
тите да поучават и проповядват. По принцип марксистката 
философска пропаганда е адресирана към една по-неразвита в 
интелектуално отношение аудитория – към бедните слоеве на 
обществото, което обяснява декларативния тон на марксистките 
философски текстове и избягването на сложни аргументи в тях. 

 Ако казаното дотук е вярно, то е аргумент срещу широко 
разпространената практика да се говори за историята на фило-
софската мисъл в България през първата половина на ХХ век 
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изобщо. Според мен ние не трябва да пренебрегваме очевидния 
факт, че през посочения период нашият философски живот се 
характеризира с една важна диференциация – между академич-
ната и партийната философия. Склонен съм да вярвам, че 
партийната философия не е просто различна от академичната – 
тя, в сравнение с академичната, е маргинална (странична, второ-
степенна по значение) и няма авторитет извън своята тясна 
партийна среда. Тук обаче се налага да разграничим два въп-
роса: за качеството на двете философии – академичната и пар-
тийната, и за тяхното влияние. 

Всеки историк на философията е длъжен не само да 
тълкува и анализира тезите и аргументите, които изследваните 
от него автори издигат, но и да оценява техните творчески 
постижения. Макар че всяка оценка неизбежно носи печата на 
субективното пристрастие, тя е нещо, без което работата на 
историка на философията до голяма степен се обезсмисля. 
Следвайки безусловно този принцип, аз мисля, че ние бихме 
могли да го приложим не само към отделните философски 
възгледи, но и към двата вида философия, за които тук става 
дума – академичната и партийната. При това положение бихме 
могли да говорим смислено за качественото превъзходство на 
академичната над партийната философия, колкото и интуитивна и 
неподдаваща се на формализация да е тази интегрална оценка. 
Качествената разлика между двете философии върви по линията 
на професионализма: академичната философия е професио-
нална, а партийната – до голяма степен любителска, диле-
тантска. Ето защо според мен академичната философия дава 
„лицето” на нашия философски живот през периода, за който 
тук става дума. Мисля, че настоящото изследване потвърждава 
тази хипотеза, но не си правя илюзията, че я доказва. 

Какво трябва да се разбира под професионализъм и диле-
тантизъм във философията? Едва ли някой се съмнява в смисъла 
на тези квалификации, защото съществува поредица от приз-
наци, по които добрата, майсторски написаната, „изпипаната” 
философска статия, студия или монография се отличава от 
посредствената работа на един философски дилетант. Тук става 
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въпрос и за ерудиция, и за логическа последователност; за 
„широта” на мисълта и „богатство” на изразните средства, за 
яснота на изказа, за оригиналност, остроумие и т.н. – все 
качества, които при добрата, професионалната философска 
работа са налице, а при посредствената липсват. Подобно на 
много други наши квалификации обаче (например за умен и 
глупав човек) и в този случай нашите основания са в крайна 
сметка интуитивни. Ето защо тезата за качественото превъз-
ходство на академичната философия над партийната, колкото и 
приемлива да изглежда, си остава точно толкова недоказуема, 
колкото всяко друго ценностно твърдение. Ако някой не споделя 
моето мнение, че в професионално отношение академичната 
философия стои по-високо от партийната, аз не бих могъл да 
издигна решаващ аргумент в подкрепа на разбирането си. Към 
днешна дата никой не е изобретил (и за всеки е ясно, че не би 
могъл да изобрети) някакъв количествен критерий за сравняване 
и оценка на философски постижения, въз основа на който да 
кажем: философската статия или книга на А е по-добра от тази 
на В – работата на А има повече достойнства или (и) по-малко 
недостатъци от работата на В. В това отношение всеки има 
своето мнение и се казва, че единственият обективен съдник за 
философските постижения е историята. Аз лично не вярвам в 
клишето за историческата справедливост, но това е друга тема. 

 По-иначе стои въпросът за влиянието на двете философии 
– академичната и партийната – сред нашата интелигенция. Този 
въпрос е в крайна сметка фактически и лансираното тук пред-
положение за ограниченото влияние на партийната философия 
върху българската интелигенция би могло да се оспори, макар и 
не от позицията на някакъв вид обективно статистическо изслед-
ване. (Върху въпроса за влиянието на академичната и партий-
ната философия у нас едва ли някой някога се е замислял, камо 
ли да сондира общественото мнение.) Едновременно с това 
трябва все пак да се има предвид, че широките кръгове от бъл-
гарската интелигенция са били по принцип ляво ориентирани и 
мнението на софийския културен елит не е било задължително 
за тях. 
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Като си давам сметка, че гледната точка за качествената 
неравнопоставеност на академичната и партийната философия, 
която излагам тук, сигурно звучи неприемливо за мнозина, 
считам, че в практически порядък ние бихме могли да се 
придържаме към една по-предпазлива хипотеза: че разграниче-
нието между академичната и партийната философия има сми-
съл и че обликът на философския живот в България през пър-
вата половина на ХХ век се определя не само от нейната акаде-
мична философия, но и от нейната партийна философия. 

По времето на социализма академичната и партийната 
философия бяха противопоставяни – академичната философия 
беше заклеймявана като „буржоазна”, а партийната – фавори-
зирана. Ако се съди по някои работи като цитираната по-горе 
монография на В. Проданов, днес има една тенденция за 
заличаване на разликата между академичната и партийната 
философия. Аз не одобрявам тази тенденция, но се надявам, че 
бъдещите историци, които не са обременени с емоциите и 
предубежденията на хората от моето поколение, ще стигнат до 
една адекватна оценка на качеството на академичната и партий-
ната философия, ако не и на тяхната реална тежест сред бъл-
гарската интелигенция от първата половина на ХХ век. 

Във връзка с казаното дотук и с темата на настоящото 
изследване се налага следното уточнение: в края на ХІХ век 
обсъждането на проблема за същността на философията става 
популярно сред академичните философи в България, но не и сред 
партийните философи. Основоположникът на социализма у нас 
Димитър Благоев не проявява интерес към този проблем. По 
всяка вероятност Д. Благоев го е считал за безинтересен, задо-
волявайки се като ортодоксален марксист със схващанията на Ф. 
Енгелс за диалектиката и материализма. Макар че през 20-те 
години в Съветския съюз се разгаря спор за отношението между 
марксизма и философията, тази тема остава непопулярна сред 
българските марксисти. Чак през 1930 г. Т. Павлов, знаменосецът 
на партийната философия преди Втората световна война и най-
високопоставеният в партийната йерархия философ след 
социалистическата революция, отделя специално внимание на 
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въпроса „Що е философия?”, но изключително в полемичен 
план. (Той се чувства длъжен да даде „отпор” на стремежа на Д. 
Михалчев да наложи във философската общност своето, т.е. 
Ремкевото, виждане по въпроса.) Доколкото ми е известно, други 
„партийни” философи не са проявявали интерес към проблема 
през периода преди социалистическата революция у нас. 
 

3. Бележки за философията в България при социализма 
и за периода след падането на социализма. 

 
След Втората световна война и победата на социалисти-

ческата революция разликата между академичната и партийната 
философия е ликвидирана, защото цялата академична фило-
софска общност става партийна, комунистическа. Партийни 
философи като Т. Павлов, С. Гановски, А. Киселинчев, Т. Само-
думов и М. Димитров биват набързо произведени в професори и 
заемат ключови позиции в академичната общност. Създава се 
Институтът по философия към БАН, който е окомплектован 
съобразно принципите за кадрови подбор на новата социалисти-
ческа власт. Старите университетски преподаватели с малки 
изключения са отстранени от университетската катедра и са 
лишени от възможност за философска изява10. У нас се утвърж-
дава догмата за изключителността на т.н. марксистко-ленинска 
философия и за качествената непълноценност (парафилософс-
ката природа) на т.н. съвременна буржоазна философия. Проб-
лемът за същността на философията по правило се редуцира до 
въпросите, свързани с предмета и структурата на марксистко-
ленинската философия. С това се прекъсва нишката на една 
полувековна традиция. Изключение от правилото в годините на 
„ранния” социализъм са няколко работи на М. Бъчваров. В тях 
проблемът за същността на философията се поставя и разисква 
във връзка с методологическите трудности, с които се сблъскват 
изследователите на историята на философската мисъл в Бъл-
гария. (По-подробно възгледите на М. Бъчваров са изложени в 
гл. ІІІ на настоящото изследване.) 



 

 

41

В края на 70-те години се появяват публикации, които са 
индикатор за постепенната ерозия на догматичния марксизъм. 
Започва процес на „легализиране” на присъствието на проблема 
за същността на философията в българската философска книж-
нина, който е най-добре изразен в края на 80-те години през т.н. 
перестроечен период. Така настоящото изследване откроява два 
периода в историята на българската философия при социализма 
– ранен – от установяването на социализма до първата половина 
на 70-те години, и късен – от втората половина на 70-те години 
до падането на социализма. Кореспондира ли това деление с 
периодизацията на българската философия при социализма? 

Там е работата, че утвърдена и призната от капацитетите 
периодизация на развитието на българската философска мисъл 
при социализма не съществува. Д. Тодоров, който има най-голям 
принос в изследването на развитието на философията (и спе-
циално на философската публичност) през този период, изказва 
в две свои работи две различни становища по въпроса. Първона-
чално той приема, че развитието на философията при социа-
лизма минава през три периода: от 1944 г. до 1956 г. (Априлския 
пленум на БКП), от 1956 г. до края на 70-те години, когато 
„започват да се проявяват кризисни симптоми в живота на тота-
литарното общество у нас”, и през 80-те години, включително 
преустройството и падането на социализма (Тодоров 2002: 13). В 
друга, по-късна своя работа обаче под влияние на критиката Д. 
Тодоров променя тази си гледна точка, измествайки границата 
на Априлския период до средата на 80-те години, когато започва 
„преустройството” на социализма (Тодоров 2009: 27-29).  

Аз считам, че по-близо до истината е първото схващане на 
Д. Тодоров, с което съм склонен да се съглася, изразявайки „осо-
бено мнение” по два пункта.  

1/ Политическите промени, свързани с ХХ конгрес на 
КПСС и с Априлския пленум на БКП, според мен са фактор, 
който оказва известно влияние върху някои страни на фило-
софския живот в България, но не и върху развитието на фило-
софските идеи. 
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2/ Това, което наблюдаваме в края на 70-те години, не са 
„кризисни симптоми в живота на тоталитарното общество”, а по-
скоро – известна либерализация на режима в сферата на ду-
ховния живот и отношението към интелигенцията. Не става 
въпрос за отказ на управляващите от идеята за безусловното 
господство на комунистическата идеология, а само за едно по-
изтънчено, по-интелигентно прилагане на средствата за нала-
гане на това господство, между които е и цензурирането на 
печатните издания. Налице е едно смекчаване на „идеологи-
ческата преса” върху интелигенцията с цел по-адекватно прис-
пособяване на пропагандната машина и репресивния апарат на 
социалистическата държава към реалността. Управляващите са 
окуражени да допуснат тази „фасадна” либерализация, осъз-
навайки два очевидни факта: че господството на социалисти-
ческата обществено-политическа система във всички сфери на 
живота е непоклатимо и че т.н. социалистическа интелигенция е 
лоялна на властта и напълно неспособна да подложи на ради-
кална критика господстващата идеология. 

 Застъпваната тук гледна точка за развитието на бъл-
гарската философия при социализма се нуждае от допълнителна 
аргументация. Моето мнение е, че въпросът за периодизацията 
на социализма и в частност – на развитието на философията в 
България през този период – засега остава открит. 

Демократичните промени след 1989 г. създават условия за 
съживяване на дискусията, давала някога цвят на философския 
живот в България, но очакванията в това отношение не се оправ-
дават. Макар че през този период11 в българската философска 
периодика се появяват някои интересни опити върху проблема 
за същността на философията, като цяло резултатите не са 
особено впечатляващи. Причината трябва да се търси на първо 
място в ограничените задачи, които си поставят съответните 
автори (да маркират определени идеи, но не и да предложат 
цялостна концепция за решаване на проблема), както и в 
типичната за този преходен период недостатъчно избистрена 
идейна ориентация на изследванията. 

  



 

 

43

Глава ІІ. ВЪЗГЛЕДИ ЗА СЪЩНОСТТА НА ФИЛОСОФИЯТА 
ОТ КРАЯ НА ХІХ ВЕК ДО НАЛАГАНЕТО НА 

КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ СЛЕД ВТОРАТА 
СВЕТОВНА ВОЙНА. 

 
Проблемът за същността на философията има както чисто 

теоретически, така и практически измерения, които понякога се 
преплитат така, сякаш са неотделими. Пример в това отношение 
ние откриваме в полето на историко-философската методоло-
гия, където всяко решение на проблема за същността на филосо-
фията има едновременно и теоретически, и практически 
консеквенции.   

Историк на философията, който няма някакво що-годе 
ясно разбиране за границата между философията и останалите 
неща, не би могъл да определи кои исторически факти са 
релевантни на неговите изследвания. Следователно всеки исто-
рик на философията, който се опитва да мисли с главата си, рано 
или късно се сблъсква с въпроса „Що е философия?”. Типични 
примери в това отношение са В. Винделбанд и Т. Гомперц. Тези 
двама видни изследователи на историята на античната фило-
софия независимо един от друг осъзнават проблема, който 
липсата на една ясна концепция за философията създава на 
историка на философията. Единият от тези мислители, В. 
Винделбанд, в качеството си на историк на философията става и 
първият метафилософ – той първи ясно очертава проблема за 
същността на философията и предлага една завършена кон-
цепция за неговото решаване. (Друг въпрос е, че решението, 
което В. Винделбанд предлага, не се харесва на мнозина, защото 
наподобява решението на задачата за квадратурата на кръга: 
доказва се, че тази задача няма решение. Не съществува такова 
нещо като същност на философията.) 

Предполагам, че сходни мотиви обясняват защо основопо-
ложникът на нашата историко-философска наука Иван Георгов 
в Т. 1 – Древна философия на неговата „История на фило-
софията”, издадена през 1926 година, засяга една съвкупност от 
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методологически въпроси, между които и този за същността и 
структурата на философията. 
 

4. Иван Георгов и опитът му да съвмести позитивизма на 
Вилхелм Вундт с Хегеловото „историческо” разбиране за 

философията. 
 

Възгледът на И. Георгов за философията буди разнородни 
асоциации. На първо място ние изпитваме съжаление, че като 
студенти не сме били улеснени в подготовката си така, както 
това може да се предполага за студентите на И. Георгов. 
Неговият възглед за философията е изложен така кристално 
ясно и с такъв точен език, че се запомня от пръв път и едва ли 
лесно може да се забрави. 

Втората асоциация, която буди възгледът на И. Георгов за 
философията, е за една голяма близост с В. Вундт. Това първо 
впечатление е донякъде измамно: приликата между двете 
схващания е очебийна, но не е толкова силна, колкото изглежда 
на пръв поглед. Несъмнено повлиян в разбиранията си от В. 
Вундт, по определени пунктове нашият философ се отклонява 
от видния немски мислител, конструирайки възглед, който с 
основание може да се счита за оригинален. 

При първоначалното запознаване с възгледа за фило-
софията на И. Георгов се създава впечатлението, че той напълно 
свежда отговора на въпроса „Що е философия?” до изброяването 
на задачите, които тя решава, които на свой ред са функция от 
човешките потребности. Това не е точно така, но в първо 
приближение може да се приеме за вярно. Изложението на И. 
Георгов следва такава именно логика: в началото да се посочат 
основните задачи, които философията изпълнява.   

Първата задача, която И. Георгов приписва на фило-
софията, е тази, която тя изпълнява в качеството си на мета-
физика. В духа на класическото разбиране за метафизиката И. 
Георгов отрежда на философията специално място – тя стои над 
другите науки като учение за първите начала и принципи. От 
тези начала или принципи философията според И. Георгов се 
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интересува двояко: как те се „мотивират и оправдават” и дали се 
разбират по еднакъв начин от различните науки. В този смисъл 
философията „има върховния надзор върху отделните науки, не 
оставяйки ги сами и уединени една от друга, защото инак би 
могло да се яви противоречие между техните положения” (Геор-
гов 1926: 9). 

Какво по-точно има пред вид И. Георгов, когато товари 
философията с ролята на „върховен надзирател” на частните 
науки? 

Ние знаем, че макар всяка отделна наука да има свой език, 
между езиците на отделните науки има нещо общо. Това са 
понятията, общи за всички науки – в своята съвкупност те пред-
ставляват един общонаучен понятиен апарат. Според И. Георгов 
към този общонаучен понятиен апарат принадлежат понятията 
за пространство, вещество, материя, движение, причина, сила, 
промяна, свойство, време, число, закон, живот, действително, 
възможно и т.н. 

„Ние обикновено наивно предполагаме, че всеки си мисли 
същото при тия думи, че свързва същите представи с тях; когато 
едно изследване на тия представи би ни показало ясно, че това 
съвсем не е така; че представите, които всички свързват с тия 
думи, дори и всеки учен от разни области, пък дори и от същата 
научна област, са твърде разнообразни. А разбира се, че ис-
тинско знание не може да почива върху нееднообразно или 
противоречиво схващане на тия понятия. Ето защо потребно е да 
се обработят тия понятия така, щото да са еднакво годни за 
всички науки. Трябва да се изследват тия понятия, да се установи 
техният произход и смисъл, да се определи обсегът на тяхното 
приложение”. 

Иван Георгов илюстрира своето разбиране с две понятия – 
за материя и за причинност. Те функционират във всички науки, 
но с определени смислови нюанси. Не е работа на отделните 
науки да „обработват” тези понятия с цел да унифицират тех-
ния смисъл. Това е задача на философията в качеството ù на 
метафизика. „Така философията влага система и единство в 
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понятията и принципите, които тя намира в отделните науки, и 
установява обща връзка между тях” (Георгов 1926: 10). 

Втората задача на философията според Иван Георгов е да 
изследва общите принципи и закони на мисленето, с които 
всички науки се съобразяват, когато решават своите специални 
проблеми. 

„...никоя от специалните емпирически науки не се спира 
да изследва тия принципи и закони, които също изискват да 
бъдат разгледани и обяснени, та да се види, доколко можем да се 
осланяме на тях, и докъде се простира тяхното значение, тяхната 
валидност. Философията има именно тая задача, да изследва 
самото познание, органа на науката, като се опитва да си уясни 
неговия произход, напредък и границите, до които то се 
простира. Така философията е и наука за познанието или наука 
за науката, наука на науките...” (Георгов 1926: 12). 

В качеството си на наука за науката философията се 
намира „в постоянен досег и свръзка с отделните науки” и тази 
връзка е двупосочна: науките оказват влияние върху филосо-
фията, подсказвайки ù определена проблематика, но и фило-
софията „влияе върху тия науки чрез новите гледища, които тя 
поставя за изучаване на задачите на тия науки, както и чрез 
свръзката, в която докарва резултатите от отделните изследвания 
в разните науки” (Пак там). 

Иван Георгов приписва на философията и една трета 
задача – да удовлетвори естествения интерес на всеки човек към 
определени въпроси, които ние наричаме „мирогледни” – „за 
причината за света, за неговото възникване и образуване, за 
целта и предназначението му” и пр. Според нашия историк на 
философията в този случай философията е спонтанна изява на 
човешкия дух, различна от стремежа към теоретично осмисляне 
на света с инструментариума на науката. Това обяснява защо и 
хора, които нямат влечение към наука, си задават подобни 
въпроси, т.е. защо всеки човек е малко или много философ в този 
мирогледен смисъл на думата. 

Ако обобщим, излиза, че според Иван Георгов филосо-
фията е метафизика, епистемология и едновременно (наред) с 
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това – мироглед. Сравнявайки това схващане със схващането на 
В. Вундт, ние бихме могли да установим известна разлика на 
фона на общото между тях. Обща е напр. тезата, че филосо-
фията е призвана да изследва общите за всички науки проблеми 
и да следи за съгласуването на научните резултати (Вундт 2001: 
28). Друга обща точка е акцентът върху двойствеността на фи-
лософската проблематика – „сциентистка” и ценностна. Въп-
росната двойственост би могла да се открие още в античността 
като се сравни „интелектуалистката” (теоретическата) ориента-
ция на философията у Платон и Аристотел от една страна с 
нейната практическа насоченост у Епикур – от друга. Тази кла-
сическа контраверсия е концептуализирана у В. Вундт, който се 
опитва да отдаде дължимото и на двете тенденции. Решението, 
което той предлага, е по немски „прегледно”: философията е 
мироглед, който в това си качество задоволява два типа духовни 
потребности: интелектуални и емоционално волеви („на ума и 
на сърцето”). Оттук произтичат двете измерения на филосо-
фията – сциентистко (теоретическо) и ценностно (практическо). 
Метафизиката и теорията на познание са рожба на първата 
потребност, а етиката – на втората. 

В тази схема има нещо изкуствено, „измислено”, обаче от 
формална гледна точка възгледът е кохерентен. У Иван Георгов 
тази логика е пренебрегната, поради което въпросът кое обе-
динява двата аспекта на философстването – метафизико-еписте-
мологичния (сциентиския) и мирогледния – „увисва” без от-
говор. А това поражда проблем, защото така се поставя под 
въпрос единството на философската проблематика. Съмнението, 
че това единство е само номинално, ражда еретичната идея, че 
всъщност с думата „философия” ние наричаме две различни неща 
– че думата „философия” функционира в езика неправилно (с 
две различни значения). Оттук пък следва, че има поне две раз-
лични понятия за философия, и е въпрос на лично предпочи-
тание кое от тях ще бъде възприето. По нищо на личи, че И. 
Георгов осъзнава този проблем. За сметка на това обаче той лан-
сира една интересна идея - че въпроси от типа „как е възникнал 
светът” и „какъв е смисълът на живота” имат общ корен в ня-
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какъв вид „екзистенциално” любопитство, свойствено за човека 
изобщо и различно от склонността към научни занимания. 

Друг нюанс в схващането на Иван Георгов е неговата 
опростена трактовка на тезата за специалното място на фило-
софията сред останалите науки в сравнение с тази на В. Вундт. 
Според И. Георгов уникалността на философията произтича от 
задачата ú да влага единство в съвкупността от частнонаучни 
теории, да придава на тази съвкупност системен характер, уста-
новявайки връзка между тях. Подобно разбиране е характерно и 
за В. Вунд, но с изричната уговорка, че бидейки продукт на 
размишлението върху частните науки, философията не е тяхна 
основа и не може да им диктува определени решения (Вундт 
2002: 145). Това схващане на В. Вундт е издържано в духа на 
идеята за т.н. „индуктивна метафизика”, за каквато пледира още 
Г. Фехнер и която става модна в Германия в края на ХІХ век. У И. 
Георгов подобен акцент липсва. 

И по въпроса за структурата на философията (или за т.н. 
философски дисциплини) гледната точка на Иван Георгов в 
общи черти съвпада с тази на В. Вундт, но не е лишена от 
своеобразие. Разликата идва от специалното значение, което И. 
Георгов отдава на етическата проблематика. Според него „онова, 
което всъщност най-много интересува човешкия ум и пре-
дизвиква неговото философско вдълбочаване, е въпросът за 
смисъла на живота и за неговата цел” (Георгов 1926: 19). 

По всичко личи, че Иван Георгов е бил добре запознат със 
споровете, които съществуват около проблема за същността на 
философията, но не взема открито страна в тях. Той само 
илюстрира липсата на единомислие по въпроса чрез няколко 
характерни схващания за философията, издигнати в миналото и 
понастоящем. Създава се впечатлението, че у И. Георгов проб-
лемът за същността на философията е заобиколен чрез посоч-
ване на основните задачи на философията, за които стана дума 
по-горе. При по-внимателно вглеждане обаче ние откриваме 
наред със схващането за задачите на философията и една теза за 
същността на философията, аргументите за която се съдържат в 
разбирането на И. Георгов за развитието на философията (или 
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както той се изразява – за „понятието философия в тока на 
историята”). 

Според Иван Георгов предметът на философията не е 
нещо изначално дадено – той се формира исторически, „криста-
лизира” с течение на времето, което значи, че макар и бавно, 
философията се развива, прогресира, „асимптотично върви към 
една голяма цел”. 

„...при всичката пъстрота и разнообразие на философските 
построения могат да се посочат ограничен брой типични гле-
дища, които постоянно се връщат и чиито противоположности 
малко по малко се изглаждат, като все повече се отстраняват 
грешки и заблуждения и се напускат неудържливи позиции, тъй 
че техният брой постепенно намалява и арената на философс-
ките борби се стеснява. Така можем да кажем, че философската 
спекулация се приближава към своята главна цел, макар и по 
пътя на една спирала” (Георгов 1926: 35). 

Това „историческо” разбиране за философията не е ново – 
негов изобретател е Г. Хегел. Няма съмнение, че именно той е 
повлиял (пряко или косвено) върху възгледите на И. Георгов, за 
което свидетелства почти пълното съвпадение на следните две 
формулировки – първата на Г. Хегел, а втората на И. Георгов: 

„...изучаването на историята на философията е изучаване 
на самата философия...” (Хегел 1982: 139). 

„...историята на философията е част от самата философия” 
(Георгов 1926: 40). 

 Близостта на И. Георгов до Г. Хегел по линията на истори-
цизма е факт, който е оставен без внимание от историците на 
философията в България12, но това едва ли е оправдано. Трябва 
да се има предвид, че след Втората световна война Хегеловият 
историцизъм се утвърждава като елемент на официалната 
философия у нас и това отчасти обяснява силните историко-
философски тежнения на съвременните български философи. 

Хегелианската линия в схващането на Иван Георгов дава 
основание да го осмислим в духа на Хегеловия обективизъм 
(есенциализъм). Това значи да припишем на И. Георгов разби-
рането, че философията има една обща същност и множество 
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разнообразни исторически проявления; че тя еволюира и се 
въплъщава в различни форми, но по своята природа остава нещо 
само по себе си определено и различимо от останалите неща. 

Иван Георгов не се разпростира по въпроса как по-точно 
трябва да се разбира според него висшата цел на философията – 
философската същност. Така или иначе схващането му пред-
ставлява интерес, защото е амалгама от две твърде различни по 
дух идейни влияния: на немския позитивизъм в лицето на В. 
Вундт и на Хегеловата философия. 
 

5. Кръстьо Кръстев – един скептик за „протейската” 
природа на философията. 

 
За разлика от историка на философията Иван Георгов 

неговият колега във Висшето училище Кръстьо Кръстев13 стига 
до проблема за същността на философията от позицията на 
културтрегер и преподавател по систематична философия. Това 
личи от неговите статии в сп. „Мисъл” и от циклостилните му 
лекции „Увод във философията” от 1903 г.14. А. Бънков твърди, 
че тези лекции „не са се отличавали с особена дълбочина и 
оригиналност” (Бънков 1943: 186), обаче аз не споделям това 
мнение. Мисля, че въпросните лекции не са били изследвани с 
нужната сериозност и оценки като тази на А. Бънков само 
затвърждават впечатлението, че философските възгледи на К. 
Кръстев традиционно са били подценявани както от неговите 
съвременници, така и от историците на философската мисъл в 
България. 

Философските статии на д-р Кръстев, както и всичко 
друго, с което се е занимавал, трябва да бъдат разглеждани като 
израз на неговото културно мисионерство. Тези статии са 
обединени от една обща идея: пропаганда на философията като 
важен елемент от културния живот в развитите европейски 
страни. К. Кръстев се опитва да внуши на публиката респект към 
философията и вяра в нейната обществена значимост. Затруд-
ненията, на които той се натъква в тази връзка, насочват 
вниманието му към проблема за същността на философията. 
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Работата е там, че самият д-р Кръстев е бил скептик по 
душевна нагласа. Той е имал подчертана склонност да се вглежда 
в дефектите на различните философски учения и да не се 
доверява на декларациите за окончателно решение на един или 
друг философски проблем. Постепенно у него се е оформило 
убеждението, че „при осветляване на философските въпроси 
„последно решение няма” – това са въпроси, „които всеки за себе 
си решава, но никой още не е разрешил” (Кръстев 1902: 446). Това 
не е позиция, която благоприятства пропагандата на филосо-
фията. Тя би могла да се изтълкува като признание за практи-
ческата безполезност на философията – един дефект, който не 
може да бъде снизходително отминат от хората, които поставят 
практическата полза над всичко. 

В статиите си К. Кръстев като че ли се опитва да оправдае 
философията за тази нейна особеност, свързвайки нерешимостта 
на философските проблеми с тяхната природа. Философията се 
занимава не с отделните явления, а с тяхната същност – с 
взаимоотношението между явленията и със смисъла им. 
Същността на нещата обаче „не е непосредствено достъпна, а 
може да бъде предмет само на, много или малко вероятни, 
хипотези” (Кръстев 1896: 654). При конструирането на възгледи с 
подобен ранг на общност субективизмът е неизбежен – ето защо 
„философската мисъл не е нищо друго освен система от инди-
видуалните убеждения на мислителя” (Кръстев 1898: 230). К. 
Кръстев намеква, че философските системи имат друга ценност, 
която по подобие на естетическата е по-различна от ценността 
на научните теории. Философските концепции са „свободни 
творчески идеи на човешкия дух, ... които той не толкова 
абстрахира от фактите, колкото им ги налага в силата на своя 
духовен суверенитет...”. Тези теории и системи са „криви”, но 
като опити за една цялостна визия са по своему основателни. 
Изобщо казано колкото повече се задълбочаваме във филосо-
фията, ние се убеждаваме в релативността на философските 
конструкции и в „необходимостта на тая релативност” (Кръстев 
1886: 154-155). 
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Казано накратко, своята защита на философската кауза К. 
Кръстев подчинява на тезата, че нерешимостта на философските 
проблеми не е индикатор за незрялост, а произтича от самата 
същност на философията. Този дефект на философията е нещо 
неизбежно и обяснимо; ние трябва да го приемем с разбиране 
така, както проявяваме снизхождение към недостатъците на 
любимия човек. 

Може да се предположи, че тази апология на философията 
не е изглеждала достатъчно убедителна за собствения ú автор, 
защото в своите лекции той отново се връща на въпроса за спе-
цификата на философията, поставяйки го в един по-различен 
контекст. Това е една оригинална концепция за научните тео-
рии, които се разглеждат от К. Кръстев като инструменти за 
обяснение. 

Според т.н. „фактори на обяснението – обяснителните 
принципи или понятия”, К. Кръстев дели теориите на три рода.  

„Теориите от първия род си служат с фактори, които ни се 
дават в опита, фактори, които са предмет на възможен опит – т.е. 
такива, които може би не всякъде и всякога могат да се наблю-
дават, но които по своята природа са наблюдаеми и бивали 
наблюдавани. Теориите от втория род, напротив, си служат с 
фактори, които не само не са емпирични, не са били наблю-
давани, но и по своята природа никога не могат да бъдат пред-
мет на възможен опит. Това са т.н. научни хипотези – предполо-
женията, които правим за природата на недостъпните на 
наблюдение причини на познати нам явления, за да си обясним 
свойствата и връзките на последните. Най-сетне теориите от 
третия род се отличават от втория само по това, че техните 
хипотези претендират на абсолютност, на свобода от всякаква 
релация и зависимост от други принципи – първи принципи, 
които обгръщат и обясняват всичко” (Кръстев 1903а: 212-213).  

Както можем да се досетим, философските теории са от 
третия род и К. Кръстев се опитва да разясни тяхната същност, 
сравнявайки ги с теориите от другите два рода. Неговата 
концепция обаче не е напълно избистрена и не е подсигурена с 
подходяща терминология, за което има и обективни причини: в 
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края на ХІХ и началото на ХХ век философията на науката все 
още е сравнително слабо развита. Естетът К. Кръстев неволно се 
оказва първопроходец в една частна философска дисциплина, 
заниманията с която изискват строго специализирана подго-
товка, каквато той едва ли е получил по време на следването си в 
Германия. Личи си, че авторът изпитва сериозни трудности, 
опитвайки се да изрази идеите си на обичайния за него образцов 
литературен език. Показателен в това отношение е примерът с 
термина „индукция”. Вместо него в лекциите на К. Кръстев стои 
неговият дефиниенс: „субсумиранье (подчиняванье) на много 
еднородни, от различни второстепенни условия различни видо-
изменени частни случаи под един знаменател, един типичен по-
общ случай”. Понеже за нас е важен смисълът на концепцията на 
К. Кръстев, а не формата, в която тя е изложена, би било уместно 
да се абстрахираме от особеностите на авторовия изказ, както и 
от някои празноти в концепцията, които могат да се попълнят с 
правдоподобни тълкувания. При това положение разбирането 
на К. Кръстев би могло да се „реконструира”, за да стане по-
понятно, и да се представи примерно така: 

Научните теории от „първи род” са емпирични – те са 
извлечени чрез индукция и са по принцип верифицируеми. „Ед-
на всестранно проверена – във формално и материално отно-
шение – теория от първия род е, следователно, вечна истина, 
която само чрез чудо, чрез една „революция” в природата може 
да престане да бъде истина” (Кръстев 1903а: 225). Примери за 
този род теории са теорията на ветровете (от областта на 
природните науки) и теорията на народното богатство на А. 
Смит (от областта на духовните науки). 

Теориите от „втори род” са неемпирични. Те са фундамен-
тални – докосват се до основите на мирозданието, което неиз-
бежно им придава характер на недоказуеми хипотези. Прин-
ципната им неверифицируемост се обяснява с характера на 
понятията, участващи в тяхната формулировка. Тези понятия 
означават ненаблюдаеми същности, за които се предполага, че 
причиняват съответните наблюдаеми явления. Фактически 
въпросните понятия са изобретения на нашия ум, субективни 
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конструкции, които повече или по-малко подпомагат научното 
обяснение. Казано другояче, основните понятия на теориите от 
този втори род имат един инструментален, операционален сми-
съл. Действителността, която стои зад тях, е винаги неизвестна. 

Множество примери за теории от този род ни дава 
физиката.  

„Всички теории на физиката за импондерабилии: за 
светлината, топлината, електричеството, магнетизма, са неемпи-
рични теории. Те [се] състоят в хипотетичното допускане на 
субстрати – съществуването на които не може да бъде емпири-
чески доказано – и в хипотетично приписване на тия субстрати 
такива свойства – които пак не могат да бъдат емпирически про-
верени – но из които могат да се дедуцират такива изводи, които 
почти да съвпадат с емпирически намерените свойства и закони 
на явленията, които искаме да обясним” (Кръстев 1903а: 218). 

Според К. Кръстев примери за фундаментални, неемпи-
рични теории могат да бъдат посочени и в областта на духов-
ните науки. Такъв интересен пример, с вещина анализиран от 
автора, е теорията на Д. Щраус за произхода на евангелските 
чудеса. „Въпреки силната си вероятност Щраусовата теория си 
остава хипотеза, каквито са и от никого невидените осцилации 
на етера: прости идеи, наши идеи за нещата, съградени единст-
вено върху субективното мнение, че ако ние – днешните – би 
могло да се пренесем в онова изчезнало време, то – доколкото 
можем да съдим въз основа на днешната наша психология – тия 
неща би се извършили така пред нашите очи” (Кръстев 1903а: 
221). 

Въпреки хипотетичния характер на фундаменталните 
теории ние сме свидетели на непрестанна еволюция в съответ-
ните научни области, която се осъществява чрез смяната на една 
теория с друга. Тази смяна на теориите не е произволна, а се 
обуславя от различната степен, в която въпросните теории 
обгръщат (обясняват) фактите. Ако една теория превъзхожда 
друга като инструмент за обяснение, това означава, че тя е по-
близо до истината. Казано накратко, смяната на фундамен-
талните теории се съпътствува от истинностен прогрес. Следо-
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вателно „тия теории не само задоволяват наложителни искания 
на нашия ум, но и поддържат увереността, …че въобще е въз-
можно все по-голямо и по-голямо доближаване до истината” (Кръстев 
1903а: 222). 

Може да се обобщи, че макар и неверифицируеми по 
своята природа, фундаменталните научни теории опосредствано 
(чрез историческата смяна на една теория с друга) все пак 
подлежат на опитна проверка. Не така обаче стоят нещата с 
теориите от третия вид (философските теории), които са на-
пълно откъснати от опита и не могат, подобно на геометрията, 
да извлекат своите твърдения от някакви интуитивно приемливи 
за всички аксиоми. Метафизическите системи напр. могат да 
бъдат изграждани върху различни (дори диаметрално противо-
положни) изходни постулати и никакви съображения не могат 
да играят ролята на решаващи свидетелства за или против тях. 
Въпреки това конструирането им произтича от една неизко-
ренима потребност на ума към цялостност и завършеност на 
представата ни за света. 

Представената тук концепция на К. Кръстев за различните 
видове теории и мястото на философията сред тях съчетава две 
основни идеи. 

Първата идея се свежда до разбирането, че има съществена 
разлика между два вида научни теории – опитно проверими и 
опитно непроверими (фундаментални). Опитно проверимите 
идеи подлежат на строга верификация, защото са чисто емпи-
рични (извлечени са изцяло от опита по индуктивен път). 
Фундаменталните теории обаче имат хипотетичен характер, 
защото не подлежат на пряка емпирична проверка – те са 
неверифицируеми. 

Не е ясно как К. Кръстев стига до това деление на научните 
теории – на какви идейни източници и на какви основания се 
обляга. Би могло да се предположи, че тази гледна точка е негово 
собствено изобретение. Днес тя не изглежда убедителна, докол-
кото приема съществуването на опитно верифицирани научни 
теории. Понастоящем с популярност се ползва разбирането, че 
ако третираме научната теория като съвкупност от т.н. чисти 
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или строги универсални твърдения15 (с помощта на които 
обясняваме и предсказваме явленията), такава една теория не 
подлежи на пряка емпирична проверка. Счита се, че тя със 
сигурност не е верифицируема, а по всяка вероятност и 
нефалшифицируема (неопровержима). През първата половина 
на ХХ век тази гледна точка би била заклеймена като неоправ-
дано скептична и практически не е имала адепти. Ето как К. 
Попър представя доминиращото по онова време мнение по 
въпроса: 

„Преобладаващият възглед бе, че хипотезите са още недо-
казани теории, а теориите са доказани или установени хипотези. 
И дори онези, които признаваха хипотетичния характер на 
всички теории, все пак вярваха, че те имат нужда от някакво 
доказване на правотата си и че ако не може да се покаже, че са 
истинни, то истинността им е длъжна да бъде с висока степен на 
вероятност” (Попър 1998: 81). 

 Ние виждаме, че скептикът К. Кръстев, макар да допуска 
съществуването на верифицируеми теории, с разбирането си за 
хипотетичния характер на фундаменталните теории се доб-
лижава до съвременното схващане. В случая той проявява едно 
философско прозрение, което изглежда изненадващо и необяс-
нимо, защото липсват данни за някакъв специален интерес на д-
р Кръстев към проблемите на философията на науката. Той не 
засяга тази тема в сп. „Мисъл”, което е огледало на философс-
ките му интереси. 

 Втората идея, която К. Кръстев вплита в своята концепция 
за видовете науки, е идеята за истинностния прогрес, който се 
осъществява чрез историческата смяна на една научна теория с 
друга. Тази идея е по принцип близо до ума и не е оригинална: 
тя е имала винаги своите поддръжници – философи, които в 
друго отношение заемат несъвместими позиции (Г. Хегел, Ф. 
Енгелс, К. Попър), както и учени като например Алберт Айн-
щайн. Става въпрос за интуитивното убеждение, че когато в 
историята на науката една теория се сменя с друга, то е „за 
добро”; с всяка следваща теория ние все повече се доближаваме 
до истината – във всяка следваща теория има повече истина, 
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отколкото в предишната. За най-голяма изненада обаче през 70-
те години на миналия век се оказва, че ако тази интуитивна идея 
се изрази достатъчно ясно, тя се „самоопровергава”, води до 
противоречие. Следователно ние не можем да мислим ясно и 
непротиворечиво идеята за истинностния прогрес, камо ли – да 
я потвърдим емпирично16. 

 Идеята за истинностния прогрес, който се осъществява 
чрез последователната смяна на фундаменталните частно-
научни теории (чрез отказ на учените от определени теории за 
сметка на други), изглежда е била считана от К. Кръстев за 
самопонятна. В неговата концепция за философията тя играе 
важна роля, доколкото служи за разграничаване на научните 
теории от философските. Първите са или пряко, или косвено 
проверими, доколкото смяната на една фундаментална теория с 
друга е в крайна сметка продиктувана от общата тенденция за 
нарастване на съответствието между теория и действителност. В 
този специфичен смисъл би могло да се каже, че демаркацията 
между частните науки и философията минава по линията на 
опитната проверимост. 

Доколкото мога да преценя, това разбиране за разграни-
чаването на науката от философията е оригинално. У К. Кръстев 
то се съвместява с едно също така оригинално за времето си раз-
биране за разграничаването на науката от псевдонауката. родено 
от размишления върху актуалния по онова време в Германия 
въпрос „Възможна ли е научна метафизика?”. К. Кръстев е скло-
нен да приеме, че научна метафизика е възможна, защото не е 
сигурността на една теория това, което я прави научна. 

„Решающа инстанция за научност [на метафизиката] е 
обстоятелството, достъпни ли са нейните проблеми на емпи-
рическо-логическа обработка, а не напълно сигурни ли са резул-
татите на тая обработка. Сигурността тя не притежава, както не 
я притежават и много други науки, защото имат за предмет 
ненаблюдаеми области, но на логическа обработка тя е във 
висша степен достъпна” (Кръстев 1903а: 226-227). 

Тук ние можем да кажем, че К. Кръстев проявява забележи-
телна философска интуиция, отхвърляйки едно твърде попу-
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лярно по онова време разбиране – че сигурността на теорията – 
че нейната доказаност или висока степен на обоснованост, е 
основен белег за научност (джъстификационизъм). Така той 
предугажда една тенденция в бъдещите търсения по въпроса за 
границата между науката и псевдонауката, която става водеща 
през втората половина на ХХ век17. Тук ние пак се изправяме 
пред въпроса как може да се обясни това щастливо хрумване на 
К. Кръстев. На този въпрос лично аз нямам отговор. 

Може да се предполага, че в схващането си за разгранича-
ването на философията от науката К. Кръстев е бил повлиян от 
И. Кант и от В. Вундт. И. Кант, чиято критика на традиционната 
метафизика е добре известна, е сравнително често цитиран от К. 
Кръстев; в Германия в края на ХІХ век неговата философия 
преживява ренесанс. У В. Вунд, един от немските учители на К. 
Кръстев, ние откриваме тезата, че метафизиката е хипотетично 
допълнение на действителността и положенията са често пъти 
проблематични – едно разбиране, което е сходно по смисъл с 
това на К. Кръстев (Вундт 2002: 162). Обаче В. Вундт има в случая 
предвид само метафизиката като част от философията, докато К. 
Кръстев генерализира това разбиране, поддържайки, че фило-
софските проблеми като цяло са нерешими. Как тази гледна 
точка би могла да се коментира? 

Разбирането, че не само метафизическите, но философските 
въпроси изобщо са неразрешими, никога не се е радвало на 
популярност. Причината е проста – в този случай ползата от 
философстването става във висша степен проблематична и 
целесъобразността на философските занимания се нуждае от 
специално обосноваване. Първото съображение, което в този 
случай трябва да бъде оборено, е че не си струва да се трудим за 
една предварително обречена кауза. За някои автори, между 
които и К. Попър, този аргумент срещу философията е нео-
борим („... ако нямах сериозни философски проблеми и надежда 
за тяхното решение, не бих имал извинение за това, че съм 
философ; според мен тогава не би съществувало оправдание за 
философията”) (Popper 1986: 202). 
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Измежду философите на ХХ век най-видният застъпник на 
тезата за неразрешимостта на философските проблеми е Б. 
Ръсел. Любопитно би било да сравним неговите разбирания с 
тези на К. Кръстев. 

Преди всичко трябва да се изтъкне, че Б. Ръсел защитава 
тезата за неразрешимостта на философските проблеми с някои 
уговорки. Първата е, че според него не всички, а само някои 
философски проблеми са неразрешими. Решимите философски 
проблеми намират своето решение не във философията, а в 
науката. В този случай те отпадат от философията. Може обаче 
да се предположи, че има такива философски проблеми, които 
никога няма да бъдат решени. Тяхното обсъждане има най-общо 
казано екзистенциален смисъл. То възвисява човешкия дух, кара 
ни да забравим, че сме смъртни и изобщо е своеобразно бягство 
от грижите и тревогите на ежедневието (Russell 1980: 89-94). 

Според Б. Ръсел философията обитава „ничията земя” 
между науката и богословието (Russell 1961: 13). „Науката е това, 
което ние знаем, а философията – това, което ние не знаем” 
(Рассел 1999: 83). „Философията е наука за възможното” (Russell 
1994: 109). 

На различни места в своите работи Б. Ръсел говори за 
научна философия, имайки предвид, че философията е по 
принцип нещо различно от науката, но би могла да прилича или 
да не прилича на науката по определени признаци. Такъв един 
признак е „отчуждеността” от предмета на изследване – това, 
което Б. Ръсел разяснява като философстване от позицията на 
„не Аза” (Russell 1980: 92-93). Друг признак на научност според Б. 
Ръсел е прилагането на такъв метод на философстване, който 
гарантира „градивност” на философския труд. Фигуративно 
казано, прилагането на научния метод във философията озна-
чава да се върви с малки крачки, за да може да се контролира 
критично всяка стъпка и ако се наложи – посоката да бъде 
своевременно коригирана; като се стъпва на вече постигнатото, 
да се осигури прогрес в решаването на проблемите, а не винаги 
да се тръгва от нула (Russell 1994: 110). 
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К. Кръстев не отрича преливането на философската проб-
лематика в научната, но му дава друга интерпретация. Понеже 
за него философските проблеми са нерешими по дефиниция, 
решаването на един проблем, считан за философски, доказва 
неговата псевдофилософска природа („че той погрешно или 
само временно е бил такъв”). Философията обаче, поне на 
теория, може да бъде както научна, така и ненаучна. Старата 
метафизика напр. е била ненаучна, защото е била догматична – 
нейните привърженици са игнорирали хипотетичния характер 
на метафизическите твърдения. Обратно – модерната метафи-
зика е критична и научна, защото е проникната от съзнанието, 
„че нашите основни метафизически идеи не са и не могат да бъ-
дат друго, освен идеи и опити да се изтълкува субективно 
вселената” (Кръстев 1903а: 226). 

К. Кръстев предлага на своите слушатели промислена кон-
цепция за нерешимостта на философските проблеми, но едно 
недоумение витае в неговите лекции, засягащи темата за спе-
цификата на философията. Защо въпросът за същността на 
философията е така спорен от гледна точка на съвременната 
философия? Най-близко до ума е да се каже, че въпросът „що е 
философия” е също философски, което значи – нерешим по 
дефиниция. 

„А онова, което важи за другите проблеми на филосо-
фията, важи и за самата философия, защото и тя е проблем сама 
на себе си. ... Тя отражава всичката протейска природа на своя 
предмет” (Кръстев 1903: л. 14). 

К. Кръстев обаче усеща, че този отговор е по-скоро едно 
софистическо извъртане. 

„Вярно е, действително, че на въпроса „що е философия” 
не може да се приписва неразрешимост в такава степен и смисъл, 
в какъвто я приписваме на един трансцедентален проблем като 
тоя за битието или за отношението между физическата и психи-
ческата природа, но все пак за тоя въпрос съществуват едва ли не 
толкова отговори, колкото са теориите за същността на битието” 
(Пак там). 
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К. Кръстев ясно съзнава, че „Що е философия” не е фило-
софски, а метафилософски проблем, който засяга споразуме-
нието за обща употреба на един термин. Защо този проблем 
изглежда практически неразрешим, както твърди В. Вин-
делбанд? К. Кръстев си задава в своите лекции този въпрос, но не 
намира задоволителен отговор. Опитвайки се да намери изход от 
лабиринта на собствените си съмнения, той прибягва до логи-
ката на мирогледната трактовка на философията, характерна за 
неговия философски учител В. Вундт. Така разнообразието във 
възгледите за философията се свързва с тезата, че философията 
„еволюира с човешкия дух и отражава всички фази на неговото 
развитие”. Ето защо „онова, което ний днес наричаме фило-
софия, в нищо не прилича на онова, което е носило същото име 
във второто столетие преди нашата ера или в третото столетие 
след нашата ера...” (Пак там). В този мирогледен смисъл под 
„философия” се разбира „такава теоретическа деятелност на 
ума, която има за цел да създаде от нашите знания една закръг-
лена система, която по думите на Вундта „да съдържа отговори 
както на въпросите на ума, така и на въжделенията на сърцето”. 
Това е най-употребяваното значение на думата, когато говорим 
за философията на Аристотеля, Декарта, Хегеля или Спенсера, 
или наричаме самите тях „философи”, или за по-точно „фило-
софски мислители” (Кръстев 1903: л. 9). 

 Подобно на Платоновия Сократ, който вярва, че едно 
изследване може да го доведе до „правилното” значение на ду-
мата „справедливост”, има философи, които се опитват по 
умозрителен път да установят „правилното” значение на думата 
„философия”. Д-р Кръстев очевидно не е хранил подобни илю-
зии. В своите лекции той си поставя една по-проста, но решима 
задача – да разясни основните значения, в които функционира 
думата „философия”. Тази насока на неговите търсения заслу-
жава специално внимание. 

К. Кръстев нарича значението, което В. Вундт влага в 
думата „философия”, теоретично. То не може да се „отлее” в 
строга дефиниция, а само да се разясни до известна степен с 
помощта на метафори. Наред с него съществуват и две нетеоре-
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тични употреби на думата, които кореспондират с две нетеоре-
тични значения на думата „философ”. 

Първото от тях К. Кръстев нарича „практическо”. 
„В съвсем друг смисъл, изрично изтъкнат пак от старите, на 

първо място от Платона, наричат философ Диогена, Сократа 
или Катона, които не са ни оставили никакви философски 
системи или дори никакви писани съчинения – само за да оха-
рактеризират особения начин, по който те са живяли и умрели. 
То е живот посветен само на вечното или общото, живот, 
управляван от възвишени идеи или алтруистични чувства, в 
които всяка отделна постъпка е брънка във веригата на техните 
убеждения, а не дело на случай или на страсти и увлечения. 
Спокойствие на духа във всички положения на живота – през-
рение на земните блага, равнодушие към смъртта и готовност да 
захвърлят живота като ненужна вещ – ето характерните качества 
на философа в тоя смисъл. За старите тия две значения – теоре-
тическото и практическото – са нещо неразделно; за нас това не 
са вече само две страни на едно цяло, а две различни неща” 
(Кръстев 1903: л. 9). 

 Второто нетеоретическо значение на думата „философ” е 
„по-малко употребително, но не по-малко важно. Именно, ний 
говорим за философско отношение към нещата, било в науката, 
било в живота, и разбираме под това ту въобще склонността да 
подлагаме на критики всичко, що ни окръжава и с което влизаме в 
съприкосновение, ту оная дълбока и проницателна мисъл, която не 
се спира на повърхността на нещата, а се стреми да проникне в 
тяхната по-дълбока природа, ту най-сетне широкият поглед, спо-
собен да обгърне по-обширни области и в най-незначителното 
наглед да съзре тайните нишки що го свързват с козалитета на 
нещата или с великите въпроси на живота и на науката” 
(Кръстев 1903: л. 10-11). 

Това разбиране на К. Кръстев за смисъла на квалифика-
цията „философ” е разяснено от автора с жив и образен език и с 
едно очевидно пристрастие. 

„Да бъде човек философ в тоя смисъл на думата е в моите 
очи най-ценното – може би, защото тука човешката воля и въоб-
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ще човешката мощ не зависи така от случайността на съдбата и 
от дарби на природата” (Кръстев 1903: л. 11-12). 

Очертавайки трите значения на думата „философ”, К. 
Кръстев отбелязва, че между тях са възможни различни отно-
шения и това е една интересна тема за размисъл. За съжаление 
след 1903 г. той никога повече не се връща към тази тема и 
изобщо към проблема за същността на философията. 
 

6. Спиридон Казанджиев за философията като мироглед. 
 

Спиридон Казанджиев е третият виден български фило-
соф, който след К. Кръстев и И. Георгов оформя възгледите си за 
философията под влияние на В. Вундт. Въпреки формалната си 
близост обаче, идеите на учителя и ученика са коренно раз-
лични по дух. А. Бънков намеква, че разминаването с В. Вундт е 
станало главно под влияние на О. Кюлпе, от когото С. Казанд-
жиев възприема идеята за първостепенната зависимост на фило-
софията не от науката, а от живота. (История на философската 
мисъл в България 1976: 93) Анализът на най-популярното 
произведение на О. Кюлпе – „Въведение във философията” – 
обаче не свидетелства в подкрепа на такова едно разбиране. По 
този пункт А. Бънков може би бърка, но това не значи, че 
въпросът за идейните корени на възгледите на С. Казанджиев за 
философията крие някаква трудно разрешима загадка. Когато 
читателят се запознае с тези възгледи, той без труд се убеждава, 
че наред с В. Вундт има още един автор с особена роля за 
формирането им: Анри Бергсон с неговото учение за интуи-
цията. Наред с тези безспорни идейни влияния би могло да се 
предположи, че пряко или косвено в разбирането си за филосо-
фията С. Казанджиев е бил повлиян и от Г. Хегел и от В. Дилтай 
– идеолога на мирогледната визия за философията. 

 Както изтъква Н. Димитрова, концепцията за характера и 
задачите на философията заема централно място сред въз-
гледите на С. Казанджиев (Димитрова 1982: 15). За да вникнем в 
тази концепция, ние трябва да я разгледаме в контекста на 
схващането на нашия философ за познанието, защото тези два 
въпроса при него са логически свързани. 
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Според С. Казанджиев съществуват три форми на позна-
нието, които едновременно с това са и етапи в неговото развитие. 
Това са наивното, разсъдъчното и разумното познание, отличава-
щи се най-вече по „характера, който има движението на мисълта 
в тях. В наивното познание движението на мисълта е психоло-
гическо, в разсъдъчното – логическо, а в разумното – интуи-
тивно” (Казанджиев 1982: 98). Наивното познание е породено от 
практически, а разсъдъчното – от теоретически мотиви. Раз-
съдъчното познание намира израз в частните науки. Разумното 
познание е своеобразен синтез на практическото и теорети-
ческото отношение към света – това е философското познание 
(Казанджиев 1982: 97-114). 

Наивното познание е субективно. Това значи, че при наив-
ното познание субектът на познание няма съзнанието за 
разликата между обекта сам по себе си и знаеното. В този смисъл 
субектът на наивното познание има безкритично отношение към 
познавателния акт. При разсъдъчното познание това безкри-
тично отношение се преодолява – разсъдъчното познание ха-
рактеризира един критичен субект, който съзнава разликата 
между знаеното и обекта сам по себе си. В този смисъл раз-
съдъчното познание води до раздвояване на света на свят сам по 
себе си и свят за нас. „Дуализмът” на разсъдъчното познание е 
извор на едно постоянно съмнение – субектът на разсъдъчното 
познание има неизменното съзнание за неговата несигурност. В 
този смисъл разсъдъчното познание е хипотетично. Човек обаче 
има нужда и от познание, което подобно на научното е 
съпроводено със съзнанието за откъснатостта на човека от света, 
но и с вярата, че тази откъснатост може да бъде преодоляна – че 
светът, такъв, какъвто е сам по себе си, може да бъде и свят, даден 
на субекта. Казано накратко, човек има нужда от безусловно, 
нехипотетично знание, което да се превърне в опора на неговото 
цялостно отношение към света – емоционално и волево. Такова е 
разумното познание, т.е. философията. Целта на разумното поз-
нание е „чрез единството на познавателните средства на интег-
ралната личност да се домогне по отношение единството на 
света до един мироглед, в който да се надвие дуализмът на 
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разсъдъчното познание, да се задоволят изискванията на разума 
и потребностите на сърцето и да се намери една опора на 
съвестта и един смисъл на волята” (Казанджиев 1982: 115). 

Това разбиране има много общи черти с разбирането на В. 
Вундт (Вундт 2002: 235-237). С. Казанджиев обаче му придава 
смисъл, който го прави диаметрално противоположно на Вун-
довото. 

В. Вунд е една от енциклопедичните личности на късния 
ХІХ век. В света той е по-известен като психолог, отколкото като 
философ. Възгледите му за познанието имат формално сходство 
с Кантовите, защото говори за три стъпала на познанието, анало-
гични на Кантовите „сетивност”, „разсъдък” и „разум”. От Кант 
идва и схващането на В. Вундт, че философията (метафизиката) 
е резултат от опита на разума да придаде завършеност на зна-
нието. Подобно на всички позитивисти В. Вундт е рационалист в 
широкия смисъл на думата. С. Казанджиев, напротив, поддържа 
един възглед за разумното познание, т.е. за философията, който 
е издържан в духа на ирационализма. 

 „При интуитивното докосване субектът мери света чрез 
сродните му елементи в себе си и така го познава без пос-
редството на каквито и да било абстрактни логически форми. 
Както е невъзможно чрез чисто рационални средства да познаем 
едно лице или да разберем едно историческо събитие, така е 
невъзможно да стигнем до същината на света чрез една емпи-
рична индукция или чрез чисто логическа дедукция. И както от 
гледището на чистата логика разбирането на една човешка 
постъпка чрез вчувствуване и вживяване е един странен акт, така 
и познаването на света чрез интуитивно потъване в него е за 
рационалистичното мислене едно чудо” (Казанджиев 1982: 114-
116).  

Ние виждаме, че в представата на С. Казанджиев филосо-
фията се родее отчасти с изкуството, отчасти с религиозните 
учения. Според него „...философската система може да бъде 
разбрана тъй, както се разбира личността. В нея не може да се 
проникне, докогато тя се само мисли” (Казанджиев 1982: 120). 
Това разбиране не отрича философската систематичност и 
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изобщо логиката във философията, но им приписва една слу-
жебна роля: да придават общодостъпна форма на философското 
изложение, когато истинската творческа работа вече е свършена 
от интуицията. В този смисъл при разумното познание „интуи-
цията си остава форма на познание, а рационалистичното 
мислене – форма на израз” (Казанджиев 1982: 117). 

Коментирайки схващането на С. Казанджиев за фило-
софията и интуицията, Л. Латев извежда на преден план тезата 
му за непреносимостта на интуитивно притежаваното от съзна-
ние в съзнание (Латев 1991: 86). Действително според С. Казан-
джиев „интуитивно притежаваното не може да се пренася от 
съзнание в съзнание, както мисленото в разсъдъчното познание, 
понеже то няма като него идеално логическо битие” (Казанд-
жиев 1982: 118). Тълкуванието на Л. Латев е, че според Казанд-
жиев един философ може само частично да изрази своята визия 
в съответната философска система, защото интуитивното позна-
ние е само отчасти изразимо чрез общовалидните средства на 
разсъдъчното познание. 

Идеята, че „философията е синтез, не анализ”, е страстно 
защитена от С. Казанджиев в неговото есе „В перспективата на 
времето”. Тук се развива тезата, че философията е „преди всичко 
мироглед, културно-исторически и социалнопсихологически 
обусловен”; че нейният основен проблем е човекът, а основната 
ù задача – „да даде на своето време един поглед за света и жи-
вота, който да бъде регулатор на неговата история” (Казанджиев 
1939: 136). Централно място в аргументацията на автора заема 
възгледът на Ф. Ницше за принципната разлика между фило-
софското и научното отношение към света – за пълната противо-
положност между душевността и призванието на учения и 
философа. Ученият е безстрастен и безличен анализатор, той не 
е способен за практическа дейност, не е водач. Философът, нап-
ротив, определя „накъде” и „към какво” (Казанджиев 1939: 141). 

 Според С. Казанджиев отчужденото от живота „каби-
нетно” философстване е белег за деградацията на философията, 
защото „тая философия изобщо не се опитва да взема решения, 
да дава смисъл, да поставя цел, да установява норми, които да 
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излизат из целокупното битие на човека и към него пак да се 
връщат”. Истинската философия, напротив, „трябва да участ-
вува в живота не само като установява принципите и законите 
му, но и като се намесва активно в него съгласно с тия принципи 
и закони”. Тя казва на човека „кое е добро и кое зло, защо трябва 
да живее и да се труди, где е смисълът на живота и на 
страданията му, в какво трябва да опре волята си и към какво да 
насочи усилията си, за да свърже временния живот на своето 
„Аз” с вечния живот на битието” (Казанджиев 1939: 139). 

С. Казанджиев търси потвърждение на своето „активистко” 
схващане за философията в съвременната социална действи-
телност, която изобилства с примери за философстване в услуга 
на дадена политическа идеология. Като позитивни примери той 
изтъква специалния статут на философията в Съветска Русия, 
ролята ù за формирането на националсоциалистическата идео-
логия в Германия и силната ангажираност на определени фило-
софи с „демократичния либерализъм”. 

С. Казанджиев защитава две твърде популярни схващания 
за философията: че тя е израз на духа на епохата и че „от 
философията се иска не само познание за света, но и смисъл за 
живота” (Казанджиев 2004: 14). Първата идея, която с право се 
приписва на Г. Хегел18, заема централно място в есето на С. 
Казанджиев „Пред извора на живота”. Тук, позовавайки се на 
особеностите на културния живот на своето време, авторът се 
опитва да покаже, че духът на епохата не е някаква фикция, а 
субстанцията, която се проявява по различен начин в изкуството, 
философията, религията, науката и обществения живот. Любо-
питен е начинът, по който С. Казанджиев изпълва тази хеге-
лианска схема със съдържание. Той приема, че всички изброени 
по-горе форми на духовността съдържат мисловен елемент – че 
са повече или по-малко рационализирани. Понеже според него 
духът на времето се характеризира с бунт срещу разсъдъчността 
– бунт на живота срещу неговите рационални ограничения – то 
във всяка форма на духовност по специфичен начин се осъ-
ществява една ирационалистка революция. За философията това 
е радикална смяна на метода – „не на наблюдаване, а на 
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подслушване; не на мислене, а на преживяване”.  „Философията 
се връща отново към личността на философа, към неговите 
настроения и предчувствия. Нейните пътища вървят, заедно с 
тия на изкуството, към изразните средства на Древния изток и 
неговата мистика”19 (Казанджиев 2004: 11). 

Ако сега се върнем на въпроса за идейните влияния, които 
прозират в схващането на С. Казанджиев за философията, ние 
на първо място сред всички имена трябва да откроим това на А. 
Бергсон. У него ние откриваме идеята, че науката е свързана 
повече с разсъдъка, отколкото с интуицията, а при философията 
е обратното; че научното познание е аналитично, хипотетично и 
релативно, а интуитивното – синтетично, безусловно и абсо-
лютно; че философията, облягайки се на интуицията, трябва „да 
излезе от кабинетите и да се доближи до живота”; че фило-
софията не предполага характерното за науката подчинение на 
учения на предмета на изследване, а едно „дружеско” отно-
шение към него, симпатия (Бергсон 1994: 39-42, 75; Бунге 1967: 22-
23). 

Докато влиянието на В. Вундт върху възгледите на С. 
Казанджиев за философията е по-скоро във външен, формален 
план, то влиянието на А. Бергсон е съдържателно – то обяснява 
тежнението на С. Казанджиев към ирационализма. Друго такова 
съдържателно идейно влияние е по всяка вероятност това на В. 
Дилтай с неговото учение за мирогледите и за връзката на 
философията с живота. 

 От казаното дотук можем да заключим, че схващането на 
С. Казанджиев за философията представлява една сложна амал-
гама от идеи, които авторът е промислил и на които се е опитал 
да придаде цялостен облик. Когато е съграждал своята концеп-
ция, той се е отнесъл избирателно към изходния „строителен 
материал” – взел е отделни елементи от схващанията на В. Вундт, 
А. Бергсон, В. Дилтай, Г. Хегел и Ф. Ницше, но само тези, които е 
счел, че подхождат на собствената му конструкция. Така напр. А. 
Бергсон свързва науката с практичното отношение към света, 
докато у С. Казанджиев науката е отрицание на практическото 
отношение към света и в това се състои нейната ограниченост. 
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Този пример показва, че нашият философ не следва сляпо 
влиятелния френски мислител, а включва във възгледите си 
елементи от неговото разбиране, подчинени на една по-
различна логика. 

Концепцията на С. Казанджиев за философията би могла 
да бъде критикувана в много посоки, обаче опитът на автора да 
обедини в нея по непротиворечив начин гледищата на толкова 
различни автори сам по себе си е впечатляващ. Тук на първо 
място изпъква голямата ерудиция на С. Казанджиев, която той 
демонстрира чрез своята визия за философията. 

Възгледите на С. Казанджиев за философията предиз-
викват три критични отзива на Д. Михалчев, измежду които 
специално внимание заслужава статията му от 1937 г. „Задачите 
на философията в сянката на нашата съвременност”20. Д. Михал-
чев атакува тезата на С. Казанджиев, че философията е свързана 
с „основните настроения” и „дълбоките волеви импулси” на 
дадено време. Според Д. Михалчев това разбиране е неясно, но 
както и да се тълкува, противоречи на фактите. По едно и също 
време и в една и съща културна общност живеят видни 
философи с коренно противоположни философски възгледи, 
което значи, че те не биха могли да изразяват едновременно 
„волевите импулси на времето”. Не е вярно, че видните съвре-
менни философи са по правило ангажирани с някаква поли-
тическа идеология. Изобщо казано авторитетът на едно фило-
софско учение не расте от това, че се е поставило в услуга на 
някаква популярна политическа кауза. 

Д. Михалчев отхвърля и тезата, че всяка философия трябва 
да даде отговор на въпроса за смисъла на живота, както и че 
единствено философията дава отговор на този въпрос. Има вид-
ни философи, които не са се занимавали с въпроса за смисъла на 
живота, а човек може да има определено разбиране за смисъла 
на живота и без да изхожда от някаква философска теория. 
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7. Аргументите на Спиридон Казанджиев срещу проекта 
за една научна философия. 

 
Според С. Казанджиев практическата мотивировка на ра-

зумното познание води до отрицание на научността. Филосо-
фията е принципно различна от науката форма на познание, ето 
защо научната философия е невъзможна. По този пункт раз-
минаването между С. Казанджиев и неговия учител В. Вундт е 
най-очевидно. 

Аргументите на С. Казанджиев съставляват глава ІV и V от 
неговото изследване от 1919 г. „Критически опит върху мета-
физиката на В. Вундт”. Двайсет години по-късно тези две глави 
са преработени и издадени като студия, озаглавена „Научна” 
или „историческа” философия?”21. 

Поради актуалността на разисквания проблем и об-
стойната си аргументация студията на С. Казанджиев заслужава 
специално внимание, въпреки че от логическа гледна точка към 
нея могат да бъдат отправени основателни претенции. Допълни-
телно затруднение за вникването в авторовите тези възниква от 
синтетичния стил на изложение, от липсата на пояснения за 
отделните логически преходи и за възприетата терминология. В 
тази студия С. Казанджиев като че ли се е опитал да демонстрира 
разбирането си, че не логиката, а интуицията е основният 
инструмент на философското изследване. 

Освен споменатите по-горе източници, релевантни на 
тезата на С. Казанджиев (че научната философия е едно не-
възможно предприятие) са и есетата му „В перспективите на 
времето” и „Пред извора на живота”22. 

Опитът на С. Казанджиев да дискредитира тезата за науч-
ната философия е интересен в два аспекта – методологически и 
съдържателен. 

Праволинейният подход към обосноваването на тезата за 
невъзможността на научната философия предполага разясне-
ние, засягащо термините „философия” и „наука”, и установя-
ване на несъвместимостта на мислените чрез тези термини 
качества. С. Казанджиев обаче се отказва от този подход поради 
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липса на общоприето разбиране за философия23. Вместо да 
анализира понятията за философия и за наука, той подлага на 
критичен анализ едно специално подбрано „еталонно” разбиране 
за научната философия. Презумпцията е, че изводите, основани 
върху критиката на това разбиране, могат да бъдат отнесени към 
научната философия като такава. 

 Според С. Казанджиев ролята на „специален предста-
вител” би могла да се повери на схващането за философия, ха-
рактерно за „немския позитивизъм начело с Фехнер – родона-
чалника на т.н. индуктивна метафизика”, защото то „характе-
ризира по възможност историческа епоха на най-тясно сбли-
жение и сътрудничество между отделните науки и филосо-
фията” (Казанджиев 1939: 103). В този случай философията се 
схваща като „наука за принципите на човешкото познание”, 
имаща за цел „да постигне в единството на това познание един 
поглед върху света и живота, който задоволява изискванията на 
разума и потребностите на сърцето” (Пак там)24. 

Схващането за научната философия, което С. Казанджиев 
определя като мишена на своята критика, е опит за съвместяване 
на две диаметрално противоположни идеи за философията: 
сциентистката, която е собствено позитивистка, и антрополо-
гичната, ценностната. В. Вундт синтезира тези две идеи чрез 
своето понятие за мироглед. В качеството си на мироглед фило-
софията според него задоволява някаква изконна, изначално 
присъща на човека потребност от цялостност, завършеност или 
абсолютност на знанието. Едновременно с това тя е призвана 
подобно на религията да предложи определена ценностна 
система, която направлява човешкото поведение. 

Решението на С. Казанджиев да разгледа именно схва-
щането на Фехнер – Вундт за философията като въплъщение на 
идеята за научност и като представително за всички подобни 
схващания не е лишено от основания. По принцип обаче под-
ходът му е спорен. Биха могли да се посочат и други фило-
софски системи, които също претендират за научност, но си 
поставят по-скромни цели и задачи. 
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Идеята на С. Казанджиев е, че научната философия е не-
възможна, защото схващането на Фехнер – Вундт за филосо-
фията не съответства на т.н. „историческа философия” – на 
„философските системи тъй както ги намираме в историята на 
философията”. Авторът обаче не ни обяснява защо предмет, 
който няма исторически аналог, трябва да се счита за невъз-
можен. Също така ние недоумяваме защо именно авторовата 
визия за т.н. историческа философия трябва да се приеме за 
исторически достоверна. В тази насока не са приведени никакви 
аргументи и ние оставаме с впечатлението, че като цяло под-
ходът на С. Казанджиев към проблема е подчинен на пристрас-
тието му към определен тип социално и ценностно ориентирана 
философия. 

На проекта за научна философия С. Казанджиев противо-
поставя десет критични аргумента. Осем от тях съдържат 
определено разбиране за историческата философия, което спо-
ред С. Казанджиев е несъвместимо с концепцията за филосо-
фията на Фехнер – Вундт. 

 1/ „Човек иска преди да знае ... знаенето и искането са от 
различни категории”. „Волята е обединителният и организиращ 
принцип на индивидуалното и колективно съзнание”, тя е и 
условието, и центърът, около който се организира философската 
система. Това прави историческата философия принципно 
различна от науката (Казанджиев 1939: 113). Отговорите на 
въпросите, които отделните науки разискват, се възприемат като 
съмнителни, несигурни, потенциално опровержими. Тази осо-
беност на научното мислене може да се нарече „релативност”. 
Философското мислене обаче (като продукт на цялостната 
човешка личност и преди всичко на волята) се характеризира с 
„абсолютизъм”, защото философските идеи са израз на дълбоко 
вътрешно убеждение, на вяра. Доколкото научността на фило-
софията предполага едно невъзможно съчетание – философски 
релативизъм – тя е невъзможна25. 

 2/ Научността предполага обективност, независимост на 
съдържанието на интелектуалния продукт от субектите, които са 
негови творци. Ето защо науката е една, тя е безлична. Такава би 
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трябвало да бъде и научната философия, но това противоречи 
на историческата истина за философията. „Философията е била 
винаги индивидуално творение, което, макар да е отразявало 
всеки път състоянието на науките, е извирало не из обективните 
истини на тия науки, а из субективната сигурност на едно 
гениално лично съзнание” (Казанджиев 1939: 114). 

3/ Философската истина е субективна, доколкото от-
делната личност, която я твори (това най-вече се отнася до 
гениалната личност), е зависима от едно колективно съзнание, 
мотивирана е културно-исторически (Казанджиев 1939: 116-118). 
Понеже истината на науката е обективна, понятието за научна 
философия предполага замяната на субективната философска 
истина с обективна, което е един нонсенс. 

4/ Макар и теоретична по форма, „историческата фило-
софия” е отглас на страстите на душата и на интелектуалните, 
моралните, религиозните и „виталните” чувства. Идеята за 
научната философия обаче изключва непосредствено влияние 
на въпросните чувства върху философията. При това положение 
става непонятно как такава една философия би задоволила не 
само изискванията на разума, но и потребностите на сърцето. 

 5/ В науката господства идеята за единственост на исти-
ната – за абсолютността или обективността на истината. Тази 
идея е свързана с илюзията, че науката разполага със средства, 
които могат да гарантират вярата в истинността на научните 
твърдения (да придадат на нашето познание „обективна сигур-
ност”). Макар и илюзорна, от гледна точка на науката идеята за 
абсолютността на истината е оправдана, тя играе ролята на 
регулативен принцип. Този регулативен принцип обаче не 
върши работа във философията. Приемливостта, убедител-
ността на мирогледа не може да бъде санкционирана от средст-
вата, придаващи на научните твърдения обективна сигурност, а 
от съвсем различни по род ирационални обстоятелства (напр. от 
това кой вярва в него, от силата на неговата интуиция и пр.). 

6/ Научната философия е възможна единствено и само на 
основата на научната рационалност, която е мисловен инстру-
мент с ограничена приложимост. Тя не ни дава ключ към 
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отговора на такива мирогледни въпроси като този за отно-
шението между битие и небитие („как и защо съществува изоб-
що нещо извън небитието?”) и каква е действителността сама по 
себе си. Вторият въпрос е неразрешим за разсъдъчното мислене, 
защото то опростява, огрубява и умъртвява действителността 
чрез своите изследователски методи (класификация, схемати-
зация, аналогия и пр.) и с „логическия принцип за идентич-
ността”. Последният е една полезна научна фикция без аналог в 
реалната действителност. Единственият път към освобожда-
ването на разума от оковите на разсъдъка е откровението, което 
„е било конститутивен момент на всяка завършена, дълбока фи-
лософска система. Все едно какъв характер е имало,... то [откро-
вението – бел. моя В. К.] е било винаги оная перспективна точка, 
в която обективната сигурност е бивала затваряна съгласно с 
принципа на личността или спонтанното решение на волята” 
(Казанджиев 1939: 129). 

7/ Представата за научната философия се свързва с две 
идеи, които съвременната история на философията отхвърля на 
емпирични основания. Това е логическата трактовка на исти-
ната, която се абстрахира от „практическите мотиви и посоки на 
волята”, и разбирането, че историята на философията е история 
на последователното доближаване до абсолютната истина. 
Имплантирани в методологията на историко-философското 
изследване, тези две идеи деформират реалната история на 
философията, защото преднамерено и неоправдано схемати-
зират и рационализират историко-философските факти, при-
писвайки им несъществуващ смисъл. Това е косвен аргумент за 
историческата несъстоятелност на научната философия (Казанд-
жиев 1939: 133). 

8/ „Фактическото многообразие на философските истини” 
свидетелства срещу възможността на научната философия. За 
разлика от историята на науката историята на философията 
говори за „плуралистичния характер на философските истини и 
тяхната хетерогенност”. Ако би била възможна, научната фило-
софия би трябвало (в духа на Хегеловото разбиране) да служи за 
логическо ядро, което обединява привидно несвързаните 
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исторически факти и разкрива общата тенденция на историко-
философския процес. За такава „обективна философска систе-
ма” обаче „липсват каквито и да е следи”. За разлика от исто-
рията на науката „...в историята на философията имаме едно 
развитие, между отделните моменти на което има предимно 
психологически връзки” (Казанджиев 1939: 134). 

 Опитвайки се да осмислим възгледите на С. Казанджиев за 
научната философия и нейната историческа несъстоятелност, 
ние се сблъскваме с една основна трудност: многозначната и не 
добре промислена употреба на думата „истина”. В неговите 
текстове тя функционира с две различни значения – пряко и 
преносно – третирани от автора като два вида истина. 

В своето пряко значение думата „истина” се осмисля в духа 
на една натуралистична модификация на кореспондентното 
разбиране. Такива са истините на разсъдъка. 

Преносното значение на думата „истина” е ценностно 
оцветено26. Такива са истините на разума – философската исти-
на. Критерият за този втори „вид” истина е прагматичен. 

Наред с това крайно съмнително (за мен – несъстоятелно) 
от логическа гледна точка деление, чиито аналог ние откриваме 
само у К. Ясперс (нещо подобно има и у М. Хайдегер), в работите 
на С. Казанджиев е налице една тенденция за смесване на пря-
кото значение на термина “истина” с едно от възможните зна-
чения на термина „познание”. Така говорейки за относителност 
и субективност на истината, С. Казанджиев очевидно има 
предвид относителност и субективност на познанието27. 

 Атаката, на която С. Казанджиев подлага схващането за 
възможността на научната философия, илюстрира един па-
радокс във философията: дадена теза може да ни изглежда 
неудържима, но това не означава, че опровержението ù е лесна 
задача. Във философията като че ли важи това, което Т. Кун 
твърди за научните теории: че те не биват опровергавани, а 
просто „отмират”, отстъпвайки място на други. Днес дори и най-
изявените „сциентисти” измежду професионалните философи 
нямат куража да наричат собственото си философстване „науч-
но”. Това обаче не е защото тезата за възможността на една 
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научна философия е теоретически опровергана – тя просто е 
отживяла времето си. Що се отнася до идеала за политически 
ориентираната философия, която е едновременно с това и рели-
гия, той намери своята карикатурна историческа реализация в 
т.н. марксистко-ленинска философия – официалната филосо-
фия на социалистическата държава. 
 
8. Димитър Михалчев и неговата концепция за предмета на 

философията. Хипотетико-дедуктивният подход към 
въпроса „Що е философия”. 

 
Схващанията за философията на С. Казанджиев се вписват 

в една традиция, за чиито основоположник в Германия се счита 
Вилхелм Дилтай – най-видният теоретик на учението за свето-
гледите. Според В. Дилтай светогледът е нещо съществено 
различно от науката, а философията, макар и да има някои 
сходни белези с науката,  не е наука, а вид светоглед. Ето защо 
философията не може да бъде научна „по дефиниция”. В края 
на XIX и началото на XX век обаче в Германия e популярна и 
една коренно противоположна гледна точка: чe макар и не всяка 
философия да е научна, научната философия е все пак въз-
можна. Към такова разбиране за философията се придържа Йо-
ханес Ремке – друг известен за времето си немски философ, 
чиито работи от началото на XX век стават популярни и извън 
пределите на Германия. 

По стечение на обстоятелствата името на Й. Ремке остава 
завинаги свързано с развитието на българската философска 
култура: по време на специализацията си в Германия ученик и 
последовател на Й. Ремке става Д. Михалчев, който впоследствие 
се утвърждава като най-влиятелният и авторитетен български 
философ през първата половина на XX век. 

Няма друг български философ, отделил такова внимание 
на въпроса „Що е философия?”, като Д. Михалчев. През 1933 г. 
излиза от печат неговата монография „Философията като 
наука”, която е единствена по рода си в българската философска 
книжнина. През 1946 г. Д. Михалчев подготвя второ издание на 
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своята монография, допълвайки първоначалния текст с една 
поредица от полемични статии, релевантни на проблема. В една 
от тях, „Задачите на философията в сянката на нашата 
съвременност”, се подлага на остра критика светогледната 
концепция за философията, застъпвана от С. Казанджиев. Наред 
с другото Д. Михалчев категорично се противопоставя на тезата, 
че всяка философия трябва да даде отговор на въпроса за 
смисъла на живота, както и че единствено философията дава 
отговор на този въпрос. Възражението е, че има видни 
философи, които не са се занимавали с въпроса за смисъла на 
живота, както и че човек може, без да изхожда от някаква 
философска теория, да има определено разбиране за смисъла на 
живота. 

Д. Михалчев счита, че въпреки реалното разнообразие на 
схващания за философията, в ученията на всички тези мисли-
тели, които обичайно се считат за философи, съществува нещо 
общо. Размишлявайки върху тези учения, ние бихме могли да се 
домогнем до един общоприемлив отговор на въпроса „Що е 
философия?”, до едно убедително разяснение на предмета на 
философията или на понятието за философия. Алтернативната 
гледна точка – че такъв общ момент в проблематиката на раз-
личните учения не съществува – според Д. Михалчев води до аб-
сурдно заключение. В такъв случай ние би трябвало да приемем, 
че философската репутация на Платон, Аристотел, Тома 
Аквински, Р. Декарт И. Кант, В. Вундт, Б. Ръсел и пр. е резултат 
на някаква случайност. Но да се твърди, че хората случайно са 
решили да считат Р. Декарт или И. Кант за философ – това 
изглежда несериозно. 

Трябва да се признае, че този аргумент на Д. Михалчев, 
който е насочен основно срещу възгледите на В. Винделбанд, сам 
по себе си е основателен. Няма съмнение, че между текстовете, 
които в края на ХІХ и тридесетте години на ХХ век минават за 
философски, би трябвало да има някаква смислова връзка. В. 
Винделбанд по принцип се абстрахира от този въпрос, той нито 
приема, нито отрича, че между различните съществуващи по 
негово време понятия за философия съществува някаква връзка. 
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Това прави неговата концепция за многозначната употреба на 
думата „философия” непълна, незавършена и в този смисъл – 
уязвима за критика. Тук обаче трябва да се има предвид нещо 
много важно, за което ще стане дума и по-долу: от логичното 
предположение, че всички неща, наречени „философия”, са 
свързани помежду си по някакъв начин, все още не следва, че на 
всички тези неща трябва да се припише една обща същност в 
обичайния логически смисъл на думата. Не е задължително 
всички тези неща да се разглеждат като елементи на един клас, 
конституиран на принципа на тъждеството. Това е една възможна 
хипотеза, но не е единствената възможна хипотеза. 

Д. Михалчев се абстрахира от последното съображение – 
той приема най-близкото до ума решение на задачата за единст-
вено. Понеже, разсъждава той, ние не употребяваме думата 
„философия” произволно, то значи влагаме някакво (макар и 
смътно) общо разбиране за смисъла на тази дума. Въпросът е 
това смътно, неясно общо разбиране да бъде извадено наяве и 
разяснено. Тогава ние бихме разполагали с дефиницията на 
„философия”. 

Това разсъждение на Д. Михалчев изглежда на пръв поглед 
резонно. Да знаеш що е философия – това не предполага непре-
менно да разполагаш с една дефиниция на думата „филосо-
фия”. Интуицията, въз основа на която един съвременен обра-
зован човек, неизкушен в тънкостите на философите, иденти-
фицира определени текстове като философски, свидетелства за 
една неясна даденост на общото „философия”. Не е нужно всяка 
обща даденост да бъде облечена в дефиниции. Във „Форма и 
отношение” Д. Михалчев аргументира разбирането, че ние 
можем да имаме една обща даденост и без дефиниция. От това, 
че само един зоолог е компетентен да даде дефиниция на кон, не 
следва, че останалите хора не знаят що е кон, не могат да 
различат коня от другите животни (Михалчев 1914: 525-526)28. 

В целия този начин на разсъждение има нещо, което 
трудно може да се оспори. В някакъв смисъл ние и знаем, и не 
знаем що е философия: общото „философия” ни е дадено, но 
без дефиниция. Следователно логично е да се запитаме как от 
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това неясно дадено бихме могли да се домогнем до дефиницията 
на „философия”. Обаче може ли да се приеме, че всяко неясно 
знание на общото „има потенциал”, би могло (след съответната 
умствена преработка) да се „отлее” в дефиниция? Оказва се, че 
между отговора на този въпрос и аргумента, издигнат срещу В. 
Винделбанд, има скрита логическа връзка. Ако употребата на 
думата „философия” не е случайна, следва ли от това, че 
анализирайки тази употреба, ние можем да извлечем от нея една 
дефиниция на „философия”? 

Тук ние отново се връщаме към аргумента на Д. Михалчев, 
издигнат срещу В. Винделбанд. Неотразим ли е той? Наистина 
ли тезата за многозначната употреба на думата „философия” 
влече след себе си абсурдния извод, че употребата на тази дума е 
случайна? Според мен – не. Абсурдната теза за случайната 
употреба на думата „философия” е, както беше отбелязано по-
горе, едно възможно, но не и по необходимост вярно логическо 
следствие на тезата за многозначната употреба на тази дума. 
Това, за което Д. Михалчев в случая не държи сметка, е един 
начин за конституиране на понятия, принципно различен от 
този, основан на т.н. принцип на тъждеството. Този втори 
принцип е принципът на семейното сходство, установен от Л. 
Витгенщайн в неговата късна работа „Философски изследвания” 
от 1945 г. 

Идеята на Л. Витгенщайн е, че в действителност ние бора-
вим и с понятия от един специфичен вид, които по принцип 
функционират в езика без дефиниция. Границите на класовете, 
определени от такива понятия, са „размити”, неясни; има пред-
мети, за които не може да се каже със сигурност дали при-
надлежат или не на класовете от този вид. Класовете, определени 
от тези „смътни идеи”, нямат дефинитивно или конститутивно 
съдържание, защото елементите им не са тъждествени по отно-
шение на дадена минимална съвкупност от признаци. Въп-
росните класове, наречени от Л. Витгенщайн „семейства”, са 
конституирани не на принципа на тъждеството, а на принципа 
на „семейното сходство”. Между елементите на семействата съ-
ществува определена връзка, но тази връзка в общия случай е 
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опосредствана. При тази опосредствана връзка между елементи А, 
В, С и D, принадлежащи на семейството, елемент А би могъл да 
прилича на елемент В, елемент В – на елемент С, елемент С – на 
елемент D и т.н. Така елемент D е свързан с елемент А не 
непосредствено, а посредством връзката си с елементите, които 
се намират „по веригата” между А и D. Понеже приликата не е 
транзитивно отношение, то е възможно елемент D, който 
прилича на елемент С, да не прилича на елемент А. 

Л. Витгенщайн поддържа, че „смътните” идеи, зад които 
стоят т.н. семейства, по принцип функционират без дефиниция, 
но впоследствие се оказва, че нещата са по-сложни и това не е 
точно така. Категорично може да се твърди, че съществуват 
семейства, които подлежат на дефиниране, макар и това 
дефиниране да е неточно, приблизително, „емпирично” (такова, 
което не е дадено веднъж завинаги, а подлежи на корекции от 
опита). Въпросът обаче е дали ние не боравим и със „смътни” 
идеи, които не подлежат на дефиниране (не подлежат нито на 
строго, нито на емпирично дефиниране), без да са пределно 
общи (първични) понятия. Моята хипотеза е, че думата „фило-
софия” принадлежи към този именно семантичен тип. Склонен 
съм да предположа, че това, което мислим чрез тази дума, е една 
„смътна” идея, която е дотолкова неопределена, че употребата ù 
извън някакъв пояснителен контекст означава само две неща: че 
в случая си имаме работа с някаква теория (теоретична конст-
рукция) и тази теория е от извъннаучен тип. Тези два признака 
не са достатъчни, за да дефинираме думата „философия”. 

Това, което Д. Михалчев игнорира (според мен – неосно-
вателно), е, че е възможно думата „философия” да означава 
тъкмо такова едно неподлежащо на дефиниране „семейство”, до-
колкото различните ù значения (различните понятия за фило-
софия) са свързани чрез отношение на семейно сходство29. 
Тогава ние пак бихме имали налице едно смътно понятие за 
философия, което на теория изпълнява някаква комуникативна 
функция, макар че може да се спори дали функционирането му 
не е просто един дефект на естествения език. 
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Д. Михалчев е проявявал интерес към философската 
логика най-вече в критичен план: доколкото е отстоявал тезата, 
че традиционната логика не е наука за мисленето (че тя е нещо 
напълно различно от теорията на познанието). В работите си Д. 
Михалчев не засяга логическата, формалната страна на въпроса 
за понятието; но дори това да не беше така, пак би било крайно 
несправедливо да му вменяваме слабост, която не е само негова, а 
обща за тогавашното логическо учение за понятието. От тази 
гледна точка разсъжденията на Д. Михалчев са точно такива, 
каквито би трябвало да се очаква: изглежда повече от логично, че 
след като ние разполагаме с някакво „смътно” понятие за 
философия, ние така или иначе имаме някаква идея за общите 
белези на всички неща, които ние наричаме „философия”. 
Въпросът оттук нататък е как може да се извади наяве, да се 
разясни това скрито, неясно дадено, въз основа на което всеки 
образован човек може сравнително безпогрешно да установи 
дали даден текст е философски или не.  

Така Д. Михалчев се изправя пред въпроса за еднаквостта в 
разнообразните философски учения. Кое е това, което е еднакво 
във всички тях и при наличието на което ние можем да кажем, че 
нещо е философия, а при липсата му – че не е философия? По 
принцип при решаването на този въпрос са приложими два 
подхода. Първият от тях предполага да се върви от частното към 
общото в опит да се извлече есенцията на многообразните 
философски учения чрез тяхното сравнение. Това е пътят на 
индукцията. Следвайки постулатите на Ремкевата философия и 
проявявайки една завидна философска прозорливост, Д. Михал-
чев с основание отхвърля индуктивния подход към проблема. На 
езика на Ремкевата философия това разбиране се изразява с 
тезата, че общото „философия” не може да бъде мисловно извле-
чено или конструирано от ума – то трябва да ни е дадено. 
(Понятията не се образуват или конструират от ума; умът може 
само да ги анализира, разяснява и прецизира, когато те вече са 
му дадени, макар и по един неясен, смътен начин.) Тази гледна 
точка е патент на рационализма, защото още Платон намеква, че 
когато търсим нещо, напр. дефиницията за добродетел, ние 
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трябва да имаме в съзнанието си една предварителна идея за 
това, което търсим (Платон 1982: Менон, 80 d e). Ето защо може 
да се твърди, че обсъждайки въпроса „Що е философия?”, Д. 
Михалчев демонстрира една прорационалистична методоло-
гическа ориентация. 

Отхвърленият от Д. Михалчев индуктивен подход пред-
полага мисловен преход от конкретните факти към понятието за 
философия. Алтернативата е хипотетико-дедуктивният подход – 
да се тръгне от едно предполагаемо понятие за философия и да се 
провери дали и доколко това понятие кореспондира с фактите. 
Водени от досегашното си знание и от интуицията си, ние 
трябва да конструираме една хипотеза за същността на фило-
софията и да проверим тази хипотеза, сравнявайки я с това, за 
което „няма две мнения, че е философия: Платон, Аристотел, 
Епикур, Декарт, Беркли, Кант, Бергсон” (Михалчев 1946: 178). 
Осъществявайки този подход, Д. Михалчев възприема следната 
изходна хипотеза: 

„... всички, които са се наричали „философи”, са имали 
пред очи в своята работа следните три неща: 

1. Какво представлява от себе си светът като цяло, какво е 
неговото основание и каква е същината му? 

2. В що се състои познанието на света и 
3. Какъв е смисълът на света и на човешкия живот? 
Около тия три проблема се върти ... цялата философска 

мисъл от най-старо време и до днес. Общото в тях е: светът като 
цяло и отношението на човека към него (Михалчев 1946: 6-7). 

Подлагайки на проверка своята хипотеза, Д. Михалчев я 
съпоставя с ученията на една поредица от именити философи. 
Съпоставката с емпиричния материал води до една сериозна 
корекция на изходната хипотеза. Оказва се, че един от предпола-
гаемите признаци, характеризиращи понятието за философия, е 
излишен: той не е съществен. Изводът е, че „няма философия 
там, гдето не става дума за света като цяло, гдето липсува опит да 
се даде „понятие” за света, да се даде основанието, респ. същ-
ността на действителното, или да се хвърли светлина върху 
естеството на човешкото познание на света” (Михалчев 1946: 11). 
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Казано накратко, философията – това са проблемите на двете 
основни философски дисциплини: онтологията и теорията на 
познанието. Те са свързани помежду си – не можеш да търсиш 
отговор на онтологическите въпроси и да не се докоснеш до 
теорията на познанието, и обратното. Въпросите за смисъла на 
живота и изобщо етическата проблематика, макар и в повечето 
случаи да съпътстват философията, не са съществени за нея – не 
са нещо такова, без което ние не можем да я мислим. Ние можем 
да посочим видни философи, които никога не са се занимавали с 
етически въпроси /такива са напр. Дж. Беркли и Е. Хусерл/ 
(Михалчев 1946: 18), но не и видни философи, които не са 
работили в областта на онтологията и теорията на познанието. 

Ние виждаме, че възгледът за философията, до който 
достига Д. Михалчев в своето изследване, е донякъде необичаен, 
защото той не включва в обсега на философията ценностната 
проблематика – етиката и естетиката. (За естетиката Д. Михалчев 
не споменава нищо. Той просто игнорира схващането, че 
естетиката наред с етиката е легитимна част от философията.) За 
Д. Михалчев етиката се мисли като част от философията по 
силата на една традиция, но не и по дефиниция, не и поради 
естеството на своя предмет. 

Както е известно, не някой друг, а В. Винделбанд пледира 
за конвенция, според която на думата „философия” да се 
припише едно ново значение – теория на ценностите. Доколкото 
обаче Д. Михалчев приема, че предмет на философията е най-
общото в кръга на даденото, то неговото третиране на етиката 
като частна дисциплина е логично. Струва ми се, че с това си 
разбиране Д. Михалчев е повлиял върху схващанията за етиката 
на българските философи след Втората световна война. Според 
мен обаче много по-интересен е самият подход на Д. Михалчев 
към въпроса „Що е философия” – подход, който заслужава спе-
циално внимание. Той трябва да се оцени от две гледни точки: 
като замисъл (като идея) и като реализация. 

Като замисъл подходът на Д. Михалчев е повече от 
остроумен. Това е един специфичен вариант на хипотетико-
дедуктивния подход, приложен към експликативни проблеми. 
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Доколкото мога да преценя, обосновката, която Д. Михалчев 
дава на този подход, е първата по рода си в българската фило-
софска книжнина. Тук трябва да имаме предвид, че приб-
лизително по същото време (30-те години на XIX век) К. Попър за 
пръв път в „Логика на научното откритие” дава обстойна ло-
гическа обосновка на хипотетико-дедуктивния подход в емпи-
ричните науки. Д. Михалчев някак мимоходом, без да се впуска в 
методологически отстъпления, прилага аналогична изследова-
телска стратегия. Може да се предположи, че в някаква степен тя 
му е подсказана от две подробно анализирани от него автори-
тетни изследвания, в които също се решават експликативни 
проблеми: „Същността на изкуството” на К. Ланге и „Елемен-
тарни форми на религиозния живот” на Е. Дюркем. В първото се 
разяснява понятието за изкуство, а във второто – за религия. 

Подходът на Д. Михалчев към въпроса „Що е философия?” 
е остроумен и оригинален, но според мен е неефективен. Това 
поставя под съмнение приложимостта на хипотетико-дедуктив-
ния метод към проблема за същността на философията. Защо 
подходът на Д. Михалчев не постига целта си? 

Както беше вече посочено, логиката на изследването на 
понятието за философията у Д. Михалчев се основава върху пре-
зумпцията, че ние знаем имената на най-видните философи и 
съответно – на най-важните, най-представителните философски 
съчинения. Това са еталонните текстове, върху които съобразно 
основната идея на метода следва да бъде „наложена” една 
предварително възприета хипотеза за смисъла на думата 
„философия”. От тази гледна точка „еталонните” философи са 
призвани да изпълняват една контролно-коригираща функция, 
аналогична на тази, която играе емпиричният материал при 
проверката на научната теория. Казано с други думи, при 
подхода, възприет от Д. Михалчев, се предполага, че ние знаем в 
общи черти екстензионала (обема) на общото име „философия” 
и се опитваме на базата на някаква хипотеза за неговото 
съдържание да налучкаме една правилна дефиниция. Срещу 
това разбиране обаче може да се възрази, че както по времето на 
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Д. Михалчев, така и днес, няма консенсус по въпроса кои философи 
са „еталонни” и кои – не. 

 Сред европейската художествена интелигенция (поети, 
композитори) от края на XIX и началото на XX век напр. с 
огромна популярност се е ползвал Ф. Ницше. Нито той, нито А. 
Шопенхауер обаче присъстват сред имената, около чиято 
философска репутация според Д. Михалчев няма спор. Същото 
може да се каже и за Сьорен Киркегор, който днес се счита за 
духовен баща на екзистенциализма. Д. Михалчев обаче не го 
признава за виден философ, въпреки че в началото на века 
(когато Д. Михалчев е специализирал в Германия, обикаляйки 
различни немски университети), С. Киркегор е бил известен в 
немските университетски среди. В списъка на Д. Михалчев 
липсва Дж. Ст. Мил – един от най-видните логици и философи 
на науката, както и Г. Фреге – основоположникът на модерната 
логика, философ на математиката и духовен предшественик на 
съвременната аналитична философия. Тук няма да открием не 
само представителите на екзистенциализма и персонализма, 
което е донякъде обяснимо, но и някои техни видни идейни 
предшественици. Показателно е, че Цицерон, Сенека и Марк 
Аврелий се обявяват от Д. Михалчев за „куриозен завършек на 
едно израждане и замиране на философията” (Михалчев 1946: 
17). Това е една гледна точка, която мнозина биха оспорили, 
защото, с право или не, считат, че въпросите за човешката 
природа, за душевното равновесие, за важното и маловажното в 
живота са важни житейски въпроси и в това си качество могат да 
бъдат наречени философски. На същото основание ние бихме се 
запитали защо в списъка на Д. Михалчев липсват и М. Монтен, и 
Б. Паскал, и френските просветители и енциклопедисти, които 
са оказали такова мощно влияние върху умовете през XVIII век. 
Не са ли размишленията на Б. Паскал за вярата и Бога от 
първостепенен интерес за всеки религиозен човек? Не е ли 
религията нещо важно в живота на човека и защо обсъждането 
на въпросите от областта на теологията, която традиционно се е 
считала за част от т.н. metaphysica specialis, да не са философски? 
Не може да се отрече, че и Б. Паскал, М. Монтен, Д. Дидро се 
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наричат философи и в качеството си на такива са високо ценени 
от мнозина. Защо обаче Д. Михалчев ги изключва от своя 
„представителен” списък? 

Който е чел „Форма и отношение”, знае какъв отговор се 
съдържа в тази книга на това и други подобни питания: изброе-
ните автори или нямат никакво отношение към обсъжданата от 
Д. Михалчев проблематика, или нямат оригинален принос в 
тази област. Пример за второто са френските материалисти – 
според Д. Михалчев от гледна точка на една „логична” история 
на философията те са просто излишни. /„Те бяха мъртви, преди 
исторически да се родят”/ (Михалчев 1914: 450). Повечето хора 
по света обаче не свързват Д. Дидро с теорията на познанието, а с 
Енциклопедията и с неговия безкомпромисен атеизъм. С тези си 
отличителни черти той просто няма шанс да попадне в пред-
ставителната философска извадка на Д. Михалчев. 

Казано накратко, за Д. Михалчев видни и значими са тези 
само мислители, които се вписват в неговата собствена представа 
за значимо философско творчество – автори, към които той 
самият проявява професионален интерес. Понеже никъде в 
неговите работи ние няма да открием екзистенциални или тео-
логични размишления, не бихме могли да очакваме, че хора с 
подобна умствена нагласа, колкото и известни да са, ще по-
паднат в неговия списък на видни философи. 

Получава се един порочен логически кръг: това, което 
безпристрастното изследване трябва да реши, се предпоставя 
чрез предварителната селекция на „емпиричния материал”. 

Измежду имената на видни философи, които Д. Михалчев 
умишлено игнорира, е и К. Маркс. Както е известно, самият Д. 
Михалчев е симпатизирал на марксизма, възприемайки основ-
ните положения на марксовата философия на историята. Д. 
Михалчев обаче третира тези възгледи като социологически, а не 
като философски. Тази гледна точка за марксовото учение не е 
особено популярна. 

Не съществува съвременна история на философията на 
XIX век, в която не е отделено специално внимание на К. Маркс; 
той е общопризнат философ на историята и политиката. Някои 
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автори като Л. Стивънсън виждат в неговите възгледи и една 
философска теория за човека. Изобщо казано, К. Маркс е един 
от най-радикалните критици на традиционното осмисляне на 
думата „философия”. Възгледът за философията, който той 
прокламира, е твърде оригинален – факт, който се признава от 
всички негови добросъвестни критици. 

Ние сме наясно, че воден от принципни съображения, Д. 
Михалчев е принуден да отрече философския характер на марк-
совото учение. Но така той влиза в противоречие с утвърденото 
мнение, намерило израз в огромна по обем справочна и учебна 
литература. Това значи, че неговата хипотеза за същността на 
философията в действителност не се подкрепя от фактите. Под-
борката на „еталонни” философи, която е от първостепенна 
важност за изследването му, е тенденциозна; друга една напълно 
приемлива подборка, съдържаща няколко „неудобни” имена 
като М. Монтен, Б. Паскал, Д. Дидро, Ф. Ницше, С. Киркегор, К. 
Маркс, Дж. Ст. Мил и Г. Фреге би опровергала подложената на 
проверка хипотеза. 

Би могло да се заключи, че изследването на Д. Михалчев на 
въпроса за същността на философията при цялото си остроумие 
и оригиналност оставя впечатление за пристрастност и предубе-
деност. Подозирам, че този недостатък е органически присъщ на 
всички изследвания, чиято цел е да докажат някаква единствено 
правилна гледна точка за същността на философията. 
 
9. Димитър Михалчев за философията като основна наука.  

Кратко отстъпление по въпроса за научността на 
философията. 

 
Според Д. Михалчев общият белег на всяка философия е 

пределната общност на нейната проблематика. Ако би била 
наука, философията би трябвало с този си белег да заема 
особено място сред другите науки. Тя би трябвало да бъде 
основна наука, която се занимава с най-общото в кръга на 
даденото. 
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„Всеки чувства, че тия най-общи определения на даденото 
(пространство, време, промяна, респ. движение, действителност 
– недействителност, ... причиняване, вещ, възникване, сила и 
т.н.) съвсем не са така ясни, както изглеждат на пръв поглед. Те 
са вълнували човешката мисъл векове наред; около тях е 
сплетена цяла история, пълна с остроумие и фантазия. Пита се: 
коя е науката, която трябва да се заеме с тях, щом това не е било 
и не може да бъде от компетентността на специалните науки, 
предпоставящи тия определения, неразяснени достатъчно? 

Нашият отговор гласи: това е именно предмет на основната 
наука. Нарича се основна, понеже е повикана да разясни най-
общите определения на даденото, които лежат неразяснени „в 
основата” на всички специални науки” (Михалчев 1946: 34). 

Кое е условието, на което философията трябва да отговаря, 
за да бъде наука? Белезите за научност според Д. Михалчев са 
два: те характеризират целта на научната дейност и специфич-
ния начин, по който тя се осъществява. Целта на науката е 
безвъпросно разяснение на нейния предмет (на даденото), а специ-
фичното изискване е това да стане непредубедено – без да се пред-
поставя решението на въпросите, с които науката се занимава. 
Следователно научната философия би трябвало да се схваща 
като основна наука (наука за най-общото в кръга на даденото), 
която се стреми да разясни даденото до безвъпросна яснота по 
свободен от предубеждение начин. 

Тук възникват два въпроса: отговаряла ли е някога 
философията на тази дефиниция и коя съвременна философия 
удовлетворява условията за научност? 

Според Д. Михалчев метафизиката, гносеологията и логи-
ката не са имали никога научна форма. Пречела им е тяхната 
предубеденост. Що се отнася до логиката, тук в добавка е налице и 
едно традиционно несъответствие между предмета на изслед-
ване (съждението, понятието и умозаключението, методите на 
специалните науки) и изискването за пределна общност 
(фундаменталност) на философската проблематика (Михалчев 
1946: 51). 
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Целта, която Д. Михалчев си поставя във „Философията 
като наука”, е да докаже, че философското учение, чийто после-
довател и съавтор е той самият, предлага единствената възможна 
основа за конструиране на научната философия. Казано с други 
думи, Д. Михалчев твърди, че след Й. Ремке философията вече 
се е превърнала в наука. Подобни самоуверени твърдения не са 
рядкост във философията: по ирония на съдбата скоро след като 
излиза от печат второто издание на „Философията като наука”, в 
България се утвърждава като официална доктрина разбирането, 
че философията наистина вече се е превърнала в наука, но зас-
лугата за това не е на Й. Ремке, а на К. Маркс и неговия съратник 
Ф. Енгелс. Като оставим без коментар обстоятелството, че още В. 
Винделбанд е гледал с насмешка на подобни претенции, 
твърдението на Д. Михалчев трябва да се постави под въпрос. 
Резонно ли е то? Научна ли е философията на Й. Ремке – Д. 
Михалчев? 

За да се отговори на този въпрос, ние трябва да знаем 
предварително отговорите на следващите два въпроса: 

1/ Как би могла да се разбира научността на философия и 
има ли правилни и неправилни разбирания за „научна 
философия”? 

2/ Дали разбирането за научна философия, възприето от 
Д. Михалчев, е правилно? 

 Тези два въпроса като че ли не могат да се заобиколят, 
обаче тяхното обсъждане би комплицирало до крайност 
настоящото изследване. В следващото изложение ще се опитам 
да покажа, че ако се опитаме да им отговорим, ние ще потънем в 
море от хипотези и догадки, без в крайна сметка да стигнем до 
определен отговор, свързан със задачата на настоящото 
изследване. Ето защо при анализа и оценката на претенцията на 
Д. Михалчев, че неговият философски учител е поставил за пръв 
път философията на научна основа, трябва да се възприеме друг, 
не толкова претенциозен подход. 

На първо място за „научна философия” би могло да се 
говори (а) в тесен и (b) в широк смисъл. 
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(а) в тесен смисъл под „научна философия” бихме могли да 
разбираме философия, която притежава всички характерни 
белези на науката. В този случай философията би била наука в 
точния смисъл на думата наред с другите науки. Точно такава е 
претенцията на Д. Михалчев – че неговата философия е наука 
наред с математиката, физиката, химията и пр. 

(b) бихме могли да наричаме философията „научна” 
тогава, когато тя притежава белези (един или няколко), присъщи 
и на науката, но не притежава всички характерни белези на 
науката. В този случай научната философия би наподобявала 
науката с определени свои черти. 

Обсъждането на първата възможност (а) опира до 
разбирането ни за смисъла на думата „философия”. Според мен 
при абстрактното функциониране на общото име „философия” 
(когато контекстът не указва някакъв конкретен смисъл, който се 
влага в него), това име означава една хетерогенна съвкупност, 
характеризираща се с два общи признака: теоретичност и извън-
научност. В този случай думата „философия” служи за общо 
название на теориите, които по някаква причина не могат да се 
причислят към науката. Следователно абстрактното функцио-
ниране на общото име „философия” изключва възможността да 
се говори за научна философия в силния смисъл (а) на „научна 
философия”. (Тогава философията по дефиниция се изключва 
от класа на науките като физиката, биологията и пр.) 

Думата „философия” обаче сравнително рядко се среща в 
този абстрактен, неопределен смисъл. Обикновено тя се насища 
с конкретно съдържание в рамките на съответната философска 
школа или направление. От тази гледна точка ние можем да 
говорим за различни конкретни понятия за философия, 
например за понятието за философия, характерно за логическия 
атомизъм на Б. Ръсел, за Й. Ремке и неговите последователи и пр. 
Въпросът дали такава една конкретна философия може да се 
третира като научна теория в силния смисъл на думата (а), т.е. 
като част от науката, би трябвало да се решава за всеки 
конкретен случай поотделно в зависимост от някакво решение на 
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т.н. проблем за демаркацията – за разграничаването на науката от 
ненауката. 

Едно ясно разбиране за смисъла на общото име „наука” ни 
е нужно, когато говорим за „научна философия” не само в 
силен, но и в слаб смисъл, т.е. когато наричаме една философия 
„научна”, когато тя по някои признаци прилича на науката. 
Работата е там, че за да се говори резонно за научност дори и в 
този слаб смисъл, би трябвало въпросните признаци да са по 
необходимост присъщи и специфични за науката – да са такива, 
които само науката притежава по необходимост30. В противен 
случай нашето разбиране за научност на философията би било 
прекалено „слабо” и квалификацията „научна философия” до 
голяма степен би се обезценила, обезсмислила. Така например 
ако една философска система е кохерентна, то това е един белег, 
по който тя прилича на всяка една научна теория. Кохерент-
ността е необходимо присъща на научните теории, обаче не е 
техен специфичен белег – една астрологическа теория също би 
могла да бъде кохерентна. Ако ние решим да наричаме една 
философия „научна” поради това, че е кохерентна, тя би била 
точно толкова научна, колкото астрологията или хиромантията. 

 „Усилването” на условието за научност чрез специалния 
подбор на признаците, по които би могло да се търси сходство 
между научната философия и науката, може да се илюстрира с 
разбирането на Б. Ръсел за научната философия. В своето есе 
„Върху научния метод във философията” той свързва науч-
ността на философията със способността й да прогресира. 
Идеята на Б. Ръсел е да се установи такъв философски метод, с 
помощта на който да се избегне това, което е обичайно във 
философията – всеки значим мислител да отхвърля изцяло ре-
шенията на даден проблем, предложени от неговите предшест-
веници, и да пристъпва към решаването на задачата „от нула” 
(Russell 1994: 110). Така възниква един интересен въпрос: дали 
изтъкнатият от Б. Ръсел признак, по който философията би 
могла да наподобява науката, е съществен и специфичен за 
науката? Ако е така, то значи неговото схващане за научност на 
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философията би било резонно. Този въпрос обаче не само не е 
решен – той е крайно спорен и неясен. 

Един от привържениците на тезата, че прогресът е със 
сигурност присъщ единствено на науката, е К. Попър. Той 
твърди, че „в контраст с повечето други човешки дейности – в 
частност изкуството и музиката, в науката действително същест-
вува такова нещо като прогрес”, а самият научен прогрес е 
„еволюция по посока на построяване на все по-добри и по-добри 
теории” (Поппер 2008: 57; 1979: 356). Ако това твърдение е вярно, 
ние с основание бихме могли да поддържаме, че способността за 
прогрес е нещо съществено и едновременно с това – специфично 
за науката; нещо такова, което наред с други признаци би могло 
да присъства в дефиницията на „наука”. Обаче това „подобря-
ване” на научните теории би могло да се мисли на първо място 
като такава историческа смяна на научните теории, при която 
всяка следващата е по-близо до истината от предишната. Казано 
с терминологията на К. Попър, историческият прогрес на нау-
ката би трябвало да се свърже с една нарастваща правдопо-
добност на научните теории. Тази идея обаче се натъква на 
сериозни възражения. Т. Кун я отхвърля, защото счита пред-
ставата за съответствие между онтологията на теорията и ней-
ното „реално” подобие в самата природа за илюзорна по прин-
цип (Кун 1977: 269). От друга страна формализирането на 
въпросната идея се натъква на непреодолими трудности (Оказва 
се, че е невъзможно тя да бъде непротиворечиво формализи-
рана.) 

Любопитно е да се отбележи, че самият К. Попър в своето 
решение на проблема за демаркацията не прибягва до идеята за 
нарастването на правдоподобността на теориите; той не сочи 
този белег като нещо, по което бихме могли да различаваме 
науката от псевдонауката. 

Ние виждаме, че дори когато става дума за научност на 
философията в слабия смисъл на думата, – научност в смисъл на 
уподобяване на науката от философията по някакъв съществен 
признак – въпросът се оказва крайно комплициран. Ние сме неп-
риятно изненадани, че фигуративно казано, в задачата, която се 
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опитваме да решим, има прекалено много неизвестни, и реше-
нието е винаги хипотетично, защото ние сме принудени да 
заместваме някои неизвестни с някакви предполагаеми кон-
станти. Такъв би бил и случаят, ако тръгнем да умуваме по 
въпроса дали Д. Михалчев е прав, издигайки непредубедеността 
като основен признак за научност, и дали в това си качество тя е 
достатъчно условие за научност. Макар че лично на мен тази 
хипотеза ми изглежда крайно неубедителна, аз няма да я 
коментирам, защото по принцип считам подобен подход за 
контрапродуктивен. В цялото следващо изложение, посветено на 
философията на Д. Михалчев, аз няма да се опитвам да отговоря 
на въпроса дали отстояваното от него разбиране за научност на 
философията е резонно – този въпрос ще си остане без отговор. 
Въпросът, на който ще се опитам да отговоря, е дали Д. Михалчев 
постига това, което твърди, че постига – дали придвижва по някакъв 
начин решението на проблема за философското начало и изобщо дали 
по тази линия постига нещо повече от своите предшественици и 
съвременници. 
 
10. Непредубеденост на философското начало – условие за 

научност според Димитър Михалчев. Как Димитър 
Михалчев критикува Рене Декарт и защо тази критика 

представлява интерес. 
  

Ако си послужим с въведеното в предшестващото изло-
жение разграничение, претенцията на нашия виден ремкеанец 
е, че неговата философия е научна в силния смисъл на тази 
квалификация – че тя е чисто и просто една от съществуващите 
науки наред с математиката, физиката, биологията и пр. Въп-
реки че за философските възгледи на Д. Михалчев у нас е писано 
много, тъкмо по отношение на тази амбициозна претенция на-
шата книжнина изобилства с клиширани оценки и не предлага 
едно обосновано разбиране. За да не бъда и аз голословен в 
оценката си, ще подплатя гледището си с обстоен анализ на 
концепцията на Й. Ремке за философското начало. На тази 
именно концепция Д. Михалчев приписва най-голяма заслуга за 
научността на прокламираната от него философия. 
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Както беше вече посочено, понятието на Д. Михалчев за 
научна философия предполага непредубеденост на фило-
софското изследване. Ето защо за изходна точка на философския 
анализ трябва да се възприеме такова положение, което хем да е 
сигурно, хем да не предрешава нито един философски въпрос. 
Това положение според Д. Михалчев е изобретено от Й. Ремке, 
който като философ „няма предходници”: неговият труд „Фило-
софията като основна наука” е „велико революционно дело”, а 
философията му „не е философия като стотиците други”. Уни-
калността на Ремкевата философия според Д. Михалчев до го-
ляма степен се дължи на нейния изходен принцип – „дадеността 
на даденото”. 

„Единствена изходна точка, в която няма никакво пред-
убеждение, е дадеността на даденото. Че аз съзнавам едно или 
друго, че то ми е дадено, в това не може да има никакво съм-
нение. Аз мога да се съмнявам, дали туй, което в определен 
случай ми е дадено, е действително или недействително, дали е 
то телесно или душевно, единично или общо, мога значи да се 
съмнявам върху отделни определения на даденото. Обаче какво 
значи да се съмнявам в самото дадено? Дадено ли ми е даденото? 
Съзнавам ли туй, което в тоя миг съзнавам? Самата безсмислена 
тавтология в питането вече свидетелствува, че в съмнението ми 
няма разум. Загледайте се в един предмет и се опитайте да се 
усъмните във факта, че съзнавате предмета, в който сте се взрели, 
- и вие лесно ще разберете, че това е досъщ невъзможно. Даде-
ността на даденото е единственото, върху което не може да падне 
никакво съмнение. То е единственото, което е „огнеупорно” до-
сежно всякакъв скептицизъм” (Михалчев 1946: 74). 

 За да убеди читателя, че начинът, по който е „фундирана” 
философията на Й. Ремке, ù осигурява уникално преимущество 
пред всички други философски системи, Д. Михалчев прави 
паралели с картезианството, кантианството, материализма, идеа-
лизма от Берклеански тип, философията на Е. Мах и тази на В. 
Вундт. Тезата му е, че при всички тях догматично се предпос-
тавят положения, които би трябвало да бъдат установени в 
процеса на философското дирене. По този начин е пренебрегнат 
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принципът за непредубеденост на научното изследване, което 
прави въпросните философски учения ненаучни. 

Измежду критичните анализи, на които Д. Михалчев под-
лага изредените по-горе философски подходи, особен интерес 
според мен представлява съпоставката с Декартовия възглед за 
философското начало. Тази съпоставка според мен е от първо-
степенно значение за оценка на претенцията на Д. Михалчев, че 
защитаваната от него философия е единствено научна. Основ-
ната причина е, че принципът на даденото обичайно се асо-
циира с идеята да се осигури надежден фундамент на фило-
софстването и оттук – с начина, по който този проблем се ре-
шава от Р. Декарт. Аналогията с Р. Декарт просто боде в очите, 
защото не друг, а именно Р. Декарт е първият философ на 
Новото време, който съзнателно си е поставил за задача да 
изобрети такъв подход във философията, който елиминира 
всички възможни предубеждения, изначално компрометиращи 
философската конструкция. Макар и критикуван, подходът на 
Р. Декарт е признат за класически: най-вече заради него Р. 
Декарт се счита за основоположник на модерната философия. 
Ако се прецени, че критиката, на която Д. Михалчев подлага Р. 
Декарт, е основателна и че Й. Ремке е успял да отстрани дефек-
тите на Декартовата постановка, ние бихме могли да се отнесем с 
по-голямо разбиране към нескромната претенция на Й. Ремке и 
неговите последователи. Ето защо аз считам, че отношението на 
Д. Михалчев към Декартовата постановка на въпроса за фило-
софското начало заслужава обстоен анализ. Такъв анализ се 
съдържа в следващото изложение. 

  Според Д. Михалчев подходът на Р. Декарт към въпроса за 
елиминиране на предубежденията в началото на философския 
анализ е неудовлетворителен, защото още в изходната точка на 
Р.Декарт „се крият вече известни определения, известни съждения”. 

„Не твърди ли Декарт, че мислещото съзнание е действи-
телно същество? Не значи ли неговото изходно положение, че 
материалният свят е предварително несигурен в своята действи-
телност? Не предпоставят ли тия две съждения, че Декарт знае 
вече, какво е действителност, че той е предварително уверен 
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(предубеден) в съществуването на действителното? Нали основ-
ната наука е, която трябва да реши тия въпроси, и то в процеса 
на своето изследване? Не значи ли всичко туй, че Декарт приема 
в изходната точка на философията цяла редица определения, 
които не могат да не бъдат за основната наука предубеждения?” 
(Михалчев 1946: 64-65). 

Не може да се отрече, че този прочит на Р. Декарт е 
оригинален. Общо взето, критиката на Декартовата теза, че 
съществуването на един мислещ субект е нещо несъмнено, е в 
диаметрално противоположна посока: че това е една прекалено 
слаба изходна предпоставка за по-нататъшно философстване 
(Popper 1979: 35-36)31. Д. Михалчев, напротив, твърди, че начал-
ната предпоставка на Декартовата философия е прекалено сил-
на и това прави подхода на Р. Декарт предубеден, ненаучен. 

Това, което Д. Михалчев предлага в замяна на Декартовия 
подход, е следното:  

На първо място, като се изходи от дадеността на даденото, 
да се реши въпросът що е действително дадено и що е недейст-
вително дадено. Правилната гледна точка по въпроса е, че 
„действително е онова, което може да бъде установено като 
действуващо или като изпитващо действие”; „Като твърдим, че 
нещо е действително, ние искаме с туй да изтъкнем, че то стои в 
причинно отношение с нещо по-друго от него, във връзка на 
действуване с останалото” (Михалчев 1946: 65; 1914: 325). 

От това разбиране личи, че понятието за действителност е 
релационно: нещо може да е действително само по отношение 
на нещо друго. Оттук следва, че тезата за действителността на 
мислещото същество (съзнанието, Аза) е нещо, което предстои да 
се установи, като се приложи критерият за действителност. 
Понеже „другото” на съзнанието е материалният свят и съзна-
нията на другите хора, този критерий изисква да се провери 
дали съзнанието се намира в дейна връзка с останалия свят. Чак 
когато това се установи по безспорен начин, може да се заключи, 
че съзнанието, Аза, е нещо действително. 

Казано накратко, според Д. Михалчев в добре известните 
размишления на Р. Декарт, с които се цели да се осигури 
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изходното начало на философския анализ, е допусната една 
капитална грешка: осъществен е един неоправдан, необоснован 
скок от дадеността на нещо към неговата действителност. Но 
това са две различни неща: нещо може да е дадено и без да е 
действително. В изходния пункт на философския анализ нещата 
трябва да се разглеждат като дадени и нищо повече: тяхната 
действителност, независимо от това за какви неща става въпрос – 
телесни или душевни – е по принцип под въпрос. Този въпрос 
предстои да бъде критически обсъждан – неговото място не е в 
началото, а в един по-късен етап от философския анализ. 

„От дадеността на душевното той [Р. Декарт заключава за 
неговата абсолютна безсъмненост, предпочитайки го, и то съвсем 
произволно, пред телесното, което като дадено е също тъй без-
съмнено и достоверно, както и мислещото същество. Тук е 
логическата грешка на Декарта. Ако следва нещо от нея, то е, че 
дадеността на даденото е единственото нещо, върху което не може 
да падне съмнение, единственото безвъпросно ясно в изходната 
точка на философията като основна наука” (Михалчев 1946: 66). 

Тази прибързаност, с която според Д. Михалчев Р. Декарт 
постулира действителността на определени неща, прави фило-
софията му предубедена: в този смисъл Декартовият подход се 
обявява за предубеден, ненаучен. 

Резонна ли е тази критика? Отговорът на този въпрос 
зависи от това какъв отговор ще дадем на други два въпроса: 

1/ Дали Д. Михалчев правилно тълкува Р. Декарт – дали 
той правилно разбира Декартовия тезис, че „Аз съществувам” е 
едно положение, което е несъмнена истина? 

2/ Дали, ако приемем тълкуването, което Д. Михалчев дава 
на тезиса на Р. Декарт, можем да оценим критиката му като 
резонна? 

При обсъждането на тези два въпроса може да възникне 
недоразумение, свързано със специалния смисъл, който Й. Ремке 
и Д. Михалчев придават на квалификациите „съществуващо” 
(„реално”, „действително”). Ето защо би било добре този смисъл 
да бъде разяснен предварително и това съображение оправдава 
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включването на един чисто разяснителен пасаж в следващото 
изложение. 
 

11.   За различните значения на „съществуващо” 
(„действително”, „реално”). Приложим ли е предикатът  

„съществуващо” към душевните преживявания? Опит за 
цялостна оценка на учението на Ремке–Михалчев за 

действителността. 
 

Думите „съществуващо” („действително”, „реално”) в 
повечето случаи функционират в естествения език като сино-
ними, макар че изглежда не винаги е така. Тук аз ще приема, че 
тези думи са синоними, и ще говоря само за „съществуване” и 
„съществуващо”, като се подразбира, че става дума за „действи-
телност” („действително”) и „реалност” („реално”). Тези думи 
функционират във философията многозначно и това несъмнено 
е свързано с многозначността на спомагателния глагол „съм” 
(„е”), който според Л. Витгенщайн функционира в езика с три 
значения: като копула, като знак за равенство и като израз на 
съществуване (Витгенщайн 1988: 3.323). Й. Ремке е подценил 
значението на тази многозначност, което според мен е дълбоката 
причина за неблагополучията на неговото учение за действи-
телността. 

 1/ Първото значение на „съществуващо” фигурира в най-
популярното и до днес разяснение на кореспондентната теория 
за истината. Това разяснение принадлежи на Аристотел: 

„...да се казва, че това, което е, не съществува или това, 
което не е, съществува, е лъжа, а да се казва, че това, което е, 
съществува и това, което не е, не съществува – това е истина” 
(Аристотель 2006: 1011b 25). 

 В съгласие с Ф. Рикен можем да наречем това значение на 
съществуване у Аристотел веритативно (Рикен 2001: 136). Във 
веритативен смисъл съществуването не е някакво специфично 
свойство на нещата, а изразява това, което изразява и копулата – 
една свързаност на даден предмет с даден признак; несъществу-
ването пък изразява това, което изразява отрицанието – една 
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„разделеност”, разединеност на предмет и признак. Оттук идва и 
известното разяснение на понятието за истина: 

 „...прав е този, който счита разделеното за разделено и 
съединеното за съединено, а се заблуждава този, чието мнение е 
противоположно на действителните обстоятелства” (Аристотел, 
Метафизика, 1051b 5). 

Пример за безрезервно следване на Аристотел по въпроса 
за истината и съществуването ние откриваме в съвременника на 
Й. Ремке Ф. Брентано, който казва буквално следното: 

„Понятията за съществуване и несъществуване са корела-
тивни на понятията за истинност на утвърдителните и отрица-
телните изречения...; дали аз казвам „утвърдителното съждение е 
вярно” или „неговият предмет е съществуващ”, дали казвам 
„отрицателното съждение е вярно” или „неговият предмет е 
несъществуващ” – и в двата случая аз казвам едно и също” 
(Брентано 2000: 91). 

 Това, което съществува или не съществува във веритативен 
смисъл, не са отделните неща, а положенията на нещата – че 
нещо е „така и така” или че не е „така и така”. В този смисъл 
съществуващото и несъществуващото – това са фактите. Фактите 
са частни и общи (частен факт е, че Иван Вазов е писател; общ 
факт е, че всички тела при нагряване разширяват обема си). 
Когато изразяваме убеждение, че нещо е „така и така”, ние 
имаме пред вид един позитивен факт; когато вярваме, че нещо 
не е „така и така” – мислим един негативен факт. Не трябва фак-
тите да се смесват с отделните неща, с индивидите – факт е не И. 
Вазов, а това, че И. Вазов е писател. Синоним на „съществуващо 
във веритативен смисъл” е „позитивен факт”. Да съществува не-
що – това значи да е налице съответният позитивен факт: че 
София е столица на България, че София е на север от Витоша. 
Синоним на „несъществуване” е „негативен факт”: че София не 
е столица на Румъния, че София не е на юг от Витоша и т.н. Л. 
Витгенщайн казва, че „светът е съвкупността от фактите, а не от 
нещата”; „светът се разпада на факти” (Витгенщайн 1988: 1.1; 
1.2). 
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2/ Вторият смисъл на „съществуващо” се разкрива тогава, 
когато дешифрираме употребата на определените и неопре-
делените описания. Те се прилагат не към някакъв известен нам 
предмет, който в това си качество се мисли чрез собственото си 
име, както например в „България е малка и бедна държава”, а 
към някакъв неизвестен предмет х (един или няколко), за който 
се знаят само някои неща (свойства и отношения, в които се 
намира с други неща), например „Съществува някакво х, което е 
държава и се намира на юг от Румъния”; „Съществува някакво х, 
което е бяло и е лястовица”. И в този смисъл съществуването не е 
предикат – то не може да се приписва като определител на няка-
къв предмет, а само на пропозиционални функции. Поясне-
нието, което Р. Карнап дава, е следното: 

„Екзистенциалното изречение няма формата „а същест-
вува” (като например в „Аз съм”, т.е. „Аз съществувам”), а „съ-
ществува нещо от такъв и такъв вид” (Carnap 1959: 74). 

Б. Ръсел на много места в своите работи поддържа същото 
разбиране: 

„Ако кажеш, че „Хора съществуват, Сократ е човек, следо-
вателно Сократ съществува”, това е точно същият вид грешка, 
която би била налице при „Хората са многобройни, Сократ е 
човек, следователно Сократ е многоброен”, защото съществу-
ването е предикат на пропозиционална функция, съответно на 
клас. Когато кажеш за пропозиционална функция, че е много-
бройна, ти разбираш, че има различни значения на х, които я 
удовлетворяват, че те са повече от едно; или, ако предпочиташ, 
би могъл да употребяваш „многобройно” в по-широк смисъл – 
повече от десет, повече от двадесет – изобщо – повече от онова 
число, което считаш за подходящо. Ако х, y и z всички удовлет-
воряват една пропозиционална функция, може да се каже, че 
тази пропозиция е многобройна, но не и, че самите х, y и z, взети 
поотделно, са многобройни. Същото може да се каже и за съ-
ществуването, тоест, че действителните неща, които са в света, не 
съществуват, или, най-малкото, би било пресилено да се твърди 
обратното, защото би било пълна безсмислица. Да се каже, че те 
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не съществуват, би било пълна безсмислица, но да се каже, че те 
съществуват, също е истинска безсмислица” (Russell 1985: 99). 

Можем да кажем, че този смисъл на „съществуване” се раз-
крива от правилото за употреба на екзистенциалния квантор в 
логиката. Ето защо бихме могли за краткост да наречем тази 
употреба на „съществуване” логическа. Именно тази логическа 
употреба пояснява У. Куайн, когато казва, че „да се приеме нещо 
за съществуващо – това означава чисто и просто то да се счита за 
значение на променлива” (Quine 1971: 13).  

3/ има и един трети смисъл на „съществуване”, който за 
краткост бихме могли да наречем предикатен. В този случай се 
говори нещо (някакъв предмет), който се квалифицира като 
съществуващ (действителен, реален) и съответно несъществуващ 
(недействителен, нереален). В този случай квалификациите 
„съществуващо” („действително”, „реално”) могат да бъдат отне-
сени към материални неща – сетивно възприемаеми предмети. 
Причината е, че тъкмо те, сетивно възприемаемите предмети, 
могат да бъдат мислени по два различни начина: такива, каквито 
са сами по себе си, и като даденост на съответния субект. В тези 
два случая материалните предмети имат, фигуративно казано, 
„две лица”, които малко или много се разминават. Това размина-
ване между предмета сам за себе си и предмета за субекта може 
да достигне една крайна форма: предметът да има „лице” само 
за субекта, за този, на чието съзнание е даден, без да има „собст-
вено” лице, т.е. без да съществува сам по себе си. В този случай 
хората са склонни да говорят за несъществуващи, недействи-
телни или нереални неща. Когато въпросният екстремален 
случай не е налице, нещата се квалифицират като съществу-
ващи, действителни или реални. 

В съгласие с тази словоупотреба аз бих могъл да нарека 
чашата за чай на бюрото пред мен съществуваща (реална, дей-
ствителна), имайки пред вид, че тя не е съновидение или халю-
цинация, а един предмет, който няма да изчезне, когато прес-
тана да го възприемам или да си го представям. Обаче Дяволът, с 
когото Мартин Лутер в една безсънна нощ е водил теологичен 
диспут, би могъл да се квалифицира като нещо несъществуващо, 
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недействително, нереално – една халюцинация на този известен 
религиозен реформатор. 

Прави впечатление, че коментираната тук словоупотреба 
на „съществуващо („действително”, „реално”) ние откриваме 
най-често в контекста на сетивните заблуди и неконтролируе-
мите от разсъдъка душевни преживявания, каквито са сънови-
денията. Този контекст обаче не е задължителен. В приказката за 
неродения Гъргалчо две глупави жени, майка и дъщеря, страдат, 
защото си въобразяват неблагополучната съдба на бъдещия си 
син и внук. В такива случаи се казва, че те си представят и го-
ворят за нещо, което го няма в действителност, нещо недействи-
телно. В същия смисъл се казва, че продуктите на народната 
фантазия – митологични и религиозни личности и събития – са 
несъществуващи неща; че в театралната пиеса ние се пренасяме 
в недействителния свят на художествената измислица; че в свои-
те мечти човек прекрачва границата на действителността, защо-
то съзерцава нещо, което съществува само в ума му и пр. 

Тази предикатна употреба на „съществуващо” („действи-
телно”, „реално”) е типична за философията на Й. Ремке – Д. 
Михалчев. През нейната призма Д. Михалчев тълкува тезиса на 
Р. Декарт, че „Аз съществувам” е положение, което не подлежи 
на разумно съмнение. 

 Кант пръв заклеймява предикатната употреба на „същест-
вуващо” („действително”, „реално”) – според него съществува-
нето не бива да се третира като предикат. Основавайки се върху 
модерната логика, някои от най-видните философи на ХХ век 
като Б. Ръсел и Р. Карнап продължават да отстояват тази линия 
на мислене, третирайки предикатната употреба на „съществу-
ване” за синтактично неправилна32. Няма съмнение, че ние без 
големи загуби можем да се откажем от тази употреба – въпросът 
е дали това е необходимо. Според мен тук чисто и просто става 
въпрос за една словесна конвенция, която в определени случаи е 
удобна, защото улеснява и съкращава изказа. Приемайки тази 
конвенция, ние не трябва да забравяме, че тя не е логически без-
упречна и това може да ни създаде проблем. Ето защо на пре-
дикатната употреба не трябва да се гледа прекалено сериозно: тя 
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е чисто и просто един начин на говорене, който при определени 
обстоятелства може да ни спести време и изразни средства. 

Възприемайки от съображения за удобство предикатната 
употреба на „съществуващо” („действително”, „реално”), ние 
трябва да си затворим очите за възможните недоразумения, до 
които тя може да ни доведе. Във връзка с т.н. веритативно битие 
беше казано, че когато говорим за съществуващото, ние имаме 
предвид позитивен факт. Ако изречението „Аз си представям 
как Ана Каренина се хвърля под влака” е вярно, то е вярно, за-
щото кореспондира с един позитивен факт: това, че моето 
съзнание се характеризира с въпросната представа (на Ана Каре-
нина, която слага край на живота си по този ужасен начин). 
Излиза така, че хвърлянето на Ана Каренина под влака е един 
факт от моя душевен живот – нещо, което характеризира съзна-
нието ми. Обаче Ана Каренина е героиня от едноименния роман 
на Л. Толстой – тя е измислена личност, нещо несъществуващо. 
При това положение би могло да се създаде впечатление за 
наличието на противоречие: че нещо, което е несъществуващо, 
от друга страна е съществуващо, понеже е факт. Дали в случая е 
налице истинско противоречие или става въпрос за недоразу-
мение, предизвикано от един небрежен, непрецизен изказ – вър-
ху това би могло да се спори. Фактът е, че възниква един проб-
лем, който произтича от двата различни смисъла, в които в слу-
чая говорим за съществуване. 

Някой би могъл да каже, че радикалният способ да решим 
този проблем е да обявим еn bloс света на психичните преживя-
вания за нереален, недействителен. Според Б. Ръсел това би била 
една капитална грешка. 

„Фантомите и представите несъмнено съществуват в същия 
този смисъл, какъвто и да е той, в който обикновените обекти 
съществуват. ...Те са напълно прилични обекти, и вие само ги 
наричате нереални (ако ги наричате така), или ги третирате като 
несъществуващи, защото те нямат обичайния вид отношения 
към другите обекти. ... Но това не е основание да казвате, че 
представите са нереални. Това означава само, че те не са част от 
физиката. Разбира се, аз знам, че тази вяра във физическия свят е 
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установила един вид терористично управление. Вие можете да се 
отнасяте с неуважение към всичко, което не принадлежи на 
физическия свят. Но това е всъщност твърде несправедливо по 
отношение на нещата, които не принадлежат към него. Те 
съществуват точно толкова, колкото и нещата, които му принад-
лежат. Физическият свят е нещо като управляваща аристо-
крация, която по някакъв начин е успяла да направи така, че към 
всичко останало да се отнасяме с неуважение. Такова едно отно-
шение е недостойно за философа. Вие трябва да се отнасяте със 
същото уважение към нещата, които не принадлежат на физи-
ческия свят, и представите са между тях” (Russell 1985: 126-127). 

Да обявим психичните преживявания за недействителни – 
това освен всичко друго би означавало да кажем, че психоло-
гията има за предмет несъществуващото. Обаче какъв е смисълът 
те да бъдат считани за действителни? Не е ли тази квалифи-
кация неприложима към душевните преживявания по принцип? 
Не е ли тя по отношение на душевните преживявания неумест-
на, безсмислена? 

Историята на философията ни дава примери и за двата 
възможни отговора на тази дилема. Пример в подкрепа на 
тезата, че квалификацията „действително” – „недействително” е 
неприложима към душевните преживявания, а само към мате-
риалните неща, е философската система на Дж. Бъркли. Обрат-
ният пример – че тази квалификация може да се разпростре и 
извън пределите на материалния свят, е концепцията на К. 
Попър. Мисля, че си заслужава тези два примера да бъдат раз-
гледани накратко. 

Както е известно, Дж. Бъркли разглежда материалните 
неща, които ни заобикалят, като комплекси от идеи; номинално 
обаче той разграничава нещата от идеите. Нещата са една 
привидност – начин, по който некритичният ум вижда света; и 
квалификациите „действително – недействително” са приложи-
ми именно към тази привидност, а не към идеите, които, фигу-
ративно казано, стоят зад нея. Действителните неща са тези, кои-
то се подчиняват на принципа на причинната връзка и оттук – 
на законите на природата. В качеството си на идеи тези неща се 
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пораждат в нашето съзнание по силата на Божията намеса. 
Недействителните неща, напротив, не са подвластни на прин-
ципа на причинната връзка; те са продукт на собственото ни 
съзнание. Така ние можем да говорим за две групи неща: дей-
ствителни, в съвкупност – „rerum naturae”, и недействителни – 
Дж. Бъркли ги нарича „химери” (Беркли 1978: 185-186). 

Дж. Бъркли дебело подчертава, че действителни и недейст-
вителни са нещата, а не идеите. Самата причинна връзка свързва 
нещата, а не идеите. В този смисъл тя е една привидност – остро-
умна имитация на генетична връзка, до която Бог прибягва, за да 
осигури предсказуемост на явленията. Обаче истинската гене-
тична връзка е друга – тя е на идеите със съзнанието, в което те 
се пораждат. Между самите идеи няма друга връзка, освен една 
последователност във времето: причинната верига е една при-
видност, която има отношение към нещата, предметите, но не и 
към битността им на идеи. 

Накратко гледната точка на Дж. Бъркли е, че е безсмислено 
самите идеи да се определят като действителни и недейст-
вителни. От гледна точка на начина си на съществуване идеите 
са „равнопоставени”, независимо дали са субективни или обек-
тивни (общозадължителни, божествени) по причина. 

За разлика от Дж. Бъркли К. Попър счита, че макар ква-
лификацията „действително – недействително” да е приложима 
на първо място към материалните неща, има смисъл тя да бъде 
разпростряна и извън границите на материалното. Според К. 
Попър физическият свят задава един „стандарт за реалност” – 
физически стандарт за реалност – и Попъровата формулировка 
на този стандарт е удивително сходна с тази, която Д. Михалчев 
приписва на Й. Ремке като едно от най-важните му философски 
постижения. 

„Нещо съществува или е реално, ако и само ако то може да 
взаимодейства с членовете на Свят 1, с твърдите, физическите 
тела” (Popper 1988: 116)33. 

 К. Попър се опитва да ни убеди, че обсегът на приложение 
на така експлицираното понятие за съществуване или за дей-
ствителност може да се разшири, като се пренесе върху света на 
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душевните преживявания и на културните ценности, включи-
телно върху научните продукти (т.е. върху това, което К. Попър 
нарича Свят 2 и Свят 3). Някой от аргументите му са остроумни, 
а други – тривиални, и всички те се свеждат до нещо общо-
известно: че трите свята – на физическите неща, на душевните 
преживявания и на човешките културни постижения, си влияят 
по някакъв начин, пряко или косвено, един на друг. Самият К. 
Попър признава, че това разбиране „малко надхвърля здравия 
разум”, отказвайки в духа на своя антивербализъм да се вдъл-
бочава в терминологични въпроси. Всеки разбира обаче, че тук 
става въпрос за една далечна аналогия с причинното отношение. 

Едно е да кажеш, че стъклото се е счупило от вятъра или че 
куршумът не е улучил мишената, защото вятърът е променил 
посоката му, а друго – че идеята за просто число е породила 
друга идея в съзнанието на Евклид (че няма най-голямо просто 
число), че замисълът, проектът за една сграда става „причина” за 
нейното изграждане и, както казва К. Маркс, идеите стават мате-
риална сила, когато завладеят масите. 

В този задочен спор на К. Попър с Дж. Бъркли аз се солида-
ризирам с позицията на Дж. Бъркли. Аргументът ми е прост: 
една релативна квалификация, каквато е „действително”, има 
смисъл дотолкова, доколкото има смисъл нейната противо-
поставка – „недействително”. (Едно нещо има смисъл да бъде 
определено като действително, ако е мислимо то да е недействи-
телно. Един вълк, който яде овце, може да бъде наречен лош, 
когато се предполага, че той би могъл да бъде добър, т.е. да яде 
трева.) Обаче психичните преживявания нямат „две лица” – те 
съществуват само така, както са дадени на съответния субект. 
Раздвоението, което извиква на живот предикатната употреба на 
„действително” и „недействително”, е характерно само за пред-
метите, дадени ни като материални, т.е. дадени на сетивата с 
форма, големина и място. Когато аз имам работа с душевно пре-
живяване – не с дървото под прозореца ми, а с моето възприятие 
за това дърво, няма смисъл да се питам дали това душевно 
преживяване има „битие в себе си”, различно от това, което то 
има за субекта, за мен. Ето защо считам, че Б. Ръсел е прав, когато 
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твърди, че е погрешно да третираме душевните преживявания 
като недействителни; обаче според мен също толкова погрешно 
би било те да се третират и като действителни. Казано накратко, 
считам, че този предикат „съществуващо” („реално”, „действи-
телно”) е изобщо неприложим към душевните преживявания. 
Така както никой не би могъл да обясни какво значи скуката да е 
квадратна, така и никой не би могъл да каже какво значи едно 
душевно преживяване да е недействително: твърдение от типа 
на „Болката, която изпитвам в момента, е недействителна” 
според мен не е аналитично невярно, а просто безсмислено. Ако 
отрицанието на една квалификация е безсмислица, такава е и 
самата квалификация. 

Изводът от казаното дотук е, че предикатната употреба на 
„съществуващо” („действително”, „реално”) може да се запази 
във философията, но нейното приложение трябва да се огра-
ничи по подходящ начин. По принцип философията на Й. 
Ремке има такъв потенциал, доколкото съдържа идеята за кон-
трастно разграничаване на два изследователски аспекта: фило-
софски (онтологически, основнонаучен) и психологически (през 
призмата на отношението между субекта и обекта)34. По тази 
линия квалификацията „действително – недействително” би 
могла да се ориентира изключително към възприятията и пред-
ставите, разгледани онтологично, откъм предметното им съдър-
жание, а не психологически. Така би могло да се каже, че само-
дивите, които ние си представяме, четейки стихотворението 
„Хаджи Димитър” на Х. Ботев, са недействителни материални 
индивиди, но въпросът за действителността на тази представа в 
психологически план е некоректно поставен: душевните преживя-
вания не подлежат на подобна квалификация. Д. Михалчев 
обаче оставя без внимание тази възможна насока на мислене и 
оттук – въпроса за евентуалните ограничения на приложението 
на предиката „съществуващо” („реално”, „действително”). Така 
позицията му по въпроса приложим ли е този предикат към ду-
шевните преживявания остава неясна. 

Както беше посочено в предидущото изложение (10), от 
една страна Д. Михалчев поддържа, че въпросът за действи-
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телността на душевните преживявания не бива да се пред-
поставя, както прави това Р. Декарт – „дадеността на даденото е 
единственото нещо, върху което не може да падне съмнение” 
(Михалчев 1946: 66). Едновременно с това обаче във „Филосо-
фията като наука” ние четем буквално следното: 

„Този миг аз искам или желая някаква промяна. Всеки от 
нас свързва малко-много определен смисъл с думата „желание” 
или „искане”, сиреч всеки от нас разбира какво значат те. Ис-
кайки нещо, аз съм убеден, че моето искане е нещо реално, то е 
действително: аз действително искам да изляза вън на слънце. И 
въпреки всичко това, искането не е нещо материално: то нито 
тежи като хляба, нито има някаква форма като ябълката, нито 
бих могъл да кажа къде, кога, на кое място се намира. Искането е 
нещо невеществено, непространствено, нематериално. Същото 
важи и досежно особеното чувство или настроение, което човек 
изпитва и което той смята за реално, действително. Всички тия 
чувства, настроения, афекти, желания, искания, представля-
ването, възприемането, усещането – това са нематериални, ду-
шевни, психични явления: тъкмо с тях, с тая душевна действи-
телност се е занимавала и занимава от 2500 години насам психо-
логията като особена наука. Тя е живо доказателство, че не 
всичко действително е материално” (Михалчев 1946: 274). 

От този пасаж може да се заключи, че според Д. Михалчев 
душевните преживявания трябва автоматически да се признават 
за действителни – няма недействителни душевни преживявания. 
Ако това е неговото мнение, то значи позицията му по този 
въпрос е противоречива: ако душевното явление, психичното, е 
нещо по дефиниция действително, то няма никакъв смисъл да се 
питаме дали „Аз”, душата, мислещият субект, е нещо действи-
телно или не; понеже това „Аз” е другото име на единството на 
душевните явления, а те по дефиниция са нещо действително, 
би било абсурдно да допуснем, че „Азът” би могъл да бъде нещо 
недействително, каквото и да значи това. Тогава тезата на Р. Де-
карт, както я разбира Д. Михалчев, би била непоклатима, а 
критиката на самия Д. Михалчев – неоснователна. 
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 Ние виждаме, че предикатната употреба на „съществу-
ващо” („реално”, „действително”) създава проблеми във филосо-
фията и за да си спестим тези проблеми, ние би трябвало да се 
постараем да я съгласуваме добре с т.н. веритативна употреба. Й. 
Ремке, а с него и Д. Михалчев обаче възприемат друг, напълно 
различен подход: те не просто възприемат т.н. предикатна 
употреба, а я натоварват с функциите на веритативната, елими-
нирайки, отстранявайки последната като ненужна. Не може да 
се отрече, че това решение на Й. Ремке е смело и оригинално. 
Тази „рационализация” обаче се оказва неудачна – тя се прев-
ръща в извор на недоразумения, на първо място свързани с тео-
рията за истината35. 

Ето как във „Форма и отношение” с помощта на въведената 
от Й. Ремке предикатна употреба на „съществуващо („действи-
телно”, „реално”) Д. Михалчев преформулира Аристотеловото 
разяснение на понятието за истина: 

„Верни са ония изречения, ... които изразяват едно дадено, 
което е действително. А неверни са ония изречения, които или 
не изразяват никакво дадено,... или пък изразяват някакво да-
дено, което е недействително” (Михалчев 1914: 673). 

Това разяснение предизвиква толкова много и разнопо-
сочни възражения, че е чудно как Д. Михалчев е могъл да го 
приеме за задоволително. Така например самият той на много 
места в своите работи твърди, че математиката не се занимава с 
действителни неща, не е наука за действителното (Михалчев 
1946: 106; 2006: 89-90). Обаче ако е така, то как математическите 
истини могат да се подведат под цитираната по-горе дефиниция 
на „истина”? Ами истините на логиката? 

Ако са верни предпоставките „ако учиш, ще сполучиш”, и 
„ако си сполучил, ти си богат”, ще е вярно логическото следствие 
„ако учиш, ти ще си богат”. Това значи, че ако формулираме 
една импликация, в която антецедентът е конюнкция от горните 
две предпоставки, а консеквент е посоченото логическо следст-
вие, ще получим изречение, което е вярно на чисто логически 
основания – то е резултат от субституция в един логически за-
кон: „(p  q)&(q  r)  (p  r)”. За логическите закони Г. Лайбниц 
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казва, че са верни във всички възможни светове. Какво общо имат 
подобни логически гарантирани истини с действителността или 
недействителността на даденото? 

Ако човек вникне в дефиницията на „истина”, в която Д. 
Михалчев свързва истинността на изречението с действител-
ността и недействителността на онова дадено, чието разяснение 
изречението изразява, скоро ще разбере, че то за разлика от 
Аристотеловото схващане не съдържа условието за истинност на 
изреченията, изразяващи отрицателни твърдения. Така ако 
изречението „Книгата на Р. Карнап не е на масата” е вярно, то 
според горното разяснение на Д. Михалчев основанието за това 
би било, че това изречение изразява едно действително дадено. 
Обаче кое е това действително дадено, което в конкретния слу-
чай изречението изразява? Очевидно – не и книгата на Р. Кар-
нап. В случая тя е нещо, което не е дадено – не я виждам на 
масата. Следователно дефиницията на „истина”, възприета от Д. 
Михалчев, не върши работа36.  

Друг пример в това отношение е изречението „Писателят 
Хенри Джеймс е брат на философа Уйлям Джеймс”. Това изре-
чение е вярно, защото кореспондира с фактите. Д. Михалчев би 
казал в този случай, че изречението изразява едно дадено, което 
е действително – в случая едно отношение – братство. Да допус-
нем, че това е така. Обаче в какъв смисъл братството, което ни е 
дадено, е нещо действително? Действа ли то върху другите неща, 
търпи ли тяхното въздействие? Намира ли се братството в 
причинно отношение с останалия свят? Тези въпроси изглеждат 
абсурдни – те са уместни, когато става въпрос за материални 
неща, но напълно неуместни, когато имаме работа с отношения. 
Х може да е брат на Y и без двамата братя, Х и Y, да знаят това. 
Отношенията, когато са налице, не са нещо действително в сми-
съла, който на този термин се придава във философската сис-
тема на Й. Ремке. Изречението обаче „Писателят Хенри Джеймс 
е брат на философа Уйлям Джеймс” е вярно и, колкото и да 
хитруваме, по никой начин не бихме могли да подведем тази 
истина под дефиницията за „истина”, която ни предлага Д. 
Михалчев. Има неща, които могат да са налице или да не са 
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налице, но когато са налични, те се държат „по-скромно” от 
материалните предмети, които ни заобикалят (камъни, дървета, 
животните и пр.). Ако с езика на ежедневието ние наричаме 
материалните предмети „съществуващи”, доколкото са дейни 
(намират се в дейна връзка с останалия свят), то същата дума би 
била неподходяща за отношенията и изобщо за общите неща, за 
универсалиите. Ето защо Б. Ръсел в „Проблемите на филосо-
фията” (една сравнително ранна работа, в която той все още 
прави концесии на предикатната употреба на „съществуващо”), 
концептуализира това разграничение, въвеждайки две понятия 
за съществуване: за материалните предмети и изобщо за всички 
неща, които са във времето, той казва, че съществуват (exist), а за 
универсалиите – че битуват или имат битие (subsist or have 
being) (Russell 1980: 57). 

Ние виждаме, че начинанието, предприето от Д. Михалчев 
– да замени изцяло веритативната употреба на „съществуващо” 
(„действително”, „реално”) с предикатна, се проваля. Това е 
причината учението на Й. Ремке за истината да е най-слабият 
пункт в неговата философия. (Не е случайно, че Д. Михалчев 
безуспешно се опитва да ревизира това учение в своята последна 
обемна работа „Традиционната логика и нейното материалисти-
ческо обосноваване”.) 

Изказаните дотук критични съображения засягат опита да 
се постави предикатната употреба на думата „съществуващо 
(„действително”, „реално”) в служба на теорията за истината. 
Трябва обаче да се признае, че в друго отношение тази употреба 
не е безполезна и заслужава внимание. Това, което не трябва да 
се забравя, е, че приложението на тази употреба е ограничено. Тя 
е оправдана само тогава, когато се отнася към някакви пред-
полагаеми материални предмети или феномени, за които ние се 
питаме наистина ли са съществували сами по себе си или са били 
само въображаеми. Такъв е въпросът дали Вилхелм Тел е бил 
историческа личност или измислен герой, продукт на народната 
фантазия. 

„Оказва се, че Вилхелм Тел е нещо недействително – това 
значи: не може да се установи никаква връзка на действане меж-
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ду тая уж съществувала личност и останалото. Няма никакви 
документи, от които да се вижда, че Вилхелм Тел е говорил с 
някого, че се е бил с някого, че е действал изобщо по някакъв 
начин върху някой от живелите някога хора или че е изпитал 
някакво действие от тях. – „Не съществуват в действителност 
циклопи! Никой не е видял, не е чул, не е срещнал изобщо та-
кива същества”. Това ще рече: върху никого те не са действували 
(Михалчев 1914: 325). 

 Тази предикатна употреба на „съществуващо („действи-
телно”, „реално”) ние можем условно да наречем критериална, 
защото има отношение към въпроса за критерия за истинност на 
някои убеждения и хипотези. Най-широко този „действен” 
критерий за истинност се прилага в историческата наука и 
изобщо при проверката на всички ония хипотези, които засягат 
минали събития. Тук принципът е, че ако някакво материално 
явление се счита за действително, а не просто за предполагаемо, 
би трябвало да се намерят някакви материални свидетелства за 
тази негова действителност. Специален случай на приложение 
на „действения” критерий за истинност е следственият експери-
мент в криминалистиката: когато следователят се пита дали 
дадена хипотеза е правдоподобна, т.е. дали някакво явление би 
могло да е действително, а не само предполагаемо, той възпроиз-
вежда пълната причина, за която се предполага, че е породила 
явлението. Ако поставеното под въпрос явление възникне, то 
значи неговата действителност в миналото е била възможна. 
Вървейки в тази посока, ние можем да свържем т.н. действен кри-
терий за истинност с принципа за интерсубективната проверяе-
мост на експериментите в науката. Ето защо разгледана сама по 
себе си, идеята на Й. Ремке да придаде широк философски сми-
съл на критериалната употреба на „съществуващо” („действи-
телно”, „реално”) е резонна. 
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12. Обоснована ли е критиката, на която Д. Михалчев 
подлага Декартовата постановка на проблема за 

философското начало? 
 

В светлината на казаното по-горе можем да оценим кри-
тиката, на която Д. Михалчев подлага Р. Декарт. Според Д. Ми-
халчев Р. Декарт е предпоставил действителността на Аза, мис-
лещото съзнание, с което е отстъпил от принципите на научната 
философия. Тази критика не е убедителна на две основания: 

(1) Първото и по-важно основание е, че, абстрахирайки се 
от начина, по който Д. Михалчев тълкува Р. Декарт, претенция-
та, която Д. Михалчев предявява по отношение на схващането на 
Р. Декарт за философското начало, е неоправдана, безсмислена. 
Безсмислено е да се иска издигането на твърдението „Аз същест-
вувам” да се предхожда от някакво разясняване на въпроса за 
съществуването и от някакво обсъждане на тезата, основано вър-
ху разбирането за релационния характер на съществуването (че 
действително е това, което се намира в дейна връзка с останалите 
неща). Това е така, защото предикатът „съществуващо” („дейст-
вително”, „реално”), както го разбира Д. Михалчев, би трябвало 
да е приложим само към материални явления, но не и към душевни 
преживявания и духовни субекти. Казано накратко, Д. Михалчев 
пледира за прилагането на един предикат към нещо, към което 
той е неприложим. Тази грешка показва, че учението на Й. Ремке 
и Д. Михалчев за действителността страда от вътрешни неясноти 
и несъгласуваност. 

Аз мога да се съмнявам, че това, което виждам – един 
материален предмет – е нещо действително, а не само мой сън 
или халюцинация; мога да се съмнявам, че къщата, която един 
измамник иска да ми продаде въз основа на някакви документи 
за собственост, я няма в действителност, не съществува – не е 
построена. Подобни съмнения обаче нямат смисъл по отношение 
на собствените ми душевни преживявания. Действителна ли е 
болката, която изпитвам, или мисълта, която в момента ме 
занимава – това според мен е един безсмислен въпрос. Болката, 
чувството за страх, мисълта като душевно явление – това са неща, 
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които не могат да бъдат привидни, въображаеми; следователно 
няма никакъв смисъл те да се квалифицират и като действи-
телни (в смисъла, който влагат в този предикат Й. Ремке и Д. 
Михалчев). По същия начин е безсмислено да се питаме дали Аз, 
моето съзнание, е нещо действително, реално, съществуващо, 
или не. Това е така, защото никой не би могъл да каже какво 
значи едно съзнание да е недействително, въображаемо или 
привидно, осмисляйки тези квалификации по начина, по който 
ги осмисля Д. Михалчев. 

(2) Вторият и по-маловажен аргумент е, че е крайно 
съмнително дали Д. Михалчев адекватно тълкува Р. Декарт. 
Лично аз се съмнявам, че това, което иска да каже Р. Декарт в 
твърдението „Аз съществувам”, съвпада с начина, по който това 
твърдение се тълкува от Й. Ремке и Д. Михалчев през призмата 
на учението им за действителността. 

Доколкото първото ми критично основание (1) беше 
подробно разяснено в предидущото изложение, тук ще кажа 
няколко думи във връзка с моето второ критично основание (2) – 
за начина, по който Д. Михалчев тълкува Р. Декарт. В тази връзка 
ще изразя накратко и собственото си мнение по въпроса. 

Ключовата фраза, която в случая се има пред вид, е: 
„Аз съм, аз съществувам е необходимо истинно всеки път, 

когато го произнасям или го схващам в ума си” (Декарт 1978а: 
328). 

 Мисля, че Д. Михалчев неправилно тълкува това схващане. 
Макар изречението „Аз съществувам” да не е формулирано в 
съответствие със синтаксиса на модерната логика, всеки, който го 
чете, разбира достатъчно добре за какво става дума. Изречението 
има същата логическа структура, която имат и всички други 
екзистенциални твърдения, например – „Съществува бяла лясто-
вица”, „Съществува човек на име И. Вазов, който е писател” и пр. 
Анализът на „Аз съществувам” обаче се комплицира поради 
сложния и отчасти неясен смисъл, който се влага в „Аз”. Така 
или иначе най-малкото, което иска да каже Р. Декарт е, че 
съществува някакво х, което е личност (което има съзнание, 
памет и е единствено). 
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 Р. Декарт извлича „Аз съществувам” от „Аз мисля”, което 
от своя страна се счита за несъмнена истина, защото, както 
отбелязва Б. Ръсел, на мен може да ми се струва, че ходя, без да 
ходя, но не може да ми се струва, че мисля, без да мисля. Обаче 
според Б. Ръсел тази дедукция на „Аз съществувам” от „Аз 
мисля” би била коректна, ако се прибави още една предпоставка 
– че мисленето е съзнателен процес (Рассел 1998: 303). Следо-
вателно тук имаме работа с индуктивен извод – при истинност 
на предпоставките логическото следствие е само вероятно. 
Макар да не е тавтология, твърдението „Аз съществувам” из-
глежда най-сигурното възможно емпирично положение и според 
мен Д. Михалчев бърка, като изразява някакви резерви към това 
начало на философията. (По-друг е въпросът какво може да се 
извлече от „Аз съществувам” – дали тази предпоставка не е пре-
калено слаба за задачата, която по идея би трябвало да изпълни.) 
И други философи са се „заяждали” с Р. Декарт, но според мен – 
без успех. Така например К. Попър, който в „Обективното 
познание” признава, че „вярата на човек в собственото му съ-
ществуване е много силна”, все пак оспорва, че собственото съ-
ществуване изглежда така несъмнено, както е считал Р. Декарт. 

„В прекрасната книга на Хю Рътлидж „Еверест 1933” ние 
четем за Кипа, един шерпа, който се е изкачил по-високо, от-
колкото е било добре за него: „С объркания си ум бедният стар 
Кипа упорито се беше вкопчил в идеята, че е умрял”. Аз не 
твърдя, че идеята на добрия стар Кипа е била в съгласие със 
здравия разум, нито че е била основателна, но тя хвърля съмне-
ние върху праволинейността и несъмнеността, с която Декарт е 
поддържал своето разбиране. Изобщо казано, аз не предлагам да 
се поддържа подобна теза като абсолютно сигурна, въпреки че 
съм напълно съгласен, че е нормално и проява на здрав разум 
един човек да вярва в съществуването на собственото си мис-
лещо съзнание” (Popper 1979: 36). 

Този аргумент на К. Попър бие встрани от целта. Няма 
съмнение, че един луд човек може да каже каквото си иска, вклю-
чително „Кръгът е квадратен” и „Аз не съществувам”. Въпросът, 
който занимава Р. Декарт, е може ли основателно един разумен 
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човек да се усъмни в собственото си съществуване – да твърди 
„Аз не съществувам” или да се пита дали наистина съществува37. 
А по този въпрос, както е видно от горния цитат, К. Попър е 
напълно съгласен с Р. Декарт – това е невъзможно. 

Изводът е, че Д. Михалчев се е престарал в критиката си на 
Р. Декарт – той „търси под вола теле”. Амбициран да покаже на 
всяка цена превъзходството на защитаваната от него философия, 
Д. Михалчев затъва във „философските тънкости” и неусетно се 
разминава със здравия разум, което според мен е израз на едно 
криво разбиране за научност. 
 

13. За дадеността на даденото. Научна ли е философията 
на Йоханес Ремке и Димитър Михалчев? 

 
Според Д. Михалчев всяко предубедено, т.е. ненаучно фи-

лософстване – и това на по-старите философски школи като 
материализма, картезианството и кантианството, и на по-новите 
философи като А. Шопенхауер, В. Вундт, Е. Мах и пр., има 
своята научна алтернатива, и това е философията на Й. Ремке. 
Рекламирайки учението на своя философски учител, Д. Ми-
халчев поставя акцент върху концепцията на Й. Ремке за нача-
лото на философския анализ – за дадеността на даденото. В пре-
дидущото изложение тази концепция беше разгледана в свет-
лината на разликата между даденост и действителност – един 
пункт, по който според Д. Михалчев Й. Ремке е изпреварил 
много своите предшественици и съвременници. Сега идва ред на 
въпроса за смисъла на „огнеупорния” тезис за дадеността на 
даденото – каква е ползата от това да се „фундира” философията 
с една аналитична истина. 

Според мен гледната точка на Д. Михалчев по този въпрос 
е дълбоко неясна и служи за лоша реклама на философските му 
възгледи, които в друго отношение заслужават внимание. Там е 
работата, че самият Д. Михалчев определя тезата за дадеността 
на даденото като „една безплодна тавтология, която с нищо не 
определя предмета, за който е дума” (Михалчев 1946: 80). В такъв 
случай обаче възниква въпросът каква е ползата от подобно 
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начало или фундамент на неговата философска система. От тази 
тавтология, както и от всяка друга (напр. че утре или ще вали, 
или няма да вали), не следва нищо за действителното положение 
на нещата, за света, за фактите или за познанието. Тавтологиите 
са интересни само от логическа гледна точка (напр. защото 
тавтологиите–импликации гарантират валидността на съот-
ветните дедуктивни аргументи). За какво ни е философско на-
чало, което не открехва вратата за някаква важна истина? 

Във „Философията като наука” Д. Михалчев определя да-
деността на даденото като безплодна, а в своите „Лекции по об-
ща психология” – като безсмислена тавтология (Михалчев 1946: 
80; Михалчев 2006: 94-95). Като „безсмислена тавтология” раз-
глежда дадеността на даденото и Д. Цацов, който в тази връзка 
добавя следното: 

„Можем да приемем, че даденото е някаква самооче-
видност, която се манифестира като такава извън всякаква фор-
ма на рефлексивност” (Цацов 2003: 56). 

За по-подробни пояснения Д. Цацов ни препраща към Б. 
Ръсел и Е. Хусерл. Аз откровено признавам, че не разбирам за 
каква извънрефлексивна очевидност тук става въпрос. (Ако има 
аргументи в подкрепа на тезата, че научна философия е невъз-
можна, то това е неизкоренимата склонност на философите да 
изказват тривиални идеи по най-сложния и забъркан възможен 
начин). Не може обаче едно твърдение да бъде едновременно и 
безсмислено, и вярно. 

Всеки, който си е блъскал главата с въпроса „какво значи 
дадено съобщително изречение да е смислено”, знае, че в крайна 
сметка стига до понятието за истина. „Смисъл на съобщителното 
изречение” и „истинност” не могат да се определят независимо 
едно от друго. Ето защо ние трябва да се примирим с една 
кръговост при разясняването на въпроса за смислеността на из-
реченията и да приемем, че безсмислени са тези изречения, 
които не подлежат на еднозначна истинностна оценка. Причи-
ните за този дефект са различни и не е тук мястото на тяхното 
обсъждане. 
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Изречението „даденото е дадено” („За всяко х е вярно, че 
ако х е дадено, то х е дадено”), има логическата форма на импли-
кация, чийто антецедент съвпада с консеквента. Така обикно-
вено се изразява т.н. „закон за тъждеството”: р = р, където р е 
произволно твърдение. Формулата р = р е построена съобразно 
правилата на пропозиционалната логика, което прави всички 
нейни примери на субституция смислени твърдения. 

Самият Д. Михалчев приписва един по-различен смисъл на 
закона за тъждеството – като семантичен принцип за еднозначна 
употреба на термините. Каквото и да кажем за закона за 
тъждеството обаче ние трябва да приемем, че „даденото е да-
дено” е едно вярно твърдение и в това си качество не е безсмис-
лица. Безсмислена истина – това в логическата семантика е 
contradictio in adjecto. 

Тавтологиите са твърдения, които не могат да служат за 
обяснение и предсказание – те (съобразно терминологията, въве-
дена от К. Попър), са лишени от емпирично съдържание. Това 
значи, че те нищо не забраняват да се случи. Тавтологиите могат 
да се разглеждат като примери за субституция в пропозицио-
нални функции, които са верни за всички значения на про-
менливите. Това по никой начин не ги прави безсмислици. (Д. 
Михалчев греши и когато твърди, че противоречията са без-
смислици. Те не са безсмислици, защото могат да се разглеждат 
като примери за субституция в пропозиционални функции, 
които получават значение „неистина” при всички възможни 
значения на променливите.) 

В съвременната англоезична литература т.н. доктрина за 
даденото е сравнително ясна – доколкото ясна изобщо може да 
бъде една философска доктрина. Тя обаче съвсем не е нещо 
тривиално и самопонятно, поради което е предмет на критика. 
Накратко казано тази доктрина обосновава тезата, че човешкото 
знание може да се оприличи на сграда или конструкция, която 
се състои от отделни нива. Тези нива взаимно се подкрепят, но 
имат една обща основа. Това са сетивните данни (душевни пре-
живявания, душевни феномени), описвани с твърдения, из-
казани от първо лице в сегашно време. Ние казваме, че с тези 
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твърдения описваме даденото. Даденото – това е непосредственото 
(в каузален и епистемичен смисъл) знание, което има специални 
достойнства: то е абсолютно сигурно, несъмнено, изчерпващо, не 
подлежи на корекции и пр. (Goldman 1996: 159-162; Chisholm 
1996: 73). 

Макар че това разбиране за даденото несъмнено има нещо 
общо с разбирането на Д. Михалчев, не мисля, че нашият фи-
лософ би се подписал под него. За съжаление във „Философията 
като наука” той не е успял да разясни задоволително смисъла на 
защитавания от него изходен философски принцип. 

От предидущото изложение е ясно, че именно стремежът 
към научност насочва Й. Ремке и неговият български после-
довател към търсене на някакво абсолютно сигурно философско 
начало. Това ги кара да загърбят здравия разум и да затънат в 
проблеми, които сами са си създали, какъвто е случаят с 
критиката на Р. Декарт. В крайна сметка за изходно начало на 
философския анализ е обявена една тавтология, а тавтологиите, 
когато неявно присъстват в научните теории, според К. Попър са 
един от най-сигурните белези за псевдонаучност. Така Й. Ремке 
и Д. Михалчев, стремейки се да приближат философията към 
науката, прибягват до неподходящи за целта средства. 

Моето мнение е, че философията на Д. Михалчев има 
както безспорни достойнства, така и безспорни недостатъци. 
Някои от тези недостатъци са предмет на критика в настоящото 
изследване: тенденциозни тълкувания и едностранчиво под-
брани исторически аргументи, липса на съгласуваност между 
възгледите в определени пунктове (например по въпроса за 
истината), неясно формулирани тезиси, съмнителни дедукции. 
Самият Д. Михалчев е най-фанатичният радетел за яснота сред 
българските философи – той схваща яснотата като цел и смисъл 
на познанието (Михалчев 1914: 651). Обаче желанието е едно, а 
възможностите – друго. Посочените по-горе недостатъци са 
нещо обичайно във философията – те, изглежда, произтичат не 
толкова от ограничените интелектуални способности на съот-
ветния автор, колкото от естеството на самата обсъждана проб-
лематика. Казано по-точно, би могло да се допусне, че във всеки 
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етап от своето развитие човечеството е в състояние да фор-
мулира смислени и значими проблеми, чието изследване не 
може да се съобрази с утвърдените научни стандарти. За тези 
проблеми не може (не е възможно) да се говори така ясно, както в 
науката, и теориите, които решават тези проблеми, имитират 
систематичността на научната теория, без да са в състояние да 
постигнат тяхната яснота и логическа съгласуваност. Така аз най-
общо си обяснявам факта, че независимо от огромното желание 
на своите създатели множество философски системи, измежду 
които и рекламираната от Д. Михалчев, са някакво подобие на 
кохерентните конструкции, които ние познаваме от матема-
тиката и естествените науки. Изучавайки тези философски 
системи, ние сме склонни да виждаме в тях различни недоста-
тъци от вида на изброените по-горе и наличието на такива 
именно недостатъци е оня интуитивен белег, по който ние 
разпознаваме философските текстове от научните. В това 
отношение философията на Д. Михалчев не прави изключение: 
според мен тя стои точно толкова далеч от науката, колкото и 
множество други сродни ней философски системи. 

Що се отнася до основната рекламна теза на Д. Михалчев – 
че неговата философия прави „пробив” в решаването на проб-
лема за философското начало, поставяйки по този начин фило-
софията на научна основа – аз не мисля, че тя е убедително 
защитена. Считам, че опитът на Д. Михалчев да докаже въз-
можността на научната философия, е неуспешен. 
 

*  *  * 
 

Възгледите за философията на С. Казанджиев и тези на Д. 
Михалчев формират една двуполюсна координатна система, 
която ни дава възможност за груба ориентация в множеството от 
схващания за философията, формирало се през първата поло-
вина на ХХ век в България. Всяко такова схващане би могло да се 
определи в зависимост от сходството си с концепцията на С. 
Казанджиев и на Д. Михалчев: приближаването към едната 
означава отдалечаване от другата. Тази опозиция по своеобразен 
начин изразява две принципно различни разбирания за фило-
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софията: първото – като теоретична дейност, която наподобява 
науката по това, че разглежда своя предмет обективно, без-
пристрастно, откъсвайки го от Аза и неговите преживявания, и 
второто – като теоретизиране, което съществено се отличава от 
научното по своята пристрастност, екзистенциална и ценностна 
ангажираност. Прилагайки сега този „двуполюсен” подход към 
възгледите на други двама академични философи, които са 
посветили свои изследвания на проблемите на метафилосо-
фията – Атанас Илиев и Димитър Пенов – ние установяваме, че 
и в двата случая въпросните възгледи се развиват в опозиция на 
Д. Михалчев и гравитират към полюса, очертан от С. Казанд-
жиев. 
 
14. Атанас Илиев и неговата критика на метафилософския 

логицизъм. 
 

Атанас Илиев е вторият български философ след Д. 
Михалчев, който е посветил цяла една книга на метафилософски 
проблеми – „Съвременна философия и история на фило-
софията”, издадена през 1936 г. Тази интересна книга обаче се 
предшества от едно философско есе на А. Илиев от 1934 г., озаг-
лавено „Философският живот на новото време”, което заслужава 
внимание, защото е показателно не само за метафилософската 
ориентация на автора по това време, но и за една популярна 
мисловна нагласа на част от българската интелигенция през 
тридесетте години на века. 

Тази мисловна нагласа е елемент от общото бунтарско 
настроение, което е обхванало не само сферата на чистата мисъл, 
философията, но в не по-малка степен политиката, литературата 
и изкуството. Става въпрос за бунт срещу традиционния бур-
жоазен морал и ценности, и оттук срещу традиционните форми 
във всички ценностно ориентирани сфери на духовната изява. 
Във философията този стремеж към разчупване на формата 
намира израз в отхвърляне на ограниченията, за които се пред-
полага, че са наложени от традиционния начин на теорети-
зиране, и в лайтмотива за приближаване на философията към 
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живота – към „непосредствената преживелица.” Тук бие на очи 
не само идейното, но и стиловото сходство на есето на А. Илиев с 
работите на С. Казанджиев: ако човек не знае, спокойно би могъл 
да допусне, че автор на „Съвременна философия и история на 
философията” е не А. Илиев, а неговият по-възрастен колега. 
Така както в някои есета на С. Казанджиев, и тук не е съвсем ясно 
как точно трябва да се разбира общата идея за приближаване на 
философията до реалния живот, защото става въпрос за 
множество най-различни желателни неща, които е трудно да се 
разграничат и изброят. Ще отбележа пет от тях: 

1/ коренна промяна на нашата представа за житейската 
биография на философа, когато изоставя позата на съзерцател, 
страничен наблюдател на случващото се, и се „гмурва” в 
житейските съблазни, за да ги опознае от личен опит;  

2/ обогатяване и разширяване на философската пробле-
матика с проблемите на ежедневието – с непосредствените жи-
тейски преживявания, сексуалния живот, проявите на девиантно 
поведение и пр.;  

3/ социалната ангажираност на философията, която се 
поставя в служба на политически каузи, какъвто е случаят с 
марксистката философия в Русия;  

4/ подчиняване на теорията на практиката – за извличане 
на отговорите на традиционни философски въпроси като тези за 
познанието и истината от „житейските нужди на човека” – нещо, 
което според А. Илиев е характерно за прагматизма; 

5/ адекватно третиране на интуицията като най-съвър-
шения инструмент за познание и на философската интуиция, 
която „се подготвя в недрата на изкуствата и носи печата на 
техния естетизъм” (Илиев 1934: 194). 

Според А. Илиев се оказва, че по някакъв начин голяма 
част от известните философи от края на ХІХ и началото на ХХ 
век – Ф. Ницше, У. Джеймз, Ф. Шилер, Д. Дюи, А. Бергсон, Б. 
Кроче, М. Шелер, О. Шпенглер, С. Франк, Х. Гомперц, З. Фройд 
и А. Адлер – са проводници на новата, да я наречем – житейски 
ангажираната философия. Те обаче са толкова различни (пос-
ледните двама дори не се считат официално за философи, а за 
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психиатри), че е много трудно да се установи по какво точно си 
приличат. Осъзнавайки този проблем, авторът отбелязва: 

„Типът на модерния философ още не е оформен – и тъкмо 
затова продължаваме да живеем с традиционната представа за 
философа – отрешеник38. Но ако може да се говори за нещо общо 
между новите философи, това е, преди всичко, отрицанието на 
някогашното „философско отрешничество” (Илиев 19324: 195). 

Така според А. Илиев цялата европейска философия от 
Древна Гърция до наши дни може условно да се раздели на два 
вида: традиционна и модерна. Това деление е до голяма степен 
интуитивно – то не засяга идеите, а по-скоро – духа на фило-
софията и трябва не само да се осмисли, но и да се почувства, да 
се усети. Най-общо казано, старите философи са търсачи на 
някакви „вечни и отвлечени истини”. В живота си те или са 
аскети, или теоретически противопоставят философията на 
живота (да си спомним Сократ, който учи, че смъртта е условие 
за истинско познание). 

„Философът на новото време дири пътища да се приобщи 
към реалния живот. Той иска да заживее като всички хора, да 
вкуси човешките скърби и радости; иска да стигне до познанието 
за света не по пътя на отвлечени спекулации, а по пътя на 
„живото знание”. Философът на новото време не живее в бъчва 
като Диогена, не гледа с пренебрежение жената като Сократа, не 
се чужди от обществения живот на страната си, като Платона и 
не смята като Епикура, че е достатъчно да има хляб и вода, за да 
съперничи по щастие със Зевса. Вместо да ампутира влеченията 
на своя дух, които биха го извели от многоликия живот на 
съвременността, той предпочита да им се поддаде и да изживее 
многообразието на човешкия опит” (Илиев 1934: 195-196). 

Духът на артистична небрежност, в който е издържано 
есето на А. Илиев, подсказва на неговите критици да не се 
задълбочават в подробностите, тъй като от значение са не те, а 
общото внушение. Обаче философията не е поезия и тук в пълна 
степен важи поговорката, че дяволът е в подробностите. Такава 
една важна историческа подробност е, че Платон не е бил чужд 
на обществения живот и политиката, както твърди А. Илиев. 
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Тъкмо напротив, той е рискувал живота си да приложи на прак-
тика своите политически идеи при двете си пътувания до 
Сиракуза. Освен това не би било пресилено да се каже, че са 
малко книгите, които по своето влияние върху развитието на 
обществената мисъл и оттук – върху обществения живот – могат 
да се сравнят с „Държавата” на Платон. Но ако в случая добрият 
тон изисква да се задоволим с констатацията, че примерът с 
Платон е чисто и просто неудачен, то трудно е да се намери 
извинение за абсурдното приобщаване на позитивисти като О. 
Конт, Дж. Ст. Мил и Х. Спенсър към каузата на новата фило-
софия, емблема на която е ирационалистът Ф. Ницше! 

Тук според мен А. Илиев, може би воден от желанието си 
да приведе колкото се може повече аргументи в подкрепа на 
рекламираното от него историко-философско деление, допуска 
една капитална грешка: смесва няколко основни понятия, а 
именно рационализъм в тесен смисъл (интелектуализъм), рацио-
нализъм в широк смисъл, емпиризъм и позитивизъм. Обърк-
ването на тези понятия пречи на А. Илиев да види, че пози-
тивизмът е чисто и просто продължение на емпиризма на ХVІІ и 
ХVІІІ в., а емпириците, така както и интелектуалистите (рацио-
налистите в тесния смисъл на думата) като Р. Декарт, Б. Спиноза, 
Г. Лайбниц и пр., са рационалисти в широкия смисъл на думата39. 
Бидейки конкуренти помежду си, емпириците и интелек-
туалистите имат един общ противник: философският ирациона-
лизъм. Поради тази причина си мисля, че Дж. Ст. Мил и Ф. 
Ницше никога не могат да бъдат впрегнати в една обща кауза: 
техните философии са толкова отдалечени една от друга, 
колкото небето от земята. 

По всичко личи, че предложеното от А. Илиев деление на 
философията на стара и нова е недообмислено – то е по-скоро 
плод на емоцията, отколкото на една трезва и внимателна 
преценка. Не е случайно, че в следващата си обемна работа от 
1936 г., която предстои да бъде обсъдена по-долу, авторът не 
споменава за него. Друг е въпросът, че някакъв вид деление, 
аналогично на предложеното от А. Илиев, е резонно. В случая не 
става въпрос за стара и нова философия, а за две принципно 
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различни визии за философия: едната – основана на принципа 
на отчуждението от предмета на изследване, който е характерен 
за науката, а другата – на това, което А. Илиев нарича „способ-
ността ни да се „вживяваме” в самата структура на фактите” по 
подобие на изкуството (Илиев 1934: 192). 

Във „Философският живот на новото време” авторът е 
доловил една важна тенденция в развитието на най-новата 
философия, а именно – на отказ от систематичното философст-
ване и на превръщането на „несистемността на философското 
мислене в някаква особена добродетел” (Илиев 1934: 196). Тази 
тенденция, която авторът илюстрира с една мисъл на Ницше, 
днес е доведена до своята крайност – откъсване на философства-
нето от логиката и аргумента и редуцирането му до разказ 
(констатация) – до повече или по-малко остроумно съобщение за 
едно или друго. Подобна гледна точка за философията днес се 
счита за напълно легитимна, което според мен доказва, че днес 
употребата на думата философия, ако не се съпътства от някакъв 
пояснителен контекст, не означава почти нищо. 

Монографията на А. Илиев „Съвременната философия и 
история на философията” е оригинална както по съдържание, 
така и по форма на изложение. В съдържателен план метафи-
лософските проблеми са осветлени от гледна точка на по-
пулярната в края на ХІХ и първата половина на ХХ век алтер-
натива логицизъм – психологизъм. Тази алтернатива е подробно 
разгледана и представена от автора ясно и убедително, което 
само по себе си е едно достойнство на неговата работа. Изследва-
нето на А. Илиев е интересно и доколкото предлага една кри-
тична оценка на възгледите на Й. Ремке и Д. Михалчев в кон-
текста на логицизма – т.е. в съпоставка с други философски сис-
теми, издържани в духа на същата обща тенденция на мислене. 
Впечатляваща особеност на изложението е, че авторовата гледна 
точка в повечето случаи не се афишира открито, а дискретно се 
внушава чрез мненията на други автори (А. Бергсон, О. Шпен-
глер, Д. Джентиле, Е. де Роберти, Б. Кроче и др.) Тези мнения, 
които свидетелстват за една завидна ерудиция, са добре под-
брани и представени с вещина. Те засягат философското твор-
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чество, отношението на философията към морала, религията, 
изкуството и културата изобщо, както и към историята на 
философията. 

Макар че авторът се въздържа от категорични съждения по 
обсъжданите въпроси, той застъпва разбиране за философията, 
принципно различно от това на Д. Михалчев. На логицизма на 
Д. Михалчев А. Илиев противопоставя възглед, определен от 
него като „психологизъм в широкия смисъл на думата”. С този 
термин А. Илиев означава идеята, че философията е „дейност, 
свързана с развиващия се колективен дух, с обществената пси-
хика”. От съществено значение обаче е как се разбира този 
колективен дух, тази обществена психика. Мнението на автора 
по този въпрос е следното: 

„В самото развитие на тази психика ... интелектът играе 
второстепенна роля: той се приспособява към интуитивно въз-
никналите идеи. Всяка нова философска система се ражда от 
едно ново философско виждане на нещата, от едно ново свето-
усещане, в което участвуват не само интелектуални, но и емо-
ционално-волеви елементи” (Илиев 1936: 115). 

Ние виждаме, че възгледите на А. Илиев за философията 
се родеят по някакъв начин с тези на С. Казанджиев. 

Тук трябва изрично да се отбележи, че А. Илиев няма 
експлицитно формулирана концепция за философията – той 
никъде в своето изследване не се опитва да определи или поясни 
какво разбира под „философия”. Това е една сериозна слабост 
на неговата работа. Обаче в противовес на Д. Михалчев, за ко-
гото „философските проблеми са винаги едни и същи; различни 
са само техните решения”, А. Илиев поддържа тезата за липсата 
на инвариантна философска проблематика: 

 „Във философията няма едни и същи проблеми, които 
биха се явили като „основни” на всички системи, както в орга-
низма никоя част не е основна на другите. Но в отделните епохи 
все пак изпъкват на първо място, и се явяват временно като „ос-
новни”, отделни групи от философски проблеми, както в живота 
на организма изпъкват от време на време функциите на едни 
или други органи. Всяка епоха си има своите „философски” 
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проблеми: такива са ту моралните, ту политическите, ту рели-
гиозните, ту тия на естествените науки. Никъде няма „една и 
съща” философска проблема. Дори когато ни се струва, че една 
проблема постоянствува, тя се променя, понеже е дадена в раз-
лични идейни връзки: схващането, че е същата, е илюзия...” 
(Илиев 1936: 119). 

Тук, разбира се, възниква един принципен въпрос: ако не 
съществува инвариантна философска проблематика, кое е ед-
наквото във всички неща, които наричаме с думата „фило-
софия”? А. Илиев подминава този въпрос без дори да го фик-
сира. Въпреки това внушението, което неговата книга преследва, 
е ясно: философията, както и да се разбира, е функция от 
цялостния културен облик на съответната епоха. В нея според А. 
Илиев намират отражение моралните, религиозните и есте-
тическите „преживелици” на философа, както и постиженията 
на науката. Съществуват множество различни мотиви за фило-
софстване, а не един-единствен – чисто интелектуален (едно 
чисто любопитство досежно смисъла на една съвкупност от общи 
понятия) – каквато е „логицистката” гледната точка на Й. Ремке 
и Д. Михалчев. 

А. Илиев защитава и едно принципно различно от това на 
Д. Михалчев схващане за отношението на философията към 
частните науки. Бихме могли да наречем това схващане „интер-
акционистко”: от една страна философията се влияе от раз-
витието на частните науки, а от друга – самата тя влияе върху 
това развитие. Според А. Илиев „идеята, че философията като 
основна наука е независима от по-частните науки, не намира 
потвърждение от историята на човешкото познание. Развитието 
на по-общите познания, изобщо, е тясно свързано с развитието 
на по-частните и обратно” Желателното отношение между 
философията и частните науки е равноправното сътрудничество 
– такова, при което нито едната от тези две страни не е под-
чинена „под господството на другата” (Илиев 1936: 96, 99). 

В следващото изложение, във връзка с философските въз-
гледи на Т. Павлов, ние ще видим, че подобно разбиране за отно-
шението между философията и частните науки се поддържа и 
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от марксистите. Аналогията обаче не е пълна. В марксистко-
ленинската философия господства концепцията за методологи-
ческата „функция” на диалектическия материализъм, основана 
върху „прехласването” на Ф. Енгелс и В. Ленин по хегеловата 
диалектика и насаждането на ирационална вяра във всемо-
гъществото на един върховен философски метод – диалекти-
ческият. Тази именно концепция, според която съзнателното 
прилагане на диалектическия метод в научните изследвания е 
основен елемент от научната политика на комунистическата 
партия, става идейно оправдание на философи, заемащи високи 
позиции в партийната йерархия, да „раздават правосъдие” в 
полето на частнонаучното изследване – да казват коя частно-
научна теория е напредничава, прогресивна, и коя – реак-
ционна, идеалистическа. Тогава става ясно, че равнопоставе-
ността между философията и частните науки по време на 
социализма е само „на думи”. 

А. Илиев издига няколко аргумента срещу схващането за 
философията на Й. Ремке – Д. Михалчев. Първият аргумент е, че 
ако философията е „затворена” в рамките на своя собствен 
предмет и философските проблеми не възникват нито от 
науката, нито от живота (от моралните, религиозните, естети-
ческите „преживелици” на човека), то философията рано или 
късно би се „изчерпала”, би настъпил краят на нейната история. 
В духа на този аргумент А. Илиев подхвърля следната „отровна” 
забележка за философията на Й. Ремке: 

„Ремкеанците фактически са стигнали до тази точка на 
застой: никой от тях не е прибавил нещо към системата на Ремке; 
цялата им философска дейност се изчерпва с прилагането на 
Ремкевите идеи към една или друга област на научното позна-
ние и полемизиране с представителите на другите философски 
течения” (Илиев 1936: 96). 

В тая бележка има със сигурност нещо вярно, защото исто-
рията показа, че след Втората световна война интересът към въз-
гледите на Й. Ремке рязко спада и днес неговото име вече не 
фигурира във философските справочници. Ние обаче не трябва 
да смесваме две неща: едно философско учение като цяло (една 
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философска система) и идеите, които е издигнал нейният автор, 
разгледани сами по себе си. Склонен съм да мисля, че като цяло 
философската система на Й. Ремке наистина е лишена от потен-
циал – иначе би било необяснимо защо след един бурен възход в 
началото на века тя постепенно потъва в забвение. Тази ин-
тегрална оценка обаче не противоречи на разбирането, че 
системата на Й. Ремке съдържа оригинални прозрения, които се 
съгласуват с някои основополагащи идеи в по-сетнешната фило-
софия на ХХ век и сами по себе си звучат актуално в съвременен 
контекст40. 

Вторият и третият критичен аргумент на А. Илиев засягат 
„синхрона” между схващането на Й. Ремке – Д. Михалчев за фи-
лософията и два пункта от собствената им философска система. 

Първият пункт – това е тезата, че общото, понятието, не е 
продукт на творческата дейност на ума – то не се твори от 
познаващия субект, не се „извлича” от отделните неща по пътя 
на индукцията (така както впрочем отделното нещо, индивидът 
не може да се „синтезира” в съзнанието от общи дадености). 
Изобщо казано, според учението на Й. Ремке съзнанието е „без-
дейно” в епистемологичен план: то чака „наготово” да му бъдат 
дадени и индивидът, и общото. В този смисъл индивидът и об-
щото са, така да се каже, епистемологически равнопоставени. 
Тук А. Илиев вижда едно затруднение: „ако понятията, с които 
оперираме, са винаги дадени в самата изходна точка на мисълта 
ни, пита се: как биха могли да се променят в процеса на 
научното познание?” (Илиев 1936: 22). 

Този аргумент на пръв поглед засяга схващането на Й. 
Ремке за науката, където е очевидно, че прогресът се свързва не 
само с изобретяването на нови теории, но и с въвеждането на 
нови понятия. Обаче и във философията ние сме свидетели на 
подобна промяна – новите мисловни тенденции във филосо-
фията биха могли да се свържат с преосмисляне на старите поня-
тия, както и с въвеждане на напълно нови такива. Следователно 
ремкеанците са поставени в неприятна ситуация: защитавайки 
един основен принцип на своята философия – за „равнопо-
ставеността” на индивида и общото от епистемологична гледна 
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точка, те се изправят пред затруднението да обяснят промяната 
на нашия концептуален апарат както в сферата на науката, така 
и на философията. 

 Този критичен аргумент на А. Илиев говори, че той е 
вникнал дълбоко във философията на Й. Ремке, откривайки 
една нейна фундаментална слабост: невъзможност да се обясни 
творчеството, създаването на нови интелектуални продукти. Та-
зи слабост се корени не само учението на Й. Ремке за понятията, 
но и за представата. Ще се опитам да обясня за какво по-точно 
става въпрос. 

Когато човек сънува неща, които в действителност не 
съществуват (змейове, русалки и пр. фантастични създания), 
възниква въпросът как е възможно това. Как може да се появи в 
съзнанието нещо, с което човек никога не е бил в непосредствен 
сетивен контакт? Обяснението, издържано в духа на една 
традиция, която води началото си от Демокрит, обикновено се 
свежда до позоваване на творческата способност на съзнанието. 
Предполага се, че Азът, моето съзнание, произвежда, твори фанта-
зии (фантастични образи), които са само мои и не могат да бъдат 
другиму дадени. Те, както и всички останали „обитатели” на 
моето съзнание, имат битие, принципно различно от това на 
вещите, които ме заобикалят. Понеже не знаем какво по-точно е 
това битие, ние сме принудени да се задоволим с една пределно 
обща квалификация, определяйки го като психично. Така ние 
прибягваме до едно удвояване на действителността – от една 
страна реални предмети, а от друга – техните психични двой-
ници в съзнанието. Въвеждайки понятието за психично битие, 
ние лесно можем да обясним наличието на фантазии (фанта-
стични представи) в съзнанието. Щом съзнанието е в състояние 
да произвежда психични образи, които наподобяват (копират) 
сравнително точно реалните неща, защо то да не може да 
произвежда и такива образи, които нямат материален еквива-
лент? За възникването на последните има едно лесно обяснение: 
от отделни „реални” елементи, напр. образ на змия и образ на 
птица съзнанието може да „изфабрикува” нещо, което не съ-
ществува в действителност – крилат змей. Така съзнанието твори, 
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създава нови образи от елементите на образи, с които вече разполага, 
изявявайки се творчески още в сферата на сетивността. 

Казано накратко, хипотезата за съществуването на психич-
ни посредници между субекта и обекта в процеса на познанието, 
издигната още от Демокрит, е цената, която трябва да се плати, 
за да стане обяснимо това, което обичайно се нарича творческа 
фантазия. Й. Ремке и неговите последователи обаче отхвърлят 
тази хипотеза – тя противоречи на епистемологичната им док-
трина, която може да се нарече „наивен възглед за света” или 
пряк реализъм. С това обаче те оставят без обяснение елементар-
ния и същевременно – фундаментален творчески акт – фан-
тастичните представи. 

Според „наивния” възглед за света познанието е непос-
редствено, т.е. без посредничеството на т.н. познавателни образи 
като психични двойници на обекта на познанието. По дефини-
ция познанието е разяснение на даденото, а дадеността е без-
относително имане на предмета от съзнанието. Това значи, че 
когато аз виждам храма „Св. Александър Невски”, непосредст-
вено даден на съзнанието е самият този предмет – храмът „Св. 
Александър Невски”, а не някакъв негов психически двойник, 
образ на храма в съзнанието ми. Възприятието (от философска, 
онтологическа гледна точка) – това е самият възприеман пред-
мет. В света не съществуват т.н. психически образи – психически 
двойници на действителните неща. Това, което съществува, е 
действителността, която непосредствено е дадена на субекта, и 
самият субект, от който философията се интересува само в най-
общ, онтологически план. (От отношението между субекта и 
обекта се интересува не теорията на познанието, а психологията 
– една частна наука.) 

От гледна точка на наивния възглед за света обяснението 
на обичайните, „нормалните” представи е сравнително лесно. 
Такава една „нормална” представа е налице например когато, 
седейки в кабинета си, аз извиквам в съзнанието си спомена за 
храма „Св. Александър Невски”, който съм виждал и преди. За 
обяснението на това явление на помощ идва интеракционизмът 
на Й. Ремке, съгласно който душата и тялото се намират в 
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причинно единство (взаимно си влияят) и нервно-мозъчният 
процес може да играе ролята на действащо условие за възник-
ването на съответната представа41. (По някаква ментална при-
чина се е актуализирал нервно-мозъчният процес, съпътстващ 
възприятието, при което автоматически възниква и съответното 
възприятие под форма на представа.) На въпроса какво пред-
ставлява тази представа един ремкеанец може резонно да 
отговори: представата за храма „Св. Александър Невски”, която 
аз, седейки в кабинета си, имам, не е някакъв мистериозен пси-
хичен образ на този предмет, изплувал в съзнанието ми, а самият 
предмет, който някога е бил възприет – храмът „Св. Александър 
Невски”. Представата не е нещо психично, поместено в главата 
ми – тя е там, където е самият храм – на площада, който се нами-
ра на най-високото място в стара София. 

Но как стои въпросът при фантазията, когато човек си 
представя нещо, което не е виждал никога – нещо напълно ново? 
Как народната фантазия е родила образа на кентавъра, сфинкса 
и русалката? Как може да ми бъде дадено като представа нещо, 
което не съществува в действителност и следователно никога не 
ми е било дадено като възприятие? 

Напразно ще търсим отговора на този въпрос в лекциите 
по психология на Д. Михалчев, който избягва питането с аргу-
мента, че това не е нито психологически, нито гносеологически 
въпрос (Михалчев 2006: 196)42. 

Вторият пункт от схващанията на Д. Михалчев, който 
според А. Илиев не се синхронизира добре с ремкеанското 
разбиране за философията, е тезата, че познанието е разяснение, 
което се състои в пренамиране на нещо общо като присъщо на 
даденото. Понеже философските понятия се отличават с пре-
делна степен на общност и работата на философа според Д. 
Михалчев се свежда до уясняването на тези понятия, то според А. 
Илиев остава неясно „как може да се уясняват понятия с пре-
делна степен на общност” (Илиев 1936: 96). 

Този въпрос е остроумен и, доколкото ми е известно, 
никъде не е бил обсъждан от Д. Михалчев. Факт е, че неговото 
разбиране за познанието звучи много общо и би било желателно 
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да се конкретизира и може би – коригира с оглед на проблемите, 
които възникват във връзка с разяснението на философските 
понятия. Последните не могат да се разяснят по обичайния 
начин, защото не могат да се подведат под по-общ род. Казано с 
други думи, формулирайки основната задача на философията 
като разяснение на една редица пределно общи понятия, Д. 
Михалчев се натъква на проблема как да се осъществи тази 
експликация. 

Най-близкото до ума решение на проблема е, че след като 
не съществува друга възможност, философските понятия могат 
да се разясняват едно чрез друго. Тогава обаче над разяснението 
надвисва заплахата от кръговост, която да го компрометира 
логически. Един пример за подобна кръговост е следният: 

 Обичайно истинността се определя като свойство на 
съждението, а съждението – като смисъл на съобщителното изре-
чение. Обаче когато се опитваме да обясним кога едно съобщи-
телно изречение е смислено, ние не можем да избегнем едно 
връщане към идеята за истината: смислени са тези съобщителни 
изречения, които подлежат на истинностна оценка. Следова-
телно идеята за истина не може да се разясни чрез идеята за съж-
дение – в този случай ние попадаме в порочен логически кръг. 

 До подобен резултат ни води и опитът да дефинираме 
„истина” чрез „факт”, изхождайки от разбирането, че верни са 
тези изречения, които кореспондират със съответните факти. 
Тогава ние се изправяме пред въпроса „Що е факт?” и волю-
неволю стигаме до „прозрението”, че фактът е това, което прави 
изреченията верни. 

Някой би казал, че понятието за истина би могло лесно да 
се разясни чрез понятието за познание. Но и тук ние „удряме на 
камък”, защото идеята за познание „съдържа” идеята за истина43. 

Изводът е, че понятието за истина е първично, просто, а 
още Г. Фреге отбелязва, че „това, което е логически просто, не 
може да има истинска дефиниция” (Frege 1952a: 42-43). Поня-
тието за истина обаче не е единственото философско понятие от 
този род. Следователно, виждайки основната задача на фило-
софията в разясняването на една поредица от термини, ключови 
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за нашето мислене, ние не трябва да проявяваме максимализъм 
по отношение на философското разяснение. Нашето изискване 
към философското обяснение би трябвало да се смекчи и 
възниква въпросът как по-точно би могло да стане това. В тази 
връзка интерес представлява рецептата на Питър Стросън за 
решаването на този проблем. 

Възгледите за философията на Питър Стросън в някои 
отношения са твърде близки до тези на Д. Михалчев. П. Стросън, 
подобно на Д. Михалчев, вижда целта на философията в разяс-
нението, в постигане на едно явно знание за нашата концеп-
туална система, и счита, че основното средство за разяснение е 
анализът, мисловното „разглобяване”. За разлика от Д. Михалчев 
обаче П. Стросън си дава сметка за трудностите в това отно-
шение: анализът в обичайния смисъл на думата предполага 
редукция до по-прости понятия, а някои философски понятия, 
бидейки прости, не подлежат на такава редукция. Опитвайки се 
да разясним такива прости идеи една чрез друга, ние обичайно 
изпадаме в порочен логически кръг – получава се така, че екс-
планандумът присъства в експликатума. Според П. Стросън от 
тази неприятна ситуация има само един изход и той е следният: 

 „Нека изоставим идеята за съвършената простота на поня-
тията; нека изоставим дори идеята, че анализът трябва винаги да 
бъде по посока на по-голямата простота. Нека си представим 
освен това модела на една сложна мрежа, система от свързани 
единици, понятия, такива, че функцията на всяка единица, всяко 
понятие, би могла от философска гледна точка да бъда правилно 
разбрана само чрез установяване на връзката му с другите, на 
мястото му в системата ... Ако това стане нашият модел, тогава не 
би имало причина да се тревожим, ако в процеса на очертаване 
на връзките от една точка до друга в мрежата ние установяваме, 
че сме се върнали в или сме минали през нашата изходна точка. 
Така например, ние бихме могли да установим, че не можем 
напълно да разясним понятието за познание безотносително от 
понятието за сетивно възприемане и че не можем да обясним 
всички особености на понятието за сетивно възприемане без 
отнасяне към понятието за познание. Но това не би трябвало да 
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бъде един тревожен или изненадващ факт. Така главното обви-
нение за кръговост би загубило жилото си, защото ние може да 
сме се нанесли в широк, разкриващ и разясняващ кръг. Това не 
означава, че обвинението за кръговост е загубило своето жило 
във всички случаи. Някои кръгове са прекалено малки и ние се 
нанасяме в тях неочаквано, погрешно мислейки, че сме устано-
вили една разкриваща връзка. Но би било въпрос на преценка да 
се кажа кога обвинението е стряскащо и кога не” (Strawson 1992: 
19). 

Според мен подходът на П. Стросън за разясняване на 
нашата концептуална структура, която се състои от понятия с 
пределна степен на общност, трябва да се признае за резонен. От 
една страна той изглежда единствено възможен, а от друга – 
плодотворен. Тук, разбира се, трябва да се има пред вид, че, 
строго погледнато, това схващане не е оригинално, макар да е 
изразено от П. Стросън с впечатляваща яснота. В диалектико-
материалистическата философска книжнина от близкото ми-
нало, в която по въпроса за т.н. диалектически категории има 
огромен брой публикации, се счита за банална истина, че кате-
гориите се определят както една чрез друга, така и чрез мястото 
си в системата, т.е. чрез цялата система. „Холистичният” подход 
към въпроса за смисъла на философските понятия в своята най-
крайна форма е реализиран в „Науката логика” на Г. Хегел. Тази 
книга обаче е толкова неразбираема, че е трудно да се каже дали 
е добър или лош пример за това, което А. Бънков нарича „опре-
деляне чрез система” (Бънков 1971: 342, 344). Самата кон-
цептуална система, която ни предлага Й. Ремке, има потенциал 
за прилагането на този подход, защото всеки, който се е запознал 
с нея, сигурно е бил впечатлен от начина, по който отделните 
понятия в нея са логически свързани. Ако някъде в тази взаимо-
обвързана система от понятия „нишката се къса”, т.е. налице е 
някаква логическа несъобразност, каквато според мен е налице 
по отношение на понятието за действителност (съществуване), 
това е дефект на системата, чието обсъждане няма пряко отно-
шение към критиката на А. Илиев. 
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Заключението е, че вторият критичен аргумент, с който А. 
Илиев цели да покаже липсата на синхрон между определени 
аспекти от философските възгледи на Д. Михалчев и неговите 
метафилософски възгледи, не е така убедителен, както първият. 
А. Илиев сочи един проблем, на който Д. Михалчев наистина не 
е отделил специално внимание в своите работи, но който в една 
или друга степен е решен от Й. Ремке чрез установената от него 
концептуална система. 
 

15. Димитър Пенов и религиозната му визия за 
философията. 

 
Монографията на Д. Пенов „Философия и мироглед” от 

1941 г. е реализация на подхода към проблема за същността на 
философията, очертан от С. Казанджиев44. Лансираните тук 
възгледи са в явна опозиция на ремкеанския идеал за фило-
софията като обективна наука, което показва, че въпреки го-
лемия си авторитет Д. Михалчев не е бил законодател на 
философската мода у нас преди Втората световна война. 

Изследването на Д. Пенов е атестат за похвално трудо-
любие и е ценно преди всичко от информационна гледна точка. 
В него се съдържат цитати и позовавания на много съвременни 
философи с персоналистка, екзистенциалистка и антрополо-
гична ориентация, които в прегледите на Д. Михалчев липсват. 
Специално внимание е отделено на екзистенциалната филосо-
фия (С. Киркегор, К. Ясперс, М. Хайдегер), която по това време е 
сравнително слабо позната в България. Интересно е подробното 
етимологично разяснение на думата „философия”, основано на 
древногръцки текстове, както и обстойният преглед на станови-
щата в немската философия за връзката между философските 
възгледи и психологическия портрет на философа. В концеп-
туален план обаче работата на Д. Пенов е под нивото, зададено 
от предшествуващите автори. Причина за това е откровената 
религиозна пристрастност на Д. Пенов, която заглушава трезвия 
анализ, както и стремежът му да демонстрира ерудиция, изразя-
вайки гледището си чрез позовавания на други мислители. 
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Освен че наводнява изследването с цитати, този маниер на изра-
зяване води и до „замазване” на несъгласията между цитираните 
авторитети по въпроса за същността на философията. 

Основната отлика между схващането на Д. Пенов за 
философията и това на С. Казанджиев се съдържа в тезата на Д. 
Пенов, че „през всички векове главен неизменен обект на изследване за 
философията си остава Бог и неговата същност, абсолютното начало 
като първооснова на света” (Пенов 1941: 26). Тази гледна точка Д. 
Пенов се опитва да съчетае с едно схващане, което той погрешно 
приписва на Д. Михалчев – че философията изследва три рода 
проблеми: за света като цяло, за същността на познанието на 
света и за смисъла на човешкия живот45. По логиката на Д. Пенов 
в тази триада водеща роля принадлежи на първия компонент – 
изследването на света като цяло. Понеже „битието в своята 
същина е Бог”, излиза, че „главен предмет на философията през 
вековете си остава въпросът за Бога като първооснова за света”. 
Това значи, че „коренната, последователна, търсеща безвъпросна 
яснота философия – а само като такава тя е възможна – е винаги 
положително богословие, тя е религиозна” (Пенов 1941: 28). 

Д. Пенов излага и разяснява своята теза със завидна само-
увереност. 

„Изследването цялото на вселената е свързано с въпроса за 
първоосновата ù. Дали тя има първооснова е всъщност един без-
смислен от логическо и фактическо гледище въпрос, крайно не 
философски въпрос, издаващ липса на всякаква последовател-
ност в мисълта” (Пенов 1941: 27-28). 

Авторът оставя без отговор неприятните питания, които 
витаят около въпроса за първоосновата на света. (Какво по-точно 
значи „първооснова на света” ? Кога една теза за първоосновата 
на света може да се счита за обоснована?). Той не намира за 
нужно да коментира нито общоизвестното разбиране на И. 
Кант, който обявява този въпрос, интерпретиран по определен 
начин, за теоретически нерешим, нито дори простия факт, че 
мнозина общопризнати философи не са писали нито ред за 
първоосновата на света и за проблемите на теологията. Внима-
ние е отделено единствено на атеистите. Те (между които би 
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трябвало да е и Б. Ръсел, цитиран от Д. Пенов по друг повод в 
качеството си на авторитет), според Д. Пенов са притиснати до 
стената от следната дилема: или да си останат атеисти, преста-
вайки да бъдат философи, или да бъдат философи, отричайки 
се от атеизма. 

„Tertium non datur. За философията не съществува въпрос 
дали първопричината съществува, защото самото ù име сочи на 
съществуването ù, а съществуват въпросите как, в какво поло-
жение, в какви качества, в какво отношение към света съществува 
първопричината и още как в смисъл как е възможно нейното 
съществуване”. 

 Низвергвайки атеистите от философския рай, Д. Пенов 
подлага на критика и схващането на Д. Михалчев, че филосо-
фията се занимава с всеобщото. Според Д. Пенов това схващане 
откъсва всеобщото от особеното и на практика води до пла-
тонизъм. В противовес авторът твърди, че „философията като 
идея е сбор от научното знание”. Естественото възражение, че в 
такъв случай никой не би могъл да се нарече философ, Д. Пенов 
посреща с уговорката, че „става дума именно за философията 
като идея, а не за философията на този или онзи конкретен 
философ” (Пенов 1941: 31-32)46. 

Като източник на това озадачаващо разбиране за фило-
софията Д. Пенов сочи Ф. Паулсен, позовавайки се на неговото 
„Въведение във философията”. Тук наистина има един призив за 
връщане към старото определение на философията като сбор от 
цялото научно познание” (Паулсен 1912: 22). В контекста на 
разясненията, дадени от Ф. Паулсен обаче това схващане не 
изглежда нито анахронично, нито лишено от основание, а е 
чисто и просто една позитивистка гледна точка, близка до тази 
на В. Вундт. В сравнение с него Ф. Паулсен е по-краен сциентист, 
защото омаловажава значението на „чистата” (професионална) 
философия. Той предлага с думата „философ” да се означи та-
къв учен (физик, историк, психолог), който е безкористно отда-
ден на науката и не е „кон с капаци”, а се отличава с разност-
ранни интереси. 
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„Онзи, който се ограничава фактически само в един тесен 
кръг, който не знае и не иска да знае нищо друго, освен за своите 
кодекси и четения, за киселините и солите си, него няма да 
наречем философ не защото неговият предмет не лежи във 
философската сфера, но защото той сам няма онова философско 
подбуждение, което прави изследователят философ. Не е мате-
рията, която прави философа, но формата, направлението на 
духа” (Паулсен 1912: 24). 

Предложената от Ф. Паулсен конвенция за употреба на 
думата философия, подобно на други такива конвенции, е по 
принцип допустима. Едно от достойнствата ù, изтъкнато от 
нейния автор, е близостта до ежедневната употреба на думата. 
Тази конвенция обаче няма нищо общо с разбирането за фило-
софията, за което фактически се застъпва Д. Пенов. 

В цялата си монография Д. Пенов свързва философията не 
с научното изследване, а именно с философските системи, 
считани от Ф. Паулсен за отживели времето си форми на спеку-
лативната философия. Освен това според Д. Пенов философс-
ките системи са „едно особено, неповторимо, лично виждане на 
света” (Пенов 1941: 66). Личностният момент във философията 
обяснява защо дадено философско схващане е достъпно и 
убедително само за определен кръг хора. Причината е, че „в него 
те пренамират отключена и изразена собствената си духовност. 
Това важи, естествено, не само за философските учения, а и за 
художествените, поетическите, и особено за музикалните произ-
ведения” (Пенов 1941: 12). 

 Д. Пенов не просто приписва на философския текст 
ефект, аналогичен на естетическия – той твърди, че „всяка ис-
тински голяма философия е екстазна, защото тя постига едно 
единство зад разпокъсаността и противоречията на тук даденото, 
унася се в една друга действителност, отключва друг мир зад 
границите на логическото” (Пенов 1941: 36). Въпросът, който въз-
никва в случая, е как това ирационалистко схващане за филосо-
фията се съчетава с позитивизма на Ф. Паулсен. Причината за 
тази невъзможна връзка изглежда е Паулсеновият „идеалистичен 
пантеизъм” – една метафизическа хипотеза, считана от самия Ф. 
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Паулсен за приемлива, но недоказуема. Идеалистичният пан-
теизъм е една комбинация от панпсихизма на Г. Фехнер – фи-
лософския учител на Ф. Паулсен – и пантеизма на Спиноза. Д. 
Пенов сигурно е възприемал хипотезата на Ф. Паулсен като 
философска увертюра към богословието. Това изглежда го е из-
кушило да обедини еклектично в концепцията си за филосо-
фията две толкова различни по дух гледни точки. 

Изследването на Д. Пенов „хронифицира” един недоста-
тък, който ние откриваме у С. Казанджиев – небрежното бора-
вене с термина „истина” и пренебрежителното отношение към 
кореспондентното разбиране за истината. Това личи от схваща-
нето на Д. Пенов за истината във философията, което е някаква 
вариация върху Хегеловия холизъм (че истината не е в отделните 
философски системи, а в онова безкрайно цяло, към което те се 
отнасят) (Пенов 1941: 66). На този възглед, който у Г. Хегел по-
чива върху едно логическо недоразумение, Д. Пенов придава 
религиозно-мистична окраска, което не го прави по-убеди-
телен47. 
 

16. Тодор Павлов и митът за неговия значителен принос 
към въпроса за предмета на философията и частните 

науки. 
 

В т. ІІІ на четиритомната „История на философската мисъл 
в България” пише, че „философското дело на Т. Павлов е значи-
телен принос в съкровищницата не само на българската, но и на 
световната марксистко-ленинска литература”. Тук като една от 
големите заслуги на Т. Павлов се сочи „разработката на схва-
щането на В. Ленин за предмета на философията и специалните 
науки и тяхното взаимоотношение” (История на философската 
мисъл в България 1976: 296). Един читател, който не познава нито 
марксистко-ленинската философия, нито философското твор-
чество на В. Ленин и Т. Павлов, сигурно би приел на доверие 
тези две констатации. Истината е, че те и двете са неверни. 

В. Ленин никъде не е обсъждал нито въпроса що е фило-
софия, нито що е наука, защото по принцип е бил чужд на 
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подобни „академични” теми, които нямат пряко отношение към 
партийните борби и текущата политика. Що се отнася до 
приноса на Т. Павлов към световната философия и в частност – 
по въпроса за предмета на философията и отношението му към 
този на частните науки – това е един мит, създаден при социа-
лизма, който все още битува в съзнанието на мнозина като част 
от носталгията по едно отминало време, което няма да се върне 
никога. 

Има поне два фактора, които са благоприятствали въз-
никването на мита за големия принос на Т. Павлов за развитието 
на българската философия. 

Първият фактор е биографичен. Най-общо казано тук 
става въпрос за три рода взаимосвързани и взаимно обуславящи 
се обстоятелства: 

1/ революционната биография на Т. Павлов, важен еле-
мент от която е пребиваването му в Съветския съюз като полити-
чески емигрант; неговият краен догматизъм и политически 
консерватизъм48, съчетани по парадоксален начин с политическо 
нагаждачество49. 

2/ особеният статут, който Т. Павлов си спечелва при со-
циализма с решаващата подкрепа на Москва50. (Той е най-
високопоставеният в партийната йерархия български философ, 
заемал престижни държавни и научни длъжности и носител на 
множество държавни награди и отличия51.) 

3/ особената роля, която Т. Павлов си присвоява по отно-
шение на българските философи при социализма: да бъде съд-
ник на волнодумците, които с писанията си застрашават чисто-
тата на марксистко-ленинската идеология52. 

Вторият фактор, родил и години наред подхранвал мита за 
големия философ Т. Павлов, е неизлечимата слабост на привър-
жениците на диалектическия материализъм към дълбокомисле-
ния, неясен и „усукан” изказ, имитиращ Хегеловите диалекти-
чески обрати („да, ама не; и тъкмо защото „не”, то „да”, така че 
нито просто и само „да”, нито просто и само „не”, а и да, и не), и 
способността на Т. Павлов да овладее до съвършенство този диа-
лектически жаргон, който му позволява да говори компетентно 
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по всички въпроси, без нищо да казва, да заема „обтекаеми” 
позиции тогава, когато не е сигурно как би се изтълкувало мне-
нието му от висшите съветски идеолози и да бъде достатъчно 
неразбираем, за да минава за дълбок мислител. Това е стар трик 
във философията. Докато съществува разбирането, че фило-
софията е нещо такова, което не може да бъде разбрано от всеки и тя 
стои по-близо до поезията и религиозното откровение, от-
колкото до математиката и емпиричните науки, този трик ще 
бъде неизменен атрибут на философското шарлатанство53. Към 
тази имитаторска способност на Т. Павлов трябва да се прибави 
и едно немарливо, пренебрежително отношение към логиката – 
болест, която в по-ранните работи не е така явна, но с годините 
се засилва. Пренебрегването на логическите стандарти подсилва 
ефекта от неясния и натруфен изказ, допълнително озадача-
вайки читателя. 

С течение на времето митът за величието на Т. Павлов ще 
отмре от само себе си без значение с какви аргументи ние днес 
защитаваме една или друга оценка на неговото философско 
творчество. Там е работата, че отдавна никой не проявява охота 
да се занимава с Т. Павлов, и каквото и да се каже по адрес на 
неговата философия, то ще си остане затворено между книжните 
корици. За изследователя Т. Павлов би бил интересен единст-
вено от културологична гледна точка, защото митът за Т. Павлов 
и изобщо феноменът Т. Павлов е характерен белег на една 
безвъзвратно отминала епоха. Настоящото изследване обаче не 
си поставя културологични задачи, поради което изкушението 
да се „прескочи” в изложението философът Т. Павлов беше 
голямо. Това обаче би било бягство от отговорностите на 
историка. Поемайки риска да отегча до смърт читателя „и себе 
дори”, и съзнавайки, че печалбата, свързана с този риск, е 
съмнителна, ще се опитам да покажа, че макар и да е писал доста 
по въпроса за същността на философията и за отношението 
между философията и частните науки, Т. Павлов няма никакъв 
особен принос нито по първия, нито по втория въпрос. За да не 
бъда голословен, ще се спра сравнително подробно на неговите 
писания. В критиката си ще акцентирам върху два пункта от 
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схващанията на Т. Павлов: за класово-партийния характер на 
философията и за света в цялост като предмет на философията. 
Считайки тези две страни от схващанията на Т. Павлов за 
типични и показателни за характера на марксистко-ленинската 
философия като цяло, аз съм обособил критичните бележки 
върху тях в самостоятелни части на изложението.  
 

*  *  * 
 

Схващането на Т. Павлов за философията и за отноше-
нието на философията към частните науки се формира в края 
на 20-те години. Впоследствие то търпи промяна, която според 
мен е регресивна, защото в крайна сметка води до абсурдната 
теза, че въпросът „Що е философия?”трябва да се редуцира до 
въпроса „Що е марксистко-ленинска философия?”. 

Първоначалният вариант на схващането на Т. Павлов за 
философията е изразен в „Ремкеанство и материализъм” (Науч-
но-философска студия) от 1930 г., а неговата ревизия – във 
„Философията и частните науки” от 1940 г. В рамките на този 
период има и една „междинна” работа – „Що е философия” 
(Философско-научен очерк) от 1939 г., чието съдържание ще 
бъде засегнато тук от съображение за пълнота. В по-късното 
творчество на Т. Павлов има и други заглавия, релевантни на 
темата, които заслужават внимание, но посочените по-горе две 
негови работи (от 1930 г. и от 1940 г.) са най-важни от исто-
рическа гледна точка: те ни показват как се формират и про-
менят възгледите му по интересуващия ни тук въпрос. 
 

17. „Ремкеанство и материализъм”. 
 

„Ремкеанство и материализъм” е едно произведение на Т. 
Павлов, което в сравнение с по-късните му работи не е лишено 
от достойнства. Едно от тях е стремежът да се конструира кон-
цепция за философията, която освен всичко друго да бъде съоб-
разена с елементарната логика. От тук идва и сравнително яс-
ното изложение, което съдържа елементи на оригиналност, на 
собствено авторово виждане по обсъжданите въпроси. По-
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късните работи, в които се засяга въпросът за същността на 
философията, са до такава степен повлияни от догматизма и 
схоластиката на съветската философска книжнина от времето на 
сталинизма, че логиката на авторовите схващания напълно се 
губи, а елементите на оригиналност, които в крайна сметка ни 
интересуват, потъват между клишетата и празнословието, с 
които авторът поставя на изпитание търпението на читателя. 

„Ремкеанство и материализъм” е и по съдържание, и по 
стил полемична работа, което ни навежда на мисълта, че целта 
на написването ù не е изследователска, а по-скоро пропагандна: 
да се дискредитира философското учение на Й. Ремке, добило 
широка популярност у нас под влияние на Д. Михалчев. Един от 
най-важните пунктове на това учение е схващането на Й. Ремке – 
Д. Михалчев за философията. От чисто пропагандна гледна 
точка това схващане има безспорни достойнства – лесно е за 
разбиране и изглежда логично, близо до ума. В противовес на 
това схващане Т. Павлов се опитва да популяризира една по-
различна гледна точка за философията, рекламирана от него 
като автентично марксическа. Авторът дава да се разбере, че 
гледа на Д. Михалчев не просто като на опонент или идеен 
противник, а като на класов враг, който трябва да бъде разоб-
личен, за да не мъти със своите писания съзнанието на пролета-
риата. Показателна в това отношение е общата оценка, която се 
дава на защитаваната от Д. Михалчев философска доктрина: 

„...Към характеристиката на ремкеанството като научна 
реакция и попщина [тук се визира В. Ленин в „Материализъм и 
емпириокритицизъм” – пояснение В. Кулов] с оглед на проявле-
нията му у нас през последните години и особено от 1923 г. 
насам, [трябва] да се прибави: ремкеанството е днес теорията на 
фашизма, на белия терор и дори просто на З.З.Д. у нас” (Павлов 
1930: 9). 

Този гневен изблик вероятно е предизвикан от колабора-
ционизма на Д. Михалчев, който през 1923 г. по време на 
Цанковото правителство приема поста посланик в Чехословакия. 
Така или иначе цялата книга на Т. Павлов е изпъстрена с подиг-
равателни и обидни подмятания по адрес на Д. Михалчев54. Този 
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грубиянски тон изглежда още по-неуместен, като се има 
предвид, че изразява отношението на един начеващ писател към 
своя довчерашен университетски учител. Но дори с тази си 
непривлекателна особеност „Ремкеанство и материализъм” 
заслужава вниманието на историка, защото бидейки своеобразна 
имитация на „Материализъм и емпириокритицизъм”, заедно с 
няколко други работи на Т. Павлов от същия период задава мо-
дела на безцеремонно отношение към т.н. буржоазни философи, 
превърнал се в норма по времето на социализма. Що се отнася до 
съдържащата се тук концепция за философията, не след дълго тя 
бива ревизирана от автора по причини, които също не са без-
интересни. По странно стечение на обстоятелствата обаче след 
трийсетина години една от двете основни тези на тази кон-
цепция ще се „възроди” в Съветския съюз и Т. Павлов тихо-
мълком ще я припознае като завещана ни от класиците на 
марксизма. 

Разбирането на Т. Павлов за философията, изложено в 
„Ремкеанство и материализъм”, е една конюнкция от две дефи-
ниции: популярната „космологична” дефиниция на „фило-
софия”, която сочи като предмет на систематичната философия 
света като цяло (или света в неговата цялост), и схващането на Ф. 
Енгелс за диалектиката, изразено в „Анти-Дюринг”: че тя е „нау-
ка за общите закони на движението и развитието на природата, 
човешкото общество и мисленето” (Енгелс 1954: 153). Така се 
стига до разбирането, че „предмет на философията е действи-
телността, взета като конкретно цяло и която трябва да бъде 
разбрана в своите най-общи закономерности, отнасящи се към 
природата (неорганичната и органичната материя) и към чо-
вешкото мислене („духа”).” В това си качество философията е 
мироглед” (Павлов 1930: 14). 

Т. Павлов претендира, че това е разбирането, към което са 
се придържали К. Маркс, Ф. Енгелс и В. Ленин. Тази претенция е 
неоснователна. Нито един от въпросните „класици” не е декла-
рирал такова разбиране за философията и изобщо не се е опит-
вал да дефинира думата „философия”. Разбира се, в работите на 
К. Маркс, Ф. Енгелс и В. Ленин се говори на много места за 
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философия, обаче от тези изказвания не може да се сглоби един 
цялостен и непротиворечив възглед55. Това обстоятелство ще 
доведе впоследствие до бурни спорове по въпроса „Що е фило-
софия?” между марксистите в страните на т.н. реален социа-
лизъм и най-вече – в Съветския съюз. 

Интересен е начинът, по който Т. Павлов обосновава своето 
разбиране, че предмет на философията е светът като цяло. В 
тази връзка той издига един любопитен аргумент, основан върху 
аналогия: предметът на философията се извежда от една ана-
логия с този на частните науки. Според Т. Павлов предмет на 
частните науки не са научните закони, т.е. общото в действи-
телността, както обичайно се мисли, а както законите, общото, 
така и единичното или по-точно – „общото в единичното и 
единичното в общото”. По аналогия и философията „не може да 
се определи само като знание за най-общите закони и форми на 
битието...”. Наред с общото предмет на философията трябва да 
бъде „една конкретност, една единичност, една пълнокръвна 
реалност. А коя е и коя може да бъде тая конкретност?... Явно е, 
че тя може да бъде именно „света, взет в своята цялост” – и само 
той! Тя е цялата действителност, взета с всичките си части и 
страни, включително човека, човешкото общество и субективния 
„вътрешен” мир на човека” (Павлов 1930: 14). 

Този куриозен аргумент на Т. Павлов несъмнено е негово 
собствено изобретение. Обичайното разбиране е, че твърде-
нията, с помощта на които се формулират физическите, хими-
ческите, психологическите и пр. емпирични теории, са уни-
версални и не съдържат собствени имена, т.е. нямат отношение 
към индивидите и конкретните събития. Тези универсални 
твърдения, свободни от всякаква конкретност (К. Попър ги на-
рича чисти или строги), са инструменти за обяснение и пред-
сказание. Но и в самите научни обяснения и предсказания няма 
нищо конкретно. Конкретните явления, които подлежат на 
обяснение, участват в обяснението само с онези свои признаци, 
които са релевантни на признаците, между които е установено 
функционално отношение в научните закони. Следователно, 
строго погледнато, науките, които обикновено се считат за „ета-



 

 

147 

лонни”, нямат работа с единичното. Същото разбиране, но изло-
жено в друг контекст (на понятието за причинност), ние откри-
ваме в статията на Д. Михалчев от 1929 г. „Чудото като фило-
софска проблема”56. Т. Павлов, изглежда, отхвърля тази гледна 
точка и е трудно да се каже дали това е резултат от манията му 
да мисли диалектически или от незнание. 

Като оставим настрана коментираната тук „оригинал-
ност”, то изложеното по-горе разбиране на Т. Павлов за фило-
софията възбужда множество въпроси, доколкото авторът е 
скаран с дефинициите. Опитвайки се да разясни що е фи-
лософия, той прибягва до термините „наука” и „мироглед”, но 
никъде не разяснява изрично нито смисъла на тези понятия, 
нито отношението им към понятието за философия. В случая Т. 
Павлов борави с неявни предпоставки, които изглежда счита за 
подразбиращи се. Ако изкараме наяве тези предпоставки, ще 
получим като резултат следния възглед: 

Мирогледът е визията за света в цялост или като цяло. Съ-
ществуват различни видове мироглед и философията е един от 
тях. Всяка философия има мирогледен характер – няма фило-
софия, която не е едновременно с това и мироглед. За разлика от 
другите мирогледи – „религиозния и естетико-фантастическия” 
– философията е научен мироглед57. Научността на мирогледа 
(и оттук – на философията) е свойство, което търпи градация: 
„диалектическият материализъм е най-научната, най-издър-
жаната вътрешно (логично) и най-съгласуваната с практиката 
научна философия” (Павлов 1930: 9). 

Не е ясно какво има Т. Павлов пред вид, когато приписва 
на всеки философски мироглед (на всяка философия) научен 
характер. В какво се изразява този научен характер? Кой е науч-
ният момент например във възгледите на Дж. Беркли или на Ф. 
Ницше? Този въпрос не е осветлен и човек остава с впечатле-
нието, че може би става въпрос за отделни недообмислени фра-
зи, от които не трябва да се правят генерални изводи58. 

В „Ремкеанство и материализъм” Т. Павлов развива едно 
схващане за възможните отношения между философията и част-
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ните науки, което заслужава коментар. Според него възможнос-
тите са четири: 

1/ Философията е излишна, защото предметите на част-
ните науки обхващат целия възможен предмет на познание и не 
оставят свободно поле за философията. 

2/ „Философията не е тъждествена със специалните науки, 
но тя гради след тях,... тя е просто обобщение на техните ре-
зултати”. 

3/ „Философията ... е съвършено самостойна и може и 
трябва да поставя и решава своите философски въпроси преди 
[специалните науки] и по този начин да даде на специалните 
науки техните основни предпоставки, от които те излизат, но 
които не са нито техния предмет, нито е в тяхната компетенция 
да ги разгледат и установят”.  

4/ „Философията се различава от специалните науки също 
тъй както цялото и общото се различават от частите и необщото, 
но тя не е нито преди, нито след, нито над, нито под специалните 
науки, както например цялото или общото не са нито под, нито 
над, нито преди, нито след частите и необщото, а е неотделима от 
тях, развива се чрез тях, и те чрез нея и, в качество на знание за 
върховното единство и за най-общите закони на битието и 
мисленето, се явява тяхна ръководителка, но без да се отделя от 
тях...”59 (Павлов 1930: 15-16). 

 Първите две схващания се приписват на марксисти в Съ-
ветския съюз, където са били разкритикувани и определени 
съответно като „ликвидаторски” и „опашкарски”. Третото схва-
щане Т. Павлов свързва с концепцията за философията, под-
държана от Ремке – Михалчев, а четвъртото – с диалектическия 
материализъм. Повече историко-философски илюстрации на 
своята концепция той не дава. Тук трябва да се има пред вид, че 
„Ремкеанство и материализъм” е книга, писана в затвора, което 
обяснява ограничения характер на цитиранията и позовава-
нията в нея. Доколко авторът изобщо е бил „на ти” с различните 
гледни точки за философията и дали не е считал, че е недос-
тойно за един пролетарски писател да имитира „професорския” 
начин на писане - за това може само да се гадае. 
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Според мен една конструкция, която ни дава представа за 
възможните отношения на философията към частните науки, не 
може да бъде извлечена от общи съображения (дедуцирана от 
някакъв общ принцип), защото съществуват какви ли не гледни 
точки за философията и това е един емпиричен въпрос. Т. 
Павлов не е първият, който се е поддал на изкушението да реши 
въпроса a priori, но е претърпял неуспех60. Неговата концепция не 
издържа емпирична проверка, защото могат да се посочат 
гледни точки за отношението между философията и частните 
науки, които не се вместват в указаните по-горе четири въз-
можности. Да вземем за пример схващането на В. Винделбанд, 
който предлага с думата „философия” да се означи теорията за 
нормативното съзнание и ценностите. Това е един модел на 
философстване, който, модифициран по един или друг начин, 
винаги е имал своите привърженици. Разбрана по този начин, 
философията би трябвало да се постави редом с частните науки – 
нито над, нито под, нито преди, нито след тях. Т. Павлов пази това 
специално място за диалектическия материализъм, но гледната 
точка на В. Винделбанд няма нищо общо с диалектическия мате-
риализъм. Ако философията се схваща като теория на цен-
ностите, тя не се нуждае от никаква взаимовръзка (и изобщо – от 
никаква връзка) с частните науки, докато за един привърженик на 
диалектическия материализъм според Т. Павлов такава взаимо-
връзка и взаимозависимост е задължителна. Според лансирания 
от В. Винделбанд възглед предмет на философията не е светът 
като съвкупност от факти, а една напълно различна битийна 
сфера – тази на нормите и оценките. Излишно е да се посочва 
колко далеч стои това разбиране от диалектическия материа-
лизъм. 

Би могло да се спори дали Т. Павлов адекватно представя 
концепцията на Ремке – Михалчев за философията, свързвайки я 
с третата посочена от него възможност (за автономния характер 
на философията по отношение на частните науки). Едно е да се 
припише на философията собствен предмет, който се заключава 
в осмислянето на една поредица от понятия с пределно общо 
съдържание, функциониращи както в естествения език, така и в 
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езика на науката. Друго е да се каже, че философията се занимава 
с изходните предпоставки на специалните науки, а нещо трето – 
че философията дава на специалните науки техните най-общи 
предпоставки. Вярно е, че у Д. Михалчев тези разлики не са е 
достатъчно добре осветлени. Косвено това се потвърждава от 
факта, че тълкуванието, което Т. Павлов дава на неговия възглед 
и което аз лично считам за неадекватно, ние откриваме и у А. 
Илиев61. Обаче самите философски възгледи на Д. Михалчев 
говорят красноречиво, че той не проявява особен интерес към 
развитието на съвременната наука, включително към посту-
латите на физиката, биологията и пр. Д. Михалчев никога не е 
поставял философията над науката – не е считал, че обсъждайки 
и изяснявайки смисъла на основни философски понятия като 
тези за време, място, пространство, промяна и пр., той косвено 
развива математиката и физиката, защото цели да снабди мате-
матическите или физическите теории с изходни предпоставки. 

Съществуват наистина гледни точки за философията, 
които по един или друг начин свързват нейния предмет с анализ 
на изходните предпоставки на частните науки. Дж. Уиздъм сочи 
три (цели три!) модела на философстване, ориентирано към 
науката, и при всеки един от тях философите така или иначе 
проявяват интерес към изходните предпоставки на частните 
науки (Wisdom 1975: 4-29). Обаче тази „сциентистка” ориентация 
на философията е чужда на Й. Ремке и Д. Михалчев. 

Един централен момент в концепцията на Т. Павлов за 
философията е тезата за нейния класово-партиен характер. Тук 
се изхожда от разбирането, че философията е мироглед, а в 
класовите общества мирогледът по дефиниция има класов 
характер. Понеже има два вида класи – прогресивни и регре-
сивни – то и философията бива прогресивна и регресивна. Прог-
ресивната философия стои близо до науката и близо до исти-
ната, защото прогресивните класи имат интерес от утвържда-
ването на истината за света. Ето защо може да се каже, че по 
силата на своята социална природа философията на прогре-
сивните класи е „абонирана” за истината – естествено в ония гра-
ници, които съответният исторически етап от развитието на чо-
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вечеството налага върху познанието. Реакционните класи, нап-
ротив, имат интерес от утвърждаването на такъв мироглед, 
който затъмнява, прикрива истината. Ето защо мирогледът на 
реакционните класи стои далеч от истината и науката. Има два 
основни вида философия – материалистическа и идеалисти-
ческа. Прогресивните класи по правило имат тежнение към 
материализма, а регресивните – към идеализма. Пролетарската 
философия е материалистическа, а буржоазната – идеалисти-
ческа. Съвременната буржоазия чрез своите платени слуги – 
професорите по философия – без изключение „ражда” фило-
софски идеализъм. (На професорите по философия в буржоаз-
ното общество не трябва да се вярва нито дума – те, както е казал 
В. Ленин в „Материализъм и емпириокритицизъм”, са без из-
ключение учени слуги на теолозите.) (Ленин 1946: 295). 

В съгласие с В. Ленин Т. Павлов твърди, че всички опити да 
се заобиколи дилемата „материализъм или идеализъм” са обре-
чени на провал – една неутрална философска позиция е теоре-
тически несъстоятелна. Всеки стремеж към философски неутра-
литет неизбежно води в блатото на идеализма. (Пример в това 
отношение според Т. Павлов е философията на Й. Ремке – Д. 
Михалчев. Понеже Й. Ремке е вярвал, че изобретеното от него 
философско начало – изходно положение, върху която е изградена 
философската система – е свободно от предубежденията както 
на материализма, така и на идеализма, той с пълно право според 
Т. Павлов е бил определен от В. Ленин като идеалист.) 

 Обилно гарниран с цитати от Ф. Енгелс и най-вече от В. 
Ленин, възгледът на Т. Павлов за класово-партийната природа 
на философията се допълва с критика на статията на Д. Михал-
чев „Философия, социална идеология и наука”. В тази статия 
същият този възглед, изложен в две предишни работи на Т. 
Павлов, е предмет на критично обсъждане62. В „Ремкеанство и 
материализъм Т. Павлов дава да се разбере, че няма никакво 
намерение да се съобрази с критиката на Д. Михалчев. Прие-
майки „на нож” всички издигнати от него аргументи, той се 
опитва да ги обори, демонстрирайки едно неуважително отно-
шение към своя опонент. 
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18. „Що е философия”, „Философията и частните науки” 
и „Теория на отражението”. 

 
През 1939 г. Т. Павлов издава един „философско-научен 

очерк”, озаглавен „Що е философия”. По това време вече е из-
лязла на бял свят „Теория на отражението” на руски и български 
(1936 и 1937 г.), където е засегнат въпросът за отношението между 
философията и частните науки. По тази причина би трябвало да 
се очаква, че в „Що е философия” схващането на Т. Павлов за 
философията, изложено в „Ремкеанство и материализъм”, ще 
бъде доразвито и избистрено. Това очакване обаче не се оправ-
дава. „Що е философия” е едно бедно по съдържание съчи-
нение, което „гъмжи” от нищо незначещи фрази и диалекти-
чески клишета, имитиращи пророческия маниер на Хераклит 
Тъмния от Ефес. Така например ние научаваме, че „филосо-
фията не е нито „чиста” онтология или натурфилософия, нито 
„чиста теория на познанието или логика”; че „философията без 
частните науки води, в последна сметка, към схоластика и 
мистика; частните науки без философията пък – към вулгарен 
емпиризъм и в последна сметка – пак към мистика”; че „фило-
софия и частнонаучно познание са две качествено различни и 
същевременно неизключващи се абсолютно, а взаимопроник-
ващи се ... страни на ... всеобщото научно познание-отражение”; 
че „когато материализмът е бил метафизически, не е могъл да 
бъде проведен последователно... Също така... идеализмът,... 
когато е бил диалектически, не е могъл да проведе последова-
телно диалектиката...” (Павлов 1939: 12, 13, 14-15, 19). Тази 
брошура на Т. Павлов напълно оправдава лошата репутация, 
която по времето на социализма марксистко-ленинската филосо-
фия си беше спечелила сред представителите на точните науки – 
че е в по-голямата си част вербализъм, „разтягане на локуми”. 

В „Що е философия” Т. Павлов говори ту за философията, 
ту за научната философия, и читателят се чуди дали и кога в 
тези два термина авторът влага различен смисъл или ги упот-
ребява като синоними. Аз съм склонен да мисля, че колкото и 
учудващо да изглежда, авторът чисто и просто ги отъждествява 
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по смисъл. Така той de facto твърди нещо, за което се намеква и в 
„Ремкеанство и материализъм”: че философията е по дефиниция 
научна. Кое ми дава основание за такова едно тълкуване? 

В „Що е философия” на философията се приписват два 
белега: тя има за предмет най-общото в света и едновременно с 
това е мироглед, защото разглежда света като цяло и мястото на 
човека в него (Павлов 1939: 5-6). Тази гледна точка не е нова, тя е 
застъпена и в „Ремкеанство и материализъм”. Обаче авторът 
твърди, че с посочването на тези два белега въпросът „Що е 
философия?” остава все още открит: за да разберем що е фи-
лософия, ние трябва да изходим от това що е научна философия. 
Казано с други думи, според Т. Павлов понятието за научна 
философия е оня „филтър”, с помощта на който ние можем да 
отделим това, което някога е минавало за философия (но всъщ-
ност не е), от това, което е философия в собствения, същинския 
смисъл на думата. Накратко тезата е, че истинската философия е 
научната философия. Въпросът какво представлява ненаучната 
философия не се поставя – изглежда авторът счита това понятие 
за contradictio in adjecto. 

Аз лично отказвам да разбера тази логика, която ми из-
глежда безнадеждно сбъркана. Не може обаче да се отрече, че 
резултатът от този висш диалектически пилотаж е впечатляващ: 
оказва се, че философия в собствения смисъл на думата е само 
марксистко-ленинската философия – всичко останало е филосо-
фия „менте” (една имитация на философия). Тази самохвална 
марксистка концепция за философията става преобладаваща по 
време на ранния социализъм – тогава тя се възприема като нещо 
самопонятно. 

Любопитно е да се знае какво по-точно има пред вид Т. 
Павлов, когато говори за научна философия. Според него приз-
наците за научност са три:  

1/ нашите мисли да са доказано верни (критерий в това 
отношение е практиката),  

2/ да са свързани по начин, който съответства на обектив-
ната връзка между нещата и  



 

 

155 

3/ да са резултат от методично изследване, а не на слу-
чайно хрумване (Павлов 1939: 15). 

Първото изискване изглежда твърде наивно от гледна 
точка на съвременната философия на науката. То предполага, че 
емпиричните научни теории могат да бъдат експериментално 
доказани – нещо, което още Д. Хюм е отричал и което съвремен-
ната философия на науката най-категорично отхвърля. Ако 
обаче в сферата на емпиричните науки липсва критерий за 
истинност на една теория, то посочването на истинността като 
необходимо условие за научност на теорията е безполезно; ние 
никога не бихме могли да кажем дали дадена теория е научна 
или не. Така понятието за научност се изпразва от съдържание, 
защото води до ненужно удвояване на термините. 

Разбирането, че една научна теория трябва със сигурност 
да е вярна, противоречи на нашето интуитивно понятие за 
научност. Според това понятие научна е една теория, която 
някога е била част от науката – в която някакви учени са имали 
доверие и която е била защитавана с аргументи, считани за 
приемливи от гледна точка на научните стандарти. Такава е 
например холестеролната теория за инфаркта, според която 
една важна причина за инфаркт е натрупване на холестеролни 
„плаки” по стените на кръвоносните съдове. Днес тази теория се 
счита за доминираща в научните среди и би могла да бъде под-
крепена с множество аргументи, считани от учените за сериозни. 
Обаче ако утре теорията бъде изоставена, което в медицината се 
случва често, ще престане ли тя да се счита за научна? 

Всички разбират, че когато ние говорим за научност на 
теорията, обикновено имаме предвид нещо по-друго от това, че 
тя е вярна. Под „научност” обичайно се разбира съобразяването 
на един научен продукт с някакви неписани научни стандарти: 
предполага се, че тези стандарти могат да бъдат удовлетворени и 
тогава, когато теорията е погрешна. Историята на науката е 
пълна с „изоставени” теории: те не са опровергани в точния 
смисъл на думата, а чисто и просто са загубили доверието на 
научната общност. Нормално е тези теории да се третират като 
научни, въпреки че е много вероятно да са неверни. 
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Казано накратко, във философията на науката с основание 
или не се счита, че макар и да няма критерий за истинност в 
емпиричните науки, съществува един интуитивен критерий за 
научност, към който учените така или иначе се придържат. 
Големият въпрос е този критерий да бъде експлициран. Ако се 
приеме, че такъв критерий не съществува, би било необяснимо 
пренебрежителното отношение на учените към теориите на 
астрологията, хиромантията, езотеричните науки, алтернатив-
ната медицина и пр., които се възприемат като псевдонаучни, 
въпреки че никой не е доказал и не би могъл да докаже тяхната 
фактическа неистинност. Това оправдава употребата на две раз-
лични по смисъл понятия – за научност и за истинност, така че 
истинността да не се счита за необходимо условие за научност. 
(И научността на свой ред не трябва да се счита за необходимо 
условие за истинност – една теза може да бъде вярна, макар да не 
е плод на научно изследване.) 

 Третото изискване за принадлежност към науката, из-
дигнато от Т. Павлов – чe научни са тези твърдения, които не са 
резултат от случайно хрумване, а са плод на систематично из-
следване – е формулирано твърде неопределено. От една страна 
то е вярно, доколкото самите научни изследвания имат систе-
матичен характер – подчиняват се на определена логика. Въп-
росната логика се задава на първо място от самата теория, под-
ложена на емпирична проверка, и, разбира се, от интелекта и 
интуицията на експериментаторите. Това обаче звучи твърде 
общо. 

Има една конкретна теза, с която разбирането на Т. Павлов 
е съзвучно и която към момента на написването на „Що е фи-
лософия” е била все още твърде популярна. Това е тезата, че 
научно е това изследване, което е резултат от приложението на 
индуктивния метод. Ако Т. Павлов е имал предвид приложението 
на индуктивния метод като условие за научност, то след 
Попъровата критиката на индуктивизма това разбиране се счита 
за преодоляно. Днес ние вече гледаме по друг начин на популяр-
ното мнение, че научното откритие непременно лежи върху 
„планина от факти” – че е непременно свързано с огромен брой 
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експериментални изследвания, които дават основания да се из-
дигне една нова научна теория, която е тяхно обобщение. Една 
нова научна теория може да се конструира и чисто умозрително 
и в качеството си на интелектуално творение тя има своята стой-
ност независимо от това дали е била подложена или не на опит-
на проверка. (В областта на теоретичната физика публикуването 
и обсъждането на такива теории, които не са „подплатени” с 
данни за проведени експерименти, е нещо обичайно.) Според К. 
Попър е достатъчно една теория да подлежи на експериментална 
проверка, за да се счита за научна. 

Що се отнася до второто изискване (че отделните поло-
жения в теорията трябва да бъдат свързани по начин, който 
съответства на действителното положение), то изглежда прием-
ливо, докато не се замислим какво всъщност означава. Тогава 
разбираме, че е безсмислено – то не означава нищо. 

Между отделните положения в една теория наистина би 
трябвало да има определена връзка, но тази връзка е от логи-
ческо естество. При дедуктивните теории връзката между от-
делните положения е „съвършена” – нищо повече не би могло да 
се изисква от нея (тя не би могла да се „подобри”). И все пак та-
кава една дедуктивна теория би могла да е погрешна – ако 
изходните ú положения (постулатите, аксиомите) са погрешни. В 
този смисъл анализът на логическата структура на научната 
теория не оставя място за някаква кореспонденция между вът-
решната свързаност на теорията и реалната връзка между не-
щата – не е ясно как трябва да се разбира (да се мисли) тази идея. 

Когато обсъждаме идеята за научността на философията, 
ние трябва да имаме предвид, че този термин („научна фило-
софия”) сам по себе си е доста неопределен. Както беше отбеля-
зано в (9), за научна философия може да се говори в два смисъла 
– тесен и широк. Има автори като Д. Михалчев например, които 
под „научна философия” разбират философия, която е едно-
временно с това и наука – една от съществуващите науки. Това 
значи, че всички белези, присъщи на науката като такава, са 
присъщи и на философията. Обаче други автори наричат фило-
софията „научна”, когато тя, без да е наука, се доближава по 
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някои белези до научните теории. Казано с други думи, според 
втория възглед само част от признаците, по които науката се 
отличава от ненауката, са присъщи на научната философия, но 
не и на ненаучната философия. В такъв смисъл говори за научна 
философия например Б. Ръсел. Ние виждаме, че тези две раз-
лични условия за научност на философията се изключват 
взаимно. 

От кой тип е схващането на Т. Павлов за научността на 
философията? Ние не откриваме ясен и категоричен отговор на 
този въпрос в „Що е философия”, а в следващата негова работа, 
отпечатана само след година – „Философията и частните науки”. 
Тук авторът изрично прави уговорката, че когато говори за 
философия, ще счита тази дума за название на една наука. Така 
„философия” фактически се отъждествява с „марксистко-ле-
нинска философия” и това просто решение с един замах от-
странява всички въпросителни, свързани със схващането за сми-
съла на думата „философия” в „Ремкеанство и материализъм” и 
„Що е философия”. Т. Павлов праща „по дяволите” цялата т.н. 
буржоазна, идеалистическа, религиозна и пр. ненаучна фило-
софия, защото не си струва човек да си губи времето с нея. 
Оказва се, че най-едромащабната класификация на науките се 
състои в дихотомията „философия – частни науки”. Белегът, по 
който става това деление, е очертан с помощта на понятието за 
структура и за структурна закономерност. 

„Докато [частните науки] изследват структурата и струк-
турната закономерност на своя предмет, философията се инте-
ресува от въпроса за обективното съществуване на материята 
(действителността) и отражението й в нашето съзнание” (Павлов 
1940: 105). 

 Трябва да се отбележи, че тази идея за разграничаването 
на философията от частните науки присъства и в „Що е фило-
софия”, но тук тя е приложена единствено към отношението 
между предмета на философията и физиката (Павлов 1939: 7). 
Във „Философията и частните науки” идеята е генерализирана и 
авторът илюстрира нейната приложимост, разглеждайки отно-
шението на философията с физиката, с биологията, с психо-



 

 

159 

логията и с обществознанието. Под „обществознание” Т. Павлов 
разбира „съвкупността от всички частни науки, изучаващи оная 
област от действителността, която обикновено се нарича об-
ществен живот...” (Павлов 1940: 55). Такива частни обществени 
науки са например етиката и естетиката63. 

Открил веднъж вълшебната формула за разграничаване на 
философията от частните науки, Т. Павлов я повтаря във всички 
свои следващи работи – трите издания на „Теория на отраже-
нието” и „Каква наука е философията” от 1965 г. Това именно 
схващане вероятно се има предвид, когато се говори за големия 
принос на Т. Павлов по въпроса за отношението между филосо-
фията и частните науки. Какво би могло да се каже в тази 
връзка? 

Първото, което прави впечатление е, че схващането на Т. 
Павлов, на пръв поглед просто и ясно, всъщност е толкова 
„гъвкаво” и „хлъзгаво”, че е трудно да се подложи на критичен 
анализ. Още Аристотел е посочил, че всички неща имат фор-
мален, т.е. структурен аспект. В този смисъл гледната точка на Т. 
Павлов се подкрепя от нашето интуитивно убеждение, че всички 
съществуващи неща са принципно достъпни за научно изслед-
ване. Обаче откъде е сигурно, че изследването на структурния 
аспект на нещата изчерпва научния интерес към тях? 

В едно от най-интересните изследвания, осъществени от 
български автори по времето на късния социализъм – „Методо-
логия на субстратния подход”, Сава Петров основава методоло-
гическите си размишления върху разбирането, че най-общо 
казано съществуват три възможни аспекта на научно изследване, 
и това са субстратът, структурата и функциите. Той илюстрира 
тези три аспекта на изследване с „три характерни типа въпроси: 
„Що е?”, „Как е устроено?”, „Как действува?”. 

„Интересуваме ли се каква е природата на изследвания 
обект – подходът е субстратен; вникнем ли само в отношенията 
между елементите му – структурен; не ни ли е грижа нито какъв 
е, нито как е направен, а само какво прави, как се проявява обек-
тът – методологията на изследването му е функционална” (Пет-
ров 1980: 10). 
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Казано с други думи, легитимни научни подходи са както 
структурните, така и субстратните и функционалните. И, ако е 
прав С. Петров, естеството на нещата е такова, че „няма тук 
функция, там структура и на трето място субстрат, а навсякъде 
са налице и функционален, и структурен, и субстратен аспекти 
на нещата и съответно – основания за специфични методоло-
гически нагласи” (Петров 1980: 14). Това значи, че всеки един 
обект на изследване може да бъде разглеждан от три различни 
гледни точки: субстратна, структурна и функционална. В свет-
лината на това разбиране предложеният от Т. Павлов критерий 
за разграничаване на частнонаучното от философското из-
глежда неудовлетворителен: той абсолютизира значението на 
структурната методология за научното изследване, неправо-
мерно пренебрегвайки субстратната и функционалната. 

Този аргумент ни навежда на мисълта, че подходът за 
разграничаване на философското от частнонаучното, възприет 
от Т. Павлов, е принципно неправилен. Защото, ако разширим 
обхвата на научните подходи, добавяйки към структурния 
подход двата други – субстратния и функционалния, и свържем 
тези подходи еднозначно с частните науки, то каква възможност 
оставяме за философията? Оказва се, че философското изслед-
ване е просто невъзможно, защото всички известни методологии 
са посочените три и те са частнонаучни. 

Второто критично съображение срещу „структурния” кри-
терий за разграничаване на философията от частните науки 
засяга философията. Т. Павлов твърди, че тя се занимава с обек-
тивното съществуване на материята и с отражението ù в съзна-
нието. Но според т.н. теория на отражението човешкото мислене 
е висша форма на отражение, което значи, че логиката като 
наука за правилното мислене, както и да се разбира, е част от 
философията, ако не и самата философия. Като се абстрахираме 
от празнословията на тема „тъждество на диалектика, логика и 
гносеология”, всичко в логиката от край време се върти около 
аргументите, поради което в съвременната англоезична учебна 
литература почти единодушно логиката се определя като наука 
за анализ и оценка на аргументите. Обаче логиката по дефи-
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ниция е формална наука – изследва формата (структурата) на 
аргумента, като се абстрахира напълно или частично (при някои 
индуктивни аргументи) от неговото съдържание. Не съществува 
логика, която не се занимава със структури; и диалектическата 
логика, за която бленува Т. Павлов, за да е логика, би трябвало да 
изследва структури. Но ако това е така, то значи установеният от 
Т. Павлов критерий за разграничаване на философията от 
частните науки не работи: противно на това, което той твърди, с 
изследване на структури се занимава и философията. 

 Отнемайки на философията правото да изследва струк-
тури, Т. Павлов изпада в „деликатна” ситуация, защото може да 
бъде обвинен, че не държи сметка за мнението на „най-автори-
тетния днес диалектик – материалист, съчетаващ идеално у себе 
си теорията и практиката” – другаря Сталин. (Името на Й. Ста-
лин, когото Т. Павлов цитира и славослови на цели две страници 
във „Философията и частните науки”, не е изрично споменато 
по цензурни съображения, но се подразбира.) Та нали не друг, а 
Й. Сталин разглежда историческия материализъм като неделима 
част от марксистко-ленинската философия?64. А, както е добре 
известно, историческият материализъм не е нищо друго освен 
визията на К. Маркс за структурата на обществото в статика 
(учението за базата и надстройката) и в динамика (учението за 
обществено-икономическите формации). Следователно нашият 
марксист е изправен пред трудна дилема: или да приеме, че 
историческият материализъм на К. Маркс не се занимава със 
„структурния аспект на обществения живот” или че истори-
ческият материализъм не е философия, а социология, както 
твърди Д. Михалчев. К. Маркс или Й. Сталин? 

Понеже последното нещо, което би могло да хрумне на Т. 
Павлов, е да спори с Й. Сталин, той предлага следното компро-
мисно решение на дилемата: философският характер на исто-
рическия материализъм е безспорен (тук другарят Сталин е 
прав), но с изследването на структурата на обществото се зани-
мава не историческият материализъм, а една частна обществена 
наука, наречена „научна социология”. 
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„Частните обществени науки неизбежно идват до известни 
по-общи изводи във форма на по-общи и най-общи понятия за 
най-дълбоката структура и структурна закономерност на об-
ществената действителност или на обществото. Съвкупността 
именно на тези общи и най-общи, макар и специално научни, а 
не философски изводи – понятия ... съставя съдържанието на 
онова, което може да се нарече научна социология като обща 
теория на обществото” (Павлов 1940: 67). 

Като оставим настрана въпроса как може изводите да имат 
формата на понятия (в диалектическата логика това сигурно е 
възможно), ние виждаме, че защитавайки „на живот и смърт” 
критерия си за разграничаване на философията от частните 
науки, Т. Павлов изобретява една нова наука, която товари със 
задача, присъщи според марксистите на историческия материа-
лизъм. От теоретическа гледна точка това е едно недоразумение, 
заради което уважаемият професор Петър-Емил Митев в бит-
ността си на преподавател по история на марксистко-ленинската 
философия по времето на социализма наказваше студентите с 
двойка. Обаче практическите консеквенции на това недоразу-
мение по стечение на обстоятелствата се оказват благоприятни 
за българското обществознание65. 

На друг прост аргумент срещу демаркационния критерий 
на Т. Павлов ние се натъкваме, като се опитаме да приложим 
този критерий към историята. Цитирайки едно непремерено 
изказване на К. Маркс и Ф. Енгелс от „Немската идеология”66 
(ние знаем, че това е един нередактиран ръкопис), Т. Павлов зак-
лючава, че „всяко научно познание по съществото си винаги е 
исторично”. 

„Самите понятия, категории и научни закони не са нищо 
друго освен обобщения или изводи на исторически развиващото се 
научно познание, отразяващо развитието на самата обективна 
действителност. В този смисъл даже логиката и математиката са 
по съществото си дълбоко исторични” (Павлов 1940: 109). 

Това претенциозно твърдение е, най-меко казано, силно 
преувеличено. Без да засягам сложния въпрос за негативите, до 
които води пристрастието на марксистите към приложението на 
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историческия подход67, тук само ще се задоволя с бележката, че 
историята е наука, принципно различна от т.н. емпирични 
науки, каквито са физиката, биологията, психологията и пр., 
защото не се занимава с обяснение на явленията чрез под-
веждането им под универсални закони. (Върху това разграни-
чение има огромна литература още от втората половина на ХІХ 
век.) Възприемайки безкритично несериозното твърдение на К. 
Маркс и Ф. Енгелс в „Немската идеология” обаче Т. Павлов 
издига бариера пред приложимостта на установения от него 
критерий за разграничаване на частните науки от философията. 
Та нали историята, такава, каквато я знаем, по принцип не 
изследва структури! Както беше посочено по-горе, хронологи-
ческото структуриране е предмет на философията на историята. 
Вярно е, че историците се занимават с различни периодизации, 
обаче това нито е тяхното основно занимание, нито важи за 
всички историци. Да се постави пред историческото изследване 
изискването то да разкрива хронологически структури означава 
да се иска от историците нещо, с което те се занимават само по 
изключение. 

Като се абстрахираме от несериозната теза, че „всяко науч-
но познание по съществото си винаги е исторично”, то схваща-
нето на Т. Павлов за спецификата на частнонаучното познание 
поставя логичния въпрос как историята като частна наука из-
следва структурния аспект от действителността. Т. Павлов би 
могъл да отдели историята от другите частни науки и да я обяви 
за изключение от правилото – за частна наука „втора категория”, 
обаче тезата, че по някакъв мистичен начин историята присъства 
във всички частни науки, включително в логиката и матема-
тиката, прави тази „хитрост” логически некоректна. Това значи, 
че като цяло анализираният тук възглед на Т. Павлов е некохе-
рентен. 

Отъждествявайки понятието за философия с понятието за 
марксистко-ленинска философия, във „Философията и частните 
науки” Т. Павлов слага кръст на концепцията за философията, 
защитавана от него в „Ремкеанство и материализъм”. Тази кон-
цепция почиваше върху две основни идеи: че философията за 
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разлика от частните науки е наука за всеобщото и за света като 
цяло. Тук, във „Философията и частните науки”, Т. Павлов се 
отказва и от двете идеи. Без да отрича, че философските твър-
дения са всеобщи, той не счита този признак за специфично 
философски. 

„Така наречените частни (или специални) науки също си 
поставят и решават въпросите от най-общ характер. Така напри-
мер математиката изследва законите на количествените опреде-
ления на нещата, а количеството е нещо, което по самата си 
природа има най-общ характер. Но математиката не е фило-
софска, а частна (специална) наука. 

Физиката, която е тоже частна (специална) наука, също си 
поставя и решава въпроси като тия напр.: Що е материя? Що е 
пространство? Що е време? Що е причинна закономерност?” 
(Павлов 1940: 12). 

На същата радикална ревизия е подложено разбирането, че 
философията има за предмет света като цяло. Т. Павлов се 
отказва от него, обаче и тук не пропуска да изрази „особено мне-
ние”: отказът не е продиктуван от евентуалното безсмислие или 
нерешимост на въпроса за света като цяло, както някой би могъл 
да си помисли. Според Т. Павлов „...философията е длъжна да се 
справи и с тоя въпрос, не това е, обаче, което я прави, първо, нау-
ка изобщо, и второ, философска наука или философия” (Павлов 
1940: 75). 

Т. Павлов надълго и нашироко разяснява основанията за 
отказа си от своето първоначално разбиране, свързващо специ-
фиката на философията с интереса ú към въпросите, засягащи 
света като цяло. От всички тези разяснения, в които Т. Павлов 
успява да удави читателя във водопад от диалектическа фразео-
логия (за част и цяло, за общо и единично, за трайно и преходно, 
за необходимо и случайно), става ясно едно: 

„Никой от класиците на диалектическия материализъм 
никъде никога не е определял философията просто като наука за 
света (или за материята) като цяло”... „Никъде, нито в „Материа-
лизъм и емпириокритицизъм”, нито в която и да било друга своя 
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работа В. Илин не определя философията просто като наука за 
света или за материята, взета като цяло” (Павлов 1940 : 75, 78). 

Не може да се отрече, че този аргумент е „железен”. Срещу 
него не може да се възрази – нещата с класиците на марксизма 
стоят точно така, както ги представя Т. Павлов. Обаче позовава-
нето на авторитет се счита в логиката за индуктивен аргумент, 
което значи, че неговите изводи са несигурни дори и при верни 
предпоставки. 

Съзнавайки, че не е обяснил достатъчно убедително на 
своите читатели смяната на позицията си по въпроса за предмета 
на философията, в следващите си работи Т. Павлов се опитва да 
изложи по-ясно мотивите за своята идейна преориентация. Така 
в третото издание на „Теория на отражението” от 1947 г. той от-
ново обяснява, че „след като се е запознал по-обстойно с фило-
софските работи на Ленин и Сталин”, се е убедил, че „опреде-
лението на философията като наука за цялото, т.е. за света (в туй 
число и човека), взет като цяло”, ... „не е и не може да бъде 
истинско диалектикоматериалистическо определение на фило-
софията като особена наука, различна от частните науки” 
(Павлов 1947: 306-307). Обяснението на този мисловен поврат и 
тук не блести с яснота: в свързването на предмета на филосо-
фията със света като цяло имало частица истина, но това не била 
цялата истина. Философията се занимавала със света като цяло, 
но „определението на философията само или главно като наука 
за цялото битие не било ,,строго погледнато, правилно, ...точно, 
...пълно”. По този белег (като наука за света като цяло) фило-
софията не можела да се разграничи от частните науки, които в 
лицето на „астрономията, астрофизиката и т.н.” също се занима-
вали със света като цяло, но от гледна точка на неговата струк-
турна страна. Освен това ако определим философията „само или 
просто като наука за цялото битие), „с това ние бихме я обез-
личили като философия (като гносеология), т.е. рано или късно ... 
бихме се приближили до схващането ... за пълното поглъщане на 
философията от частните науки...”. Не било вярно, че миро-
гледът трябва да се разбира като визия за света като цяло. Това, 
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което се изисква от един мироглед, е да даде отговор на основния 
философски въпрос. 

„Решаването на въпроса за отношението между битие и 
съзнание означава решаването на въпроса за появата, мястото, 
ролята и пр.  на човека в света. А тъкмо това е характерното за 
всеки мироглед като такъв” (Павлов 1947, 306-310). 

Отказът от схващането, че философията е наука за света 
като цяло, води до отказ и от аргумента, с който в „Ремкеанство и 
материализъм” тази теза се обосновава. Една от предпоставките в 
този аргумент беше куриозната и несъмнено оригинална теза, че 
частните науки се занимават както с общото, така и с еди-
ничното. Това клише (че „задачата на научното познание е да 
открие общото в особеното и в единичното”) присъства и тук, в 
„Теория на отражението”, но в друг, различен контекст (Павлов 
1947: 303). 

Както беше вече посочено, във „Философията и частните 
науки” Т. Павлов се отказва да търси спецификата на филосо-
фията по линията на пределната общност на нейните понятия и 
твърдения. В „Теория на отражението” той се опитва да подсили 
своята аргументация и по този пункт. Оказва се, че и това 
схващане съдържа частица истина, но само по себе си не ни дава 
възможност да разграничим философията от частните науки. 
Тези последните, твърди Т. Павлов, също изследват общото и 
най-общото. 

„Достатъчно е да се погледне на цялото съвременно ес-
тествознание, за да се убедим, че то също изяснява, уточнява, и 
доразвива общите и най-общите понятия за материята, прост-
ранството, времето, причинността и пр. Не направиха ли съвре-
менната химия и биохимия, теорията на относителността и кван-
товата механика цяла революция във всички тия понятия? ...Да 
се отрича това е абсолютно несериозна работа, която има основа-
нието си в редица неверни схващания за предмета и задачите на 
частните науки и философията...” (Павлов 1947: 297). 

След като спецификата на философията не се състои нито 
в това, че е наука за най-общото, нито в битността ú на наука за 
света като цяло, то в какво се състои тази специфика? При-
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дирчивият читател няма да намери в „Теория на отражението” 
ясен отговор на този въпрос. Там обаче се съдържа едно вну-
шение: че решението на въпроса трябва да се търси у другаря 
Сталин, който „познава най-основно и тълкува най-правилно 
научната философия на Ленин, Енгелс и Маркс” (Павлов 1947: 
311). 

Стъпвайки с единия крак върху Сталиновото разбиране, че 
диалектикоматериалистическата философия е научният миро-
глед на пролетариата, а с другия – върху Лениновата идея за 
тъждество на диалектика, логика и теория на познанието, Т. Пав-
лов стига до следното прозрение за същността на философията: 

„Философията като наука за съдържателното логическо 
мислене е обобщена история на цялото познание на света, който 
се е отразил в него с най-общите закони на своето развитие. 
Поради това тя включва в себе си в „снет” вид и основните въп-
роси на онтологията, на старата космология и на методологията. 
И поради това тя е едновременно и логика, и гносеология, и 
диалектика и като такава – и само като такава, – придобива на-
пълно своята специфика, своето относително самостойно съ-
ществуване и своето основно методологическо значение спрямо 
частните науки, което ú позволява да играе по отношение на тях 
методологически ръководна роля, а не да се влачи в опашката 
им” (Павлов 1947: 313). 

От биографията на Т. Павлов ние знаем, че след 1946 г. той 
известно време е преподавал философия в СУ „Св. Климент 
Охридски”. Горко на студентите, които са си блъскали главата 
над тази дефиниция на „философия”! 
 

19. Критични бележки върху схващането за класово-
партийния характер на философията. 

 
Теорията за класово-партийния характер на философията 

е част от една по-широкообхватна концепция – марксистката 
концепция за идеологията и нейния надстроечен характер. 
Въплътена в практиката на социализма, въпросната концепция 
оказваше огромно влияние върху обществения живот и в част-

 

 

168 

ност – върху културната атмосфера (изящна словесност, изобра-
зително изкуство, музика, кино, театър), така че без нея ние не 
бихме могли да разберем това, което условно можем да наречем 
„социалистическа култура”. 

В чисто философски план теорията за класово-партийния 
характер на философията има най-пряко отношение към други 
три основни положения в марксистко-ленинската философия: 
схващането за двете основни направления във философията – 
материализма и идеализма, за методологическата роля на фило-
софията по отношение на частните науки и за класово-партий-
ния характер на истината. Това означава, че по принцип марк-
систко-ленинската философия не може да бъде разбрана без 
теорията за класово-партийния характер на философията. 

Теорията за класово-партийния характер на философията 
намира в лицето на Т. Павлов един от своите най-фанатични 
привърженици и пропагандисти. Ето защо, имайки предвид 
казаното по-горе, считам обсъждането на възгледите на Т. 
Павлов за философията за добър повод да изразя критичното си 
отношение към теорията за класово-партийния характер на 
философията и оттук – към марксистко-ленинската философия 
изобщо. В изложението си ще следвам следния план: 1/ ще 
маркирам дискусията на Т. Павлов с Д. Михалчев и ще се опитам 
да покажа гротесковия вид, който класово-партийният подход 
добива, когато негов адвокат е Т. Павлов; 2/ ще изразя едно 
разбиране за критиката на класово-партийния подход изобщо. 

1/ Впечатлението, което защитаваният от Т. Павлов въз-
глед за класово-партийния характер на философията сигурно 
създава у един неизкушен в марксизма съвременен човек си-
гурно е почуда. Този възглед изглежда удивително наивен! Кол-
кото повече времето ни отдалечава от реалния социализъм, 
толкова по-учудващо изглежда, че някога той е бил взет насе-
риозно и считан за важна част от официалната идеология. 

Здравият разум ни говори, че философията – това са идеи, 
и те трябва да се анализират като такива – от гледна точка на 
техния смисъл и истинностна оценка. Обаче теорията за класово-
партийния характер на философията поддържа, че идеите във 
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философията нямат смисъл сами по себе си – те трябва да се 
„разчитат” през призмата на определен род факти и обстоя-
телства от социологическо естество, които им придават смисъл. 
Това горе-долу означава, че философите, които издигат или 
отхвърлят различни идеи, сами не съзнават смисъла на това, 
което поддържат или отхвърлят – те са някакви „рупори”, чрез 
които говорят техните неосъзнати съсловни, класови и пар-
тийнополитически интереси. Вярно ли е това? Или е прав Д. 
Михалчев, който казва, че „когато е въпрос за логичността и 
обективната научна издържаност на една теория, там никакви 
„класи” и никакви революционни приказки не помагат?” (Ми-
халчев 1946: 341). 

Според мен прав е Д. Михалчев. Той разкрива с под-
купваща яснота склонността на мнозина марксисти, към които 
очевидно трябва да се причисли и В. Ленин, да преувеличават 
класово-партийната обусловеност на философските идеи – да 
считат цялата философия за отражение на социалнополи-
тическите борби в обществото, приписвайки на философията 
като цяло класово-партиен характер. Тази оценка заслужава да 
бъде приведена без съкращения въпреки необичайната големи-
на на следващия цитат. 

„Но ето ни отново пред въпроса за обективността и науч-
ността на философията. Днешната физика, химия, география, 
биология, астрономия, опитна психология и пр. са обективни 
науки. Е добре, може ли да се поддържа сериозно: понеже съвре-
менното човечество е разделено на два лагера, „които се дебнат и 
се готвят за решителен двубой”, то това раздвоение се отразява 
непременно и в областта на всяка абстрактна мисъл? С други 
думи, може ли смислено да се твърди например, че има днес 
„буржоазна”, и „пролетарска” география, астрономия, матема-
тика, химия, ботаника и пр.? Самото това питане показва вече, 
колко грубо и колко схематично е – от политическото и икономи-
ческото раздвоение на днешното човечество да се заключава, че 
във всички области на духовния живот обществото трябва да бъде 
някак си раздвоено. Ние не можем да отречем, че икономическото 
и политическото раздвоение, за което българският марксист 
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говори, съществува. Не оспорваме също, че туй раздвоение не 
остава без следа и в духовния живот на обществата. Ала да 
търсиш във всички разклонения на духовната култура „отра-
жението” на икономическия и политическия живот и неговата 
фактическа раздвоеност, туй значи: да търсиш често под вола 
теле. Аз не се съмнявам нито за миг, че има исторически мо-
менти, когато обществено-икономическите борби на едно об-
щество „се чувствуват” дори и в „абстрактните върхове” на 
философията на това общество. Такъв е напр. случаят с епохата 
преди голямата френска революция. Обаче това не е винаги 
така. 

Но дори когато това „отражение” може да се долови или 
почувствува, то засяга обикновено етическите, педагогическите, 
социологическите, философско-историческите, религиозните, 
естетическите и др. възгледи на даден мислител. И само чрез 
тяхното далечно и косвено влияние може евентуално да се говори 
за „отражение” върху „най-абстрактната философска мисъл”. 
Прилагането схемите на историческия материализъм върху 
гносеологическите, логическите или чисто метафизическите 
теории на даден мислител е една твърде деликатна и често 
съвсем рискувана работа. Знае се, че това е било и си остава най-
мъчната, да не кажем безнадеждна задача на историческия 
материализъм” (Михалчев 1946: 365-366). 

Логиката на това разяснение е желязна: тезисът на К. 
Маркс, че общественото битие определя общественото съзнание, 
не е лишен от смисъл, но той има една сравнително ограничена 
сфера на приложимост – сферата на идеологията. Очевидно има 
икономически, политически, етически, педагогически теории, 
които могат да се разглеждат като съзвучни с определени гру-
пови интереси, независимо от това дали техните създатели съзна-
телно са преследвали подобна цел. Също така обаче очевидно 
съществуват продукти на теоретичното мислене, които нямат 
идеологически характер – те нито са отражение на класовите 
интереси (на класовото съзнание, на партийните пристрастия), 
нито могат по стечение на обстоятелствата да се окажат в услуга 
на една или друга социална група. Вторият случай (на идеоло-
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гически неутралитет) важи изцяло за естественонаучните тео-
рии, но в една голяма степен – и за философията. Свойствено на 
марксизма е да преувеличава класово-партийната обусловеност 
и роля на теоретичната мисъл. Обаче това не е задължително – 
умният марксист знае, че въпросът за идеологическата ориента-
ция на една теория е много деликатен. Може да се окаже, че 
въпросната теория е идеологически неутрална. 

Мнозина марксисти сигурно биха се подписали под 
застъпваната от Д. Михалчев гледна точка. Т. Павлов обаче я от-
хвърля с възмущение. Контрааргументът, който той издига, 
също заслужава да бъде приведен без съкращения:  

„Съществото на работата се състои в това, че Ленин (па и 
никой работник и работнически идеолог) не забравя и не 
отрича, че 8+8+8=24, или че ако от 60 лв. надница се ограбят 20 
лв., остават в работническия джоб не 50, а 40 лв. чиста заплата. 
Достатъчно е обаче да се попитаме: що е числото, е ли то или не 
е рожба на ума, или е свойство на материята, трябва ли да отго-
варят на математическите строежи обективни предмети, свойст-
ва и процеси в света или не и пр. – и веднага ще получите главно 
два вида отговори: идеалистически (буржоазен) и материалисти-
чески (пролетарски). А ако това е така дори при математиката, 
що остава с всяка друга теория (за теориите, за тенденцията на 
ученията и, в края на краищата, за мирогледите е думата, а не за 
отделните единични факти или по-специални изследвания). 
Ясно ли ви е сега, г-н професоре?” (Павлов 1930: 52-53). 

Тук ние виждаме как нашият виден марксист се инати да 
приеме очевидното. Той се чувства задължен да оспори казаното 
от Д. Михалчев и изпада в смешно положение, опитвайки се да 
внуши на читателя, че дори и математиката, която е синоним на 
обективност и безпристрастност, е по някакъв начин идеологи-
чески обвързана – има скрит идеологически заряд. Това е по-
скоро един намек: аргументът е очевидно негоден, поради което 
авторът е предпочел да го „подхвърли” без разяснения. („Да го 
разбира кой както си иска. Важното е да се види, че не му мълча 
на професора”.) 
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Т. Павлов намеква, че ако човек не е вещ в диалектическия 
материализъм, може да „цамбурне” в блатото на идеализма, 
когато най-малко очаква. Защото един образован човек, който не 
е изкушен във философията, сигурно би избрал този именно 
отговор на въпроса що е числото, нарочен от Т. Павлов за сугубо 
идеалистически. 

Ние не знаем дали по време на философското си образо-
вание Т. Павлов е залягал върху Платон, но това е може би пър-
вият мислител, който е издигнал аргумент в подкрепа на идеа-
листическия (поред Т. Павлов) отговор на въпроса що е числото 
(„Държавата”, Книга седма). Логично – сигурно би казал Т. Пав-
лов – не случайно В. Ленин е определил Платон като емблема на 
древногръцкия идеализъм! 

Любимо занимание на марксистите, които по подобие на 
Т. Павлов са били и партийни функционери, е да лепят етикети, 
сякаш основната задача на философията се свежда до изобли-
чаване на идеализма. На тях обаче и през ум не им е минавало, 
че конвенцията за смисъла на термините „материализъм” и 
„идеализъм”, която са възприели под влияние на Ф. Енгелс и В. 
Ленин като нещо самопонятно, е доста примитивна и обединява 
под рубриката „идеализъм” разнородни възгледи, лежащи в раз-
лични логически плоскости. Абстрахирайки се от този въпрос, 
чието обсъждане тук е неуместно, аз бих искал само да отбележа, 
че аргументът, с който Платон подкрепя своето „идеалисти-
ческо” разбиране за числото, е интересен и според мен – резо-
нен. Макар че диалогичната форма, в която е изложен, ни кара 
да се колебаем дали правилно сме го разбрали, този аргумент 
гласи горе-долу следното: 

На нас ни изглежда, че броят е нещо, което ни е дадено се-
тивно; това обаче е една полуистина, т.е. заблуда. За да ни бъде 
даден броят сетивно, т.е. да установим броя на нещо (и дори да 
кажем дали ние виждаме едно нещо или много), умът трябва да 
бъде деен. Нещата сами по себе си не биха имали брой, ако човек 
не се отнесе към тях, не ги мисли по точно определен начин. Така 
петте пръста на ръката могат да се разглеждат като пет неща, но 
и като една петица. Да се питаме какъв е сам по себе си броят на 
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това нещо, което е пред нас – пет или едно – е безсмислено; то 
може да се разглежда и като пет пръста, и като една петица – 
всичко зависи от гледната точка. Науката за пресмятане – мате-
матиката, води към истината – тя е извор на познание. Но основ-
ното понятие на математиката – понятието за число – трябва да 
се свърже с мисленето – не със сетивността. Това е още един аргу-
мент в полза на тезата, че познанието не е свойствено на сетив-
ността (на възприятието), а предполага мислене, съдене. 

Според мен Платоновото разбиране за числото е съзвучно 
със съвременното схващане, възприето в метаматиката. Според 
това схващане числото се свързва с понятието за клас (мно-
жество) и с установяването на взаимно еднозначно съответствие 
между елементите на класовете. Така, грубо казано, числото се 
схваща като характеристичен белег, като свойство на класа. Сле-
дователно числото е продукт на нашата способност да конструи-
раме класове и да ги сравняваме. Самите класове са умствени 
конструкции - в материалния свят съществуват индивиди, но не 
и класове68. Така излиза, че отговорът на въпроса що е числото, 
който ние сме склонни да припишем на Платон, е принципно 
правилен. Но дори всичко това да не е така, то алтернативата, 
предлагана от Т. Павлов – да обявим числото за свойство на мате-
рията – изглежда най-малкото непонятна. 

Да наречем числото свойство на материята – това според 
мен означава да конструираме една фраза, в която тепърва 
трябва да се търси някакъв смисъл. Такива фрази в арсенала на 
диалектическия материализъм има много; когато те се повтарят 
многократно (още от университетската скамейка), започват да 
звучат познато и това създава илюзията, че са нещо самопонятно. 
Ако обаче ние ги „разчепкаме” внимателно, установяваме, че зад 
тях стои или някаква абсолютна баналност, или нещо наистина 
безсмислено. 

 Т. Павлов защитава тезата, че не само философията, но и 
науката е по някакъв начин класово-партийна. Бидейки само на-
мекната, загатната в „Ремкеанство и материализъм”, ние сре-
щаме тази абсурдна теза и в по-късните работи на нашия 
марксист, където тя е изразена по недвусмислен и категоричен 
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начин69. Който е казал А, трябва да каже и Б: щом се твърди, че 
прогресивните класи по силата на самата си природа имат 
афинитет или „предразположение” към истината за разлика от 
регресивните (или нещо подобно), то значи, че не просто фило-
софията, а истината като такава има класово партиен характер. 
(Накратко тази теза се формулира в учебниците по диалекти-
чески материализъм като „принцип за партийност на исти-
ната”.) 

Как Т. Павлов обогатява своята аргументация в полза на 
тезата, че науката е партийна? В третото издание на „Теория на 
отражението” от 1947 г. ние четем: 

 „...когато диалектическият материалист говори за пар-
тийност на истината, той никога не е имал и няма пред вид 
истини от рода на 2+2=4, както те са ни дадени в аритметиката, а 
винаги е имал и има пред вид единното в многообразието и в 
непрекъснатото си диалектическо развитие научно познание, 
взето като единство от система и метод и от теория и практика” 
(Павлов 1947: 505). 

Тази „мисъл” е дадена в разрядка, с което авторът изглежда 
иска да подчертае нейното фундаментално значение. Под-
текстът е, че науката е партийна, но само на малцина корифеи 
на диалектическия материализъм, които са в състояние да я 
мислят в цялата ú сложност, т.е. по един недостъпен за профа-
ните начин, е дадено да знаят защо. 

Ироничното в случая е, че именно философът, който е „на 
ти” с „единното в своето многообразие и диалектическо разви-
тие научно познание”, в своята студия „Айнщайн или Енгелс?” 
от 1930 г. определя теорията на относителността на А. Айнщайн 
като „идеалистическа и, следователно, като несъвместима с 
диалектическия материализъм” (Павлов 1930а: 138). В тази връзка 
е уместно да се припомни, че измежду българските философи не 
може да се посочи по-неотстъпчив и безусловен отрицател на 
генетиката от Т. Павлов70. И тук ние отново стигаме до теорията 
за класово-партийния подход в науката. Ето как е приложена тя 
към теорията на Чарлз Дарвин, когото самият Карл Маркс без-
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резултатно е молил да приеме посвещението на първият том на 
„Капиталът”. 

„...най-гениалните буржоазни учени не са били в състоя-
ние ... да разкрият напълно най-дълбоката същност на природ-
ните, обществени и психични неща, напр. да обяснят последо-
вателно материалистическата основа на същността на живота, на 
неговите основни форми, особености и закони. При тези условия 
напълно се разбира, че Дарвин, въпреки своята гениалност, ... не 
е могъл да превъзмогне и не е превъзмогнал стихийния характер 
на еволюционния процес, не е могъл да даде и не е дал в ръцете 
на човечеството оръдие не само за правилно научно обяснение, 
но и за целесъобразно преобразуване на света. Дарвин чисто и 
просто не е помислювал да подпомогне английската социална 
революция. Като всички тогавашни англичани- буржоа, той е 
бил, ако и в основата си учен материалист, човек с всякакви со-
циални и идеологични компромиси и отстъпки: оттук точно 
произтича Дарвиновото неразбиране на скоковете в природата и 
обществото,...оттук следователно произхожда и неговото не-
точно и непоследователно схващане на определеността и неоп-
ределеността на биологичната наследственост... Затова не е слу-
чаен и фактът, че Дарвин ... не е можал да схване и не е схванал 
възникването и най-дълбоката същност на промените на орга-
низма, не е могъл да създаде и не е създал теория за съзнателно, 
систематично и колективно планиране на обяснението и прео-
бразуването на света. Това по-късно се удаде, както знаем вече 
всички, на големите руски учени И. П. Павлов, Докучаев и Ви-
лямс, и особено и на първо място на Иван Владимирович Ми-
чурин и на неговите последователи, начело с академика Трофим 
Денисович Лисенко...” (Павлов 1950: 6-7). 

Съществува мнение, че значимостта на Т. Павлов за раз-
витието на българската философия е сравнима с тази на Д. Ми-
халчев (Проданов 2012: 148, 184). Без да оспорвам това мнение, аз 
предлагам на вниманието на авторите, които го поддържат, гор-
ния цитат. Специално бих желал да обърна внимание на една 
любопитна конюнкция, която присъства на четири места в ци-
тата: твърди се, че х не е могъл да направи нещо Р и не е направил Р. 

 

 

176 

(Не е могъл да превъзмогне и не е превъзмогнал; не е могъл да 
даде и не е дал; не е можал да схване и не е схванал; не е могъл да 
създаде и не е създал). Употребата на тази тавтологична ло-
гическа структура не е украшение за един текст, защото всеки 
знае, че ако нещо е било невъзможно да стане, то е излишно да се 
казва, че не е станало. 

Ако използвам една метафора, подсказана ми от „История 
на философската мисъл в България” (т. ІІІ) творчеството на Т. 
Павлов е неизчерпаема съкровищница на бисери като цитира-
ния по-горе, в който се разобличава буржоазния мироглед на 
Чарлз Дарвин71. Целта на настоящото изложение обаче не е 
хумористична, ето защо считам, че илюстрациите на приложе-
нието на класово-партийния подход във философията и науката 
от страна на Т. Павлов са достатъчни. Те ни навеждат на ми-
сълта, че начинът, по който Т. Павлов разбира и прилага кла-
сово-партийния подход, води до комични резултати. Аз обаче 
бих желал да погледна на въпроса принципно. Какви прин-
ципни съображения могат да бъдат изказани срещу тезата за 
класово-партийната обусловеност на философските идеи? 

В „Материализъм и емпириокритицизъм” В. Ленин твър-
ди, че „най-новата философия е също така партийна, както и 
философията преди две хилядолетия” (Ленин 1946: 309). Какво 
би трябвало да е налице, ако този възглед е верен? 

За да е верен възгледът за партийността на философията, 
би трябвало да се предположи съществуването на някакъв „меха-
низъм”, чрез който класовият интерес се „трансформира” във 
философски мироглед, т.е. поражда определени философски 
идеи. Този именно предполагаем механизъм прави всяка фило-
софия класова – превръща я в израз на класовите интереси. Но 
какво е естеството на този механизъм и съществува ли той в 
действителност? Казано с други думи – съобразно каква пред-
полагаема теория става така, че философията винаги получава 
една класова ориентация или, както казва В. Ленин – има пар-
тиен характер? 

Обсъждането на въпросната теория изглежда трудна рабо-
та, освен всичко друго и защото тя никъде не е изложена в пъл-
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нота и достатъчно ясно. Въпросната теория би трябвало да има 
интердисциплинарен характер, засягайки едновременно поне 
три научни сфери: на икономиката, на социологията и на 
социалната психология. За да оспорваме тази теория, ние първо 
трябва да я изобретим – да намерим някакво единствено обясне-
ние на един предполагаем и трудно доказуем (ако изобщо е 
доказуем) обществен феномен, след което да покажем, че 
фактите не кореспондират с това обяснение (т.е. че явленията в 
обществения живот не се подчиняват на предполагаемия „меха-
низъм”, който уж придава класов характер на философията). 

Струва ми се, че ние можем да си спестим затрудненията, 
свързани с този праволинеен подход при критиката на тезата за 
класовата природа на философията. Това би могло да стане, ако 
концентрираме вниманието си върху проверимостта на хипоте-
зата за класовата природа на философията. За целта би било 
полезно да разгледаме едно понятие, без което тезисът за кла-
совата природа на философията не може да бъде разбран – 
понятието за класов интерес. 

Прави впечатление, че по въпроса за класовия интерес има 
едно разминаване между начина, по който той се мисли от 
марксистите (теорията за класовия интерес), и действителното 
положение. 

Марксистката теоретична презумпция е, че класовият 
интерес е нещо обективно – нещо, което възниква закономерно 
вследствие степента на развитието на производителните сили, 
общественото разделение на труда и, в крайна сметка – на 
основата на съществуващите отношения на собственост. Това, 
което субектът (изследователят, политическият лидер) би могъл 
да направи, е да разкрие, да установи класовия интерес такъв, 
какъвто е, или евентуално да достигне до едно погрешно разбиране 
за класовия интерес. Погрешната визия за класовия интерес оба-
че не променя неговото „битие в себе си” така както погрешната 
идентификация на нещо (например когато се припознаваме в 
един човек – ние мислим, че пред нас е Х, а всъщност пред нас е 
Y) не води до трансформация на самото нещо. Можем да наре-
чем това разбиране „теоретично” или „фундаментално”, защото 
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върху него се крепи цялата логика на марксистката концепция за 
обективния характер на историческите закони, която е гръбна-
кът на марксовото разбиране за историята. 

На практика обаче, т.е. в действителност, класовият инте-
рес има не обективно, а субективно битие – той не съществува по 
друг начин, различен от този, по който е осъзнат от определени 
хора и партии, претендиращи, че го изразяват. Това прави 
въпроса за класовия интерес на пролетариата (в дадено място и 
време) зависим от субективните пристрастия. 

Както е известно, в България преди Втората световна война 
е имало различни политически субекти, които са претендирали 
да изразяват интересите на работническата класа. Те всички са 
признавали съществуването на т.н. работнически проблем, но 
предлагайки различни рецепти за неговото решаване, са дефи-
нирали по различен начин класовите интереси на пролетариата. 
Някои, между които и Т. Павлов, са считали, че след преврата от 
1923 г. пролетариатът има интерес от въоръжена борба и 
терористични действия, чиято кулминация е взривяването на 
катедралата „Св. Неделя” през 1925 г. Други социалисти са били 
склонни да схващат интереса на работническата класа в Бъл-
гария по начин, който не противоречи на християнския морал, 
поставяйки в центъра на своите искания подобряването на 
условията на труд и заплащане на работниците. Това тясно 
„синдикалистко” разбиране за работническия интерес изглежда 
от всяка една гледна точка резонно – трудно е да се оспори, че 
работниците имат интерес от по-високо заплащане и по-добри 
условия на труд. Обаче ясно е, че нещо друго се има предвид, 
когато се казва, че диалектическият материализъм отразявал 
класовите интереси на пролетариата, а идеалистическата фило-
софия – на буржоазията. Явно е, че в случая става въпрос за 
някакво по-абстрактно разбиране на класовите интереси, което 
засяга не само и не толкова битието на работниците, колкото об-
щественото устройство като цяло и неговата революционна про-
мяна. Най-далеч в това отношение вероятно е стигнал кому-
нистът Пол Пот, министър-председател на Демократична Кам-
пучия, който е считал, че наличието на банки, парично обръ-
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щение и всякакъв род граждански права не е в интерес на 
пролетариата, поради което по време на неговото управление 
тези атрибути на експлоататорското общество са били ликви-
дирани. 

Между тези две крайни гледни точки за пролетарския ин-
терес – едната тясно синдикалистка, а другата – революционна, 
стоят гледища за класовия интерес, които открай време са били 
предмет на спорове. Те засягат фискалната политика на дър-
жавата, образованието, здравеопазването и пр. Всяка работни-
ческа или социалистическа партия се опитва да дефинира ня-
какви групови интереси, свързани с решаването на тези въпроси, 
и си поставя задача да защитава тези интереси. Няма обаче 
някакъв привилегирован политически субект, чиято дефиниция 
на тези интереси се счита за единствено правилна. Нещо повече 
– разбирането, което към даден момент доминира в една партия 
по въпроса за защитаваните от нея интереси, често се мени в 
зависимост от най-различни обстоятелства. 

Можем следователно да приемем, че като изключим тяс-
ното „синдикално” разбиране на класовия интерес, по което 
рядко има спорове, отговорът на въпроса в какво точно се състои 
класовият интерес на пролетариата (в дадено място и време) е 
бил и си остава до голяма степен зависим от субективната гледна 
точка. В това няма нищо чудно, защото в понятието „интерес” по 
дефиниция присъства ценностен момент, а ценностите са по 
принцип нещо релативно. 

Ако ние искаме да обсъждаме смислено тезиса за класовия 
характер на всяка философия (че всички философски твърдения 
изразяват или символично изобразяват някакви класови инте-
реси), необходимо е да знаем как бихме могли да го проверим 
емпирично – да установим дали е фактически верен или не. Но 
изтъкнатото по-горе обстоятелство – че класовият интерес на про-
летариата, като изключим неговото тясно синдикалистко разбиране, 
е по принцип една релативна категория, прави тази емпирична 
проверка невъзможна. 

Излиза, че тясното (синдикалистко) схващане на „класов (и 
пролетарски) интерес” не върши работа във връзка с тезата за 

 

 

180 

класовата или партийна обвързаност на философията, а при 
широкото схващане на същото понятие тази теза не подлежи на 
рационална дискусия, защото се оказва непроверима. 
 

20. За понятието „свят като цяло” в диалектическия 
материализъм. 

 
В предшестващите раздели 15 и 16 беше показано, че Т. 

Павлов мени мнението си за тезата, че важен белег на фило-
софията е изследването на света като цяло. Отначало, в „Рем-
кеанство и материализъм”, той поддържа тази теза, но по-късно, 
в „Частните науки и философията” и „Теория на отражението”, 
с разни уговорки я отхвърля. Той не отрича, че философията се 
занимава и с този въпрос, но твърди, че класиците на марксизма 
никога не са определяли философията като наука за света като 
цяло и такова едно определение не изразява спецификата на 
философията, защото има и други науки, които изследват света 
като цяло, например астрономията. През 1965 г. обаче в „Каква 
наука е философията” ние четем буквално следното: 

„Мирогледният характер на научната философия озна-
чава, че става дума за научен поглед върху природната и об-
ществена действителност, взета в своята цялост. Във връзка с това 
някои определят философията като наука за света, взет в своята 
цялост, или по-точно, в своето върховно единство на безкрайно 
многообразие. А Енгелс бе доказал, че единството на света се 
състои всъщност в неговата материалност. По този начин оп-
ределението на философията като наука за света, взет в неговата 
цялост, има в трудовете на класиците на марксизма и техните 
следовници безусловно материалистически характер” (Павлов 
1965: 12). 

От този пасаж би могло да се заключи, че по някакви 
конюнктурни причини, които не са чак толкова трудни за 
разгадаване, през 1965 г. Т. Павлов срамежливо, без много шум, 
се връща към първоначалното си разбиране от 1930 г. Като се 
абстрахираме от криволиците на неговата диалектическа мисъл 
обаче пред нас възниква едно по-общо питане: Какво е отноше-
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нието на привържениците на марксистко-ленинската филосо-
фия към понятието за света като цяло? Счита ли се в диалек-
тическия материализъм, че изказванията за света като цяло са 
„легитимни”, и ако да, то на какво основание? Аз лично 
намирам този въпрос за интересен, защото неговият отговор 
може да ни подскаже дали и до каква степен тази философска 
доктрина притежава критически потенциал да се разграничи от 
традиционната метафизика. 

Още древногръцките мислители са правили изказвания за 
света като такъв – за всички съществуващи неща, мислени като 
едно цяло. Така още в Древна Гърция думата „философия” се е 
свързвала с размишления за света като цяло. В Средновековието 
и в Новото време с обсъждането на въпросите, свързани със света 
като цяло, е бил ангажиран един дял от т.н. специална 
метафизика – космологията. През ХVIII век обаче под влияние на 
Д. Хюм и френския атеистичен материализъм си пробива път 
едно скептично отношение към специалната метафизика, което 
намира своята кулминация в критицизма на И. Кант. Именно с 
Кантовата философия днес ние свързваме обосноваването на 
тезата, че въпросите на космологията, схваната като дял на 
метафизиката, са неразрешими от научна гледна точка. 

С времето космологическата проблематика губи своя 
авторитет и тежест сред останалите философски дисциплини – 
тя излиза от мода. В тридесетте години на ХХ век обаче, по-скоро 
по силата на една инерция, все още тук-таме се срещат разясне-
ния на предмета на философията, които го свързват с размиш-
ленията за света като цяло. Така например във „Философията 
като наука”, чието първо издание е от 1933 г., Д. Михалчев свърз-
ва философията с обсъждането на въпроса „какво представлява 
от себе си светът като цяло, какво е неговото основание и каква е 
същината му” (Михалчев 1946: 6). 

Разбирането, че философията е наука за света като цяло, 
няма реални проекции във философията на Й. Ремке – Д. 
Михалчев. Фактически тази философия изобщо не се интересува 
от света като цяло, тъй като изследва най-общото в кръга на 
даденото – смисъла на онези понятия, които са ключови за на-
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шето мислене. Й. Ремке и Д. Михалчев не обсъждат нито 
космологически, нито теологически въпроси, а по въпроса за 
душата се ограничават с няколко най-общи твърдения, засягащи 
битността ù на прост индивид, причинната ú връзка с тялото и 
най-общите характеристики на душевния живот. В центъра на 
философията е поставена т.н. обща метафизика или онтология, 
върху която Й. Ремке и неговия български последовател осно-
вават своята теория на познанието, наречена от тях самите „ло-
гика”. Цитираното по-горе разяснение на въпроса за предмета 
на философията от „Философията като наука”, свързващо 
философията с размишленията за света като цяло, е едно клише, 
чието предназначение е да подпомогне аргументирането на те-
зата за наличието на нещо неизменно във философската проб-
лематика от Платон до наши дни. Според мен този замисъл на Д. 
Михалчев „не сработва”. 

В марксистко-ленинската философия изказванията за света 
като цяло се считат за легитимни. Едно от тях е, че светът като 
такъв е вечен (няма начало и край във времето), друго – че е без-
краен (не е ограничен пространствено), трето – че представлява 
една система от взаимосвързани елементи. В диалектическия 
материализъм се твърди също така, че Вселената се характери-
зира с безкрайно качествено разнообразие, че движението в нея 
се запазва както в количествен, така и в качествен смисъл, и, 
разбира се, че е материална (в смисъл, че както и да се разбира – 
по Хегел или по Бъркли – идеализмът е погрешна гледна точка). 
Тези твърдения се считат в диалектическия материализъм за 
много важни – те очертават особеностите на този вид материа-
лизъм и няма нищо чудно в това, че в „Ремкеанство и материа-
лизъм” Т. Павлов определя философията като наука за всеоб-
щото и едновременно с това – за света като цяло. Както беше 
посочено по-горе, аргументите, с които той се отказва от това 
свое разбиране, са твърде мъгляви. Лично аз съм склонен да 
предположа, че това е едно конюнктурно решение, продикту-
вано от факта, че в статията на Й. Сталин от 1938 г. „За диалекти-
ческия и историческия материализъм” не се казва нищо за света 
като цяло. Обаче през 60-те и 70-те години, когато Й. Сталин е 
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развенчан като класик на марксистко-ленинската философия, 
схващането, че предмет на философията е светът като цяло, 
става отново популярно в марксистко-ленинската философия. 
Основният аргумент е почерпен от Ф. Енгелс, според когото 
диалектическото разбиране за света предполага разглеждането 
му като взаимосвързано цяло, а самата диалектика може да се 
определи като учение за всеобщата връзка. По този повод в съ-
ветската литература се разгаря дискусия – дали това опреде-
ление на предмета на философията е резонно или не. Мненията 
са разделени: има такива, които считат, че подобно разбиране за 
философията е отживяла работа, че „свят като цяло” е безсъдър-
жателна абстракция и пр. Други автори обаче държат на буквал-
ното тълкуване на Ф. Енгелс и на определението на филосо-
фията като теория за света като цяло. Един от защитниците на 
това разбиране дори достига до там, че установява тънка смис-
лова разлика между две понятия: „свят като цяло” и „свят в ця-
лост” („мир как целое” и „мир в целом”): първото било кон-
кретизация на второто (Солопов 1979: 132)72. 

Коя е правилната гледна точка за предмета на филосо-
фията? Банална истина е, че през ХХ век съществуват фило-
софски школи, които се отнасят с пълно безразличие към 
космологическата проблематика, както и такива, които я считат 
за метафизична в лошия смисъл на думата – за ненаучна и 
безсмислена. Следователно дефиницията, която свързва на жи-
вот и смърт философията с размишления за света като цяло, е 
дефектна – тя е прекалено тясна и не може да обхване всички 
налични учения, които се считат и са считани за философски. 
Обаче повечето привърженици на диалектическия материа-
лизъм през 60-те и 70-те години на миналия век в Съветския съюз 
и у нас са игнорирали този аргумент, защото говорейки и спо-
рейки за предмета на философията, те фактически са имали 
предвид предмета на марксистко-ленинската философия. Прео-
доляването на това предубеждение започва в края на 70-те го-
дини – десетина години, преди „детронирането” на марксистко-
ленинската философия като официална държавна философия. 
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Резонно ли е да се говори за света като цяло? Обсъждането 
на този въпрос в Съветския съюз и у нас в годините след отхвър-
лянето на сталинизма става главно по два начина: на основата на 
общи съображения и чрез естественонаучни аргументи. Типи-
чен пример в това отношение е статията на Бернард Мунтян от 
1970 г. „За безкрайността на материята”, в която се обосновава 
тезата, че не е резонно да се говори за света като цяло – това е 
лишено от смисъл. 

Основанието, от което Б. Мунтян извлича своята теза, е, че 
„светът не е някакъв предмет, не е нещо”. Но това основание на 
свой ред се нуждае от подкрепа и в тази връзка Б. Мунтян излага 
два аргумента – единият по-общ, а другият – „по-частен”. По-об-
щият аргумент звучи изключително абстрактно. Той е следният: 

„Вселената не е система, защото всяка система, всяко мате-
риално образувание има своя мяра – определени (в някакви гра-
ници) количествени, пространствени и времеви характеристики, 
а безкрайността не може да има никаква мяра. ... Всяка система се 
състои от определено количество с определени качества под-
системи, а Вселената съдържа безкрайно количество качествено 
необозримо многообразни системи”. 

Казано накратко, вселената е количествено безкрайна и 
безкрайно разнообразна, а това противоречи на нашето понятие 
за система. Този аргумент изглежда кръгов: ние предпоставяме, 
че под система ще разбираме нещо крайно в количествено и 
качествено отношение, след което установяваме, че Вселената не 
е система. Но защо се предпоставя крайността на всяка система? 

Нека приемем, че този въпрос има задоволителен отговор, 
който става ясен по-долу: системността предполага крайност, 
защото по дефиниция означава актуална връзка между всички 
елементи на дадено цяло, а безкрайността на Вселената прави 
това условие неизпълнимо. Много по-уязвим за критика обаче е 
друг аспект на цитираното по-горе разсъждение: как така се 
твърди, че е безсмислено да се говори за света като цяло, а едно-
временно с това се поддържа, че Вселената е безкрайна в коли-
чествено и качествено отношение? Не е ли това едно проти-
воречие? 
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Да припишем на Вселената безкрайност – това значи тъкмо 
това – да я разглеждаме като отделно нещо, като някакъв пред-
мет – като едно цяло от безкрайно много на брой неща. Числото, 
крайно или безкрайно, е характеристичен белег на класа като 
цяло, а не на всички негови елементи, взети поотделно. (Когато 
казвам, че на бюрото си имам пет книги, този признак „5 броя” е 
признак, който ние приписваме на книгите като цяло, а не на 
всяка книга поотделно, както би било, ако кажем, че книгите на 
бюрото ми са интересни.) Следователно ако отричаме, че е 
смислено да се говори за света като цяло, защото такова нещо 
„свят като цяло” фактически няма, ние автоматически отричаме 
и тезата за безкрайността на света. Ето защо аз мисля, че тук Б. 
Мунтян – един от най-разкрепостените в мисленето си привър-
жeници на диалектическия материализъм у нас, изпада в най-
банално противоречие. 

Интересен е и аргументът, определен от Б. Мунтян като 
„по-частен”. 

„... Всяка система предполага актуална взаимна връзка – 
взаимодействие между компонентите си, а между безкрайно 
отдалечени материални образувания не може да се реализира 
никакво взаимодействие (освен ако процесът на взаимодействие 
има безкрайна скорост, т.е. не изисква време – но такъв материа-
лен процес е невъзможен, – или ако самите материални образу-
вания са вечни – което е абсурдно за всяка конкретна материал-
на система)” (Мунтян 1970: 63-64). 

Като се абстрахираме от лекотата, с която Б. Мунтян бо-
рави с понятието за безкрайност, приемайки, че във вселената 
има материални обекти, безкрайно отдалечени един от друг 
(какво би могло да означава това?), неговото гледище провокира 
следното разсъждение: 

Ако е вярно, че Вселената не е един отделен предмет – 
нещо, система, сложен индивид – то какво е тя? Фактът, че из-
писваме тази дума с главна буква, означава, че под „Вселена” ние 
разбираме някакъв индивид. Обаче такъв индивид според Б. 
Мунтян не съществува. Тогава логиката ни задължава да обявим 
всички изречения, в които на Вселената се приписва някакъв 
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предикат – „несътворимост”, „неунищожимост” „безкрайност” 
(в количествен и качествен смисъл) – за безсмислени или най-
малкото, за смислени, но нито верни, нито неверни73. 

Обаче ние виждаме, че привържениците на диалектичес-
кия материализъм, дори и тези, които считат, че „светът като 
цяло” е фраза, лишена от смисъл, не се притесняват да говорят за 
несътворимостта, неунищожимостта и безкрайността на света, за 
неговото безкрайно качествено многообразие и т.н. – т.е. да 
конструират изречения, в които светът като такъв е субект на т.н. 
колективна предикация74. 

По принцип изглежда малко нескромно да се говори за све-
та като такъв, сякаш говорещият току-що се е върнал от аудиен-
ция при Създателя и е получил информация „от първа ръка” по 
въпроса. Това съображение обаче трябва да се концептуализира 
и да се въведат съответните рестрикции. Дискусията сред при-
вържениците на марксистко-ленинската философия, която въз-
никва по повод схващането, че предметът на философията е 
светът като цяло, говори за пренебрежителното отношение на 
участниците в дискусията към необходимостта от налагането на 
подобни самоограничения. Какво би трябвало да е тяхното 
естество, кога те би трябвало да се считат за разумни и кога – за 
прекалени? Това е една голяма тема, която е била многостранно 
обсъждана от философите в Западна Европа с критична фило-
софска нагласа в най-широкия смисъл на думата. Един от тях, 
Рудолф Карнап, предполагам сигурно би казал, че твърденията 
за света като цяло, независимо от конкретното си съдържание, са 
безсмислени по две причини: 

А) словосъчетанието „свят като цяло” е лишено от смисъл, 
защото изреченията, в които това псевдопонятие фигурира, не 
могат да бъдат редуцирани до протоколни твърдения (Carnap 
1959: 63); 

Б) изреченията, в които се говори за света като цяло, се ха-
рактеризират с лош синтаксис, защото истинностното им значе-
ние в крайна сметка зависи от отговора на един неправилно пос-
тавен въпрос: има ли такова нещо като „свят като цяло” или това 
е само една дума, зад която не стои нищо реално като „еднорог” 
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и „кентавър”. Ако някой постави въпроса „реален ли е светът ка-
то цяло?”, това би бил един неправилно поставен въпрос, защото 
„да е реално нещо в научен смисъл – това значи да бъде елемент 
на система; следователно, това понятие не може да бъде смис-
лено приложено към самата система” (Карнап 1959: 301). 

Второто, синтактичното основание, води до една много 
силна рестрикция, която забранява някои типично философски 
изказвания като например тези, които определят принадлеж-
ността на даден философ към групата на реалистите (материа-
листите) и субективните идеалисти. 

Тук е уместно да се съпостави този възможен, предполагаем 
отговор с мнението на Б. Ръсел по въпроса. Както е известно, Б. 
Ръсел е един от идейните вдъхновители на Виенския кръжок, 
който обаче винаги заема една малко по-особена позиция от тази 
на неопозитивистите. 

„Традиционната гледна точка прави самата Вселена субект 
на различни предикати, които не биха могли да се приложат към 
което и да е отделно нещо във Вселената, и приписването на 
такива особени предикати на Вселената минава за специална 
задача на философията. Аз твърдя, напротив, че не съществуват 
съждения, в които Вселената е субект; с други думи – че няма 
такова нещо като „Вселената”. Това, което аз твърдя, е че има об-
щи съждения, които могат да бъдат изказани за всяко индиви-
дуално нещо в качеството си на логически съждения. Това не 
означава, че всички неща, които съществуват, формират едно 
цяло, което може да се третира като едно друго нещо, и да се 
направи субект на предикати. Това предполага само твърде-
нието, че има свойства, които принадлежат на всяко отделно 
нещо, но не и че съществуват свойства, които принадлежат на 
сбора от неща колективно. Философията, която аз поддържам, 
би могла да се нарече логически атомизъм или абсолютен плу-
рализъм, защото, поддържайки, че съществуват много неща, тя 
отрича, че има цяло, композирано от тези неща” (Russell 1994: 
108). 

Ние виждаме, че схващането на Б. Ръсел е близо до това на 
Р. Карнап, въпреки че Б. Ръсел по принцип не приема край-
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ностите на верификационизма. Той никъде, доколкото ми е из-
вестно, не обявява спора между материалистите и идеалистите за 
безсмислен, въпреки че изразява симпатии към т.н. неутрален 
монизъм и не проявява подобно на Дж. Мур охота да бистри 
въпроса как може да бъде опроверган идеализмът. 

 Въпросът дали предложената от Р. Карнап рестрикция, 
която ни предпазва от метафизическо говорене, е удовлетвори-
телна или е прекалено силна, е спорен. Обаче представителите 
на диалектическия материализъм по правило остават чужди на 
тази тема, което според мен е един голям минус за марксистко-
ленинската философия. Тук сигурно трябва да се търси 
вредното влияние на характерното за диалектическия материа-
лизъм преклонение пред „класиците”: понеже Ф. Енгелс е казал 
разни неща за света като цяло, значи в тази посока не могат да се 
наложат принципни ограничения. 

 Фактът, че през 60-те и 70-те години сред привържениците 
на диалектическия материализъм се оформи една група от 
„волнодумци”, отнасящи се критично към тезата, че предметът 
на философията може да бъде разяснен с помощта на понятието 
за света като цяло, не е случаен. Това фактически е опит да се мо-
дернизира диалектическият материализъм, като се разграничи 
от традиционната метафизика. Ние виждаме, че гледището на Б. 
Мунтян по този въпрос е много близко до това на Б. Ръсел. Едно-
временно с това общият контекст, в който се осмислят въпрос-
ните гледища, е съществено различен. Философстването, демон-
стрирано от Б. Ръсел, е пропито от съзнанието, че то трябва да 
бъде подчинено на някакви ограничителни принципи, които 
придават скромност на философските твърдения. Това фило-
софстване контрастира с говоренето „на едро”, характерно за 
статията на Б. Мунтян: въпреки субективните си намерения при-
вържениците на диалектическия материализъм не могат да 
преодолеят пропастта, която ги отделя от модерната мисъл на 
ХХ век, и в разсъжденията си за света те приличат по-скоро на 
древногръцките метафизици, които се питат дали формата на 
света като цяло е кълбовидна или някаква друга. 
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Глава ІІІ. ВЪЗГЛЕДИ ЗА ФИЛОСОФИЯТА ПО ВРЕМЕТО НА 
КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ И СЛЕД ПАДАНЕТО МУ 

В ПЕРИОДА НА ПРЕХОД. 
 

21. Общи бележки. 
 

След Втората световна война в България с установяването 
на комунистическа диктатура се утвърждава господството на 
една-единствена философска школа – тази на марксистко-ле-
нинската философия. Макар че по въпроса как точно трябва да 
се разбира предметът на тази философия сред привържениците 
ú съществува един перманентен спор75, практически терминът 
„марксистко-ленинска философия” означава „диалектически и 
исторически материализъм”76. 

Една от основните догми на марксистко-ленинската фило-
софия, върху която се акцентира особено силно през 50-те, 60-те 
и първата половина на 70-те години, е тази за нейната изклю-
чителна, несравнима ценност. Счита се, че всички други съвре-
менни философски учения са не само погрешни, но упадъчни и 
реакционни. (Такава е цялата „немарксистка” философия след Г. 
Хегел и Л. Фойербах по мнението на Ф. Енгелс и В. Ленин.) Това 
разбиране обезсмисля обсъждането на проблема за същността на 
философията. Утвърждава се схващането, че философията в 
собствения смисъл на думата – това е марксистко-ленинската 
философия, а всичко останало е, така да се каже, подобие на 
философия, философия „второ качество”. (Тук специалната 
заслуга трябва да се припише на Т. Павлов, който вече е „фун-
дирал” това схващане.) Ето защо става обичайно под „фило-
софия” да се разбира „марксистко-ленинска философия”. Това 
личи от публикациите, които номинално са посветени на фило-
софията, но всъщност засягат само марксиско-ленинската фило-
софия (нейното съдържание, структура и, според тогавашния 
философски жаргон – „функции”). Най-фрапиращият пример в 
това отношение е монографията на Кирил Караджов „Филосо-
фия и социология”. В тази монография от триста и петдесет 
страници няма дори и намек, че във връзка с понятието за 
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философия съществуват определени неясноти и спорове и че 
неговото определяне е един проблем. Фактически книгата не 
съдържа нито дума за философията като такава (философията 
изобщо), както е обявено в заглавието. Предмет на изследването 
е не философията, а единствено и само марксистко-ленинската 
философия”77. 

В края на 70-те години във философския живот в България 
се наблюдава известна „нормализация”, свързана с отпадането 
на някои абсурдни забрани и шокиращи здравия разум кли-
шета, наложени непосредствено след социалистическата рево-
люция. Господстващите идеолози постепенно узряват за раз-
бирането, че тези атрибути на ранния социализъм с очевидното 
си безсмислие по-скоро компрометират комунистическата идео-
логия, отколкото съдействат за нейното утвърждаване. Гръмката 
възхвала на марксистко-ленинската философия като единст-
вената „истинска” философия постепенно излиза от мода и те-
зата, че дефинирането на понятието за марксистко-ленинска 
философия е ключ към дефинирането на понятието за фило-
софия78, все по-рядко се мярка по страниците на философските 
издания. Това е началото на реабилитирането на проблема за 
същността на философията, който отново се появява в нашата 
философска книжнина. 
 

22. Ранен социализъм. 
 

Типична илюстрация на отбелязаното по-горе отчасти 
съзнателно, отчасти несъзнателно отъждествяване на понятието 
за философия с понятието за марксистко-ленинска философия, 
е статията на Азаря Поликаров от 1946 г., озаглавена „Що е 
философия? Каква е връзката между философията и физи-
ката?”. В нея ние четем следното: 

„Връзката между философията и физиката ще разберем, 
ако съумеем да разграничим добре предмета на философията от 
този на частните науки от единствено правилното гледище на 
диалектическия материализъм. Въпреки че този въпрос е изяс-
нен в редица философски трудове на основоположниците и по-
специално в „Материализъм и емпириокритицизъм” на Ленин, 
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все пак дори и сега нерядко могат да се чуят или прочетат не-
точни или едностранчиви определения за предмета на филосо-
фията и връзката ú с частните науки... Така например все още 
много често философията се определя като „наука за света като 
цяло” или само като „наука за най-общото”, или като „наука на 
науките, хвърчаща високо над всички отделни науки”, – както 
ни говори Енгелс за Фойербах в едноименното съчинение” (По-
ликаров 1946: 149). 

 По-нататък в целия текст под „философия” се разбира 
марксистко-ленинската философия съобразно известните изказ-
вания на Ф. Енгелс и В. Ленин79. 

Същата формална грешка е характерна за работите на 
повечето автори през този период. Тя дори е концептуали-
зирана: отношението между „философия” и „марксистко-ле-
нинска философия” не се схваща като род към вид, а по някакъв 
друг твърде объркан начин. Това добре личи в статията на 
Живко Ошавков „Процесът на обособяването на философията и 
нефилософските науки като специфични форми на позна-
нието”. Тук авторът аргументира тезата, че „с възникването на 
диалектикоматериалистическата философия се завършва про-
цесът на отделянето на природните науки като самостойни нау-
ки от философията” (Ошавков 1956: 37). По този начин с една 
безнадеждно сбъркана терминология се внушава изводът, че 
философията в собствения (а не в древногръцкия) смисъл на 
думата възниква с възникването на марксистко-ленинската фи-
лософия, т.е. че строго погледнато термините „философия” и 
„марскистко-ленинска философия” са синоними. (?!) Тази глед-
на точка, колкото и абсурдна, се защитава недвусмислено от 
корифея на българската социологическа мисъл в друга негова 
статия от 1957 г., където четем: 

„При изясняването на предмета на философията трябва да 
се има предвид не съвременната буржоазна философия, която е 
най-ненаучна и реакционна от всички философски системи в 
миналото, а марксистко-ленинската философия, която е най-вис-
ша форма и степен на развитието на философията и е единст-
вено и напълно научна философия” (Ошавков 1957: 25). 
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Това мегаломанско разбиране за философията на привър-
жениците на марксистко-ленинската философия е така здраво 
вкоренено в тяхното съзнание, че продължава да доминира в 
българската книжнина и през 70-те години. Характерна в това 
отношение е статията на Митрю Янков „Отново за спецификата 
на философията като наука и нейното бъдеще” от 1973 г., където 
се казва: 

„Всъщност възникването на марксистката философия 
ознаменува и точно очертаване на предмета и границите на 
философията като наука. Заслугата на марксистката философия 
се заключава и в това, че тя за пръв път, като очерта докрай 
последователно и точно спецификата и собствения предмет на 
философията, разкри нейните перспективи и взаимоотношения 
с другите науки” (Янков 1973: 113)80. 

 Михаил Бъчваров е първият представител на следвоенната 
„социалистическа” философия, който още в края на 60-те годи-
ни като историк на философията осъзнава, че въпросът „Що е 
философия?” е реален проблем с важни методологически (прак-
тически) измерения. Този проблем не може да се заобиколи с 
марксистко-ленинска фразеология, той трябва да се реши по ня-
какъв що-годе приемлив начин, което ще развърже ръцете на 
историците на философията. (Без някакъв отговор на въпроса 
„що е философия” историкът на философията – световна или 
национална – губи ориентир в морето на историческите факти, 
защото не е в състояние да прецени кои от тях са релевантни на 
неговото изследване.) В съавторство с Б. Богданов М. Бъчваров 
публикува през 1964 г. в сп. „Философска мисъл” статията „Към 
въпроса за предмета на историята на философията като наука”, 
в която зад множеството цитати на класиците на марксизма и Т. 
Павлов прозира една неудовлетвореност от марксистко-ленинс-
кото схващане за предмета на философията. Критиката е насо-
чена най-вече срещу популярната по онова време тенденция за 
третиране на т.н. основен философски въпрос като „проблема, в 
сравнение с която всички останали изглеждат десетостепенни и 
маловажни”. Подобен подход е контрапродуктивен. Той води до 
това, че „историята на развитието на философската мисъл се 
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превръща в илюстрация на общото положение за двата лагера 
във философията” (Бъчваров, Богданов 1964: 50). 

В статията на М. Бъчваров и Б. Богданов се лансира разби-
рането, че предметът на философията – това са философските 
проблеми, които в най-общата си формулировка „са сходни в 
цялата история на философията”. Не става ясно обаче кои точно 
са проблемите, които съставят философския инвариант; изтъква 
се само, че те имат мирогледен характер и засягат природата, 
обществото и човека. 

Шест години по-късно в своята статия „Историята на 
философията като развиваща се система” М. Бъчваров конкре-
тизира това разбиране чрез един модел на философията, чиито 
елементи са основните или базисните философски проблеми. 
Според автора те са „поне три: 

1/ проблемът за материята (битие, природа, субстанция) и 
съзнанието; 

2/ проблемът за метода (законите, категориите) на позна-
нието; 

3/ проблемът за човека” (Бычваров 1970: 80)81. 
Според М. Бъчваров „историята на философията свиде-

телства, че фундаменталните философски проблеми в своята 
същност се запазват в течение на цялото историческо развитие 
на философията. Спорни са не толкова философските въпроси, 
колкото техните отговори. А често и в рамките на двете гене-
рални направления – материализъм и идеализъм – е възможно 
тълкуването и решаването на едни и същи философски проб-
леми от различни методологически позиции” (Пак там). 

Трябва да се отбележи, че през 1969 г. на руски език излиза 
книгата на Т. Ойзерман „Проблеми на историко-философската 
наука” (преиздадена през 1982 г.), в която се лансира сходна 
идея, макар че в нея се говори за три основни философски теми: 
за абсолютната реалност, за субекта и за отношението субект-
обект (Ойзерман 1982: 186-205). Този приблизителен синхрон на 
двете публикации – на Т. Ойзерман и М. Бъчваров – ни навежда 
на мисълта, че техните две концепции за философията и ней-
ната история не възникват случайно – те са извикани на живот 
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от един общ методологически проблем, пред който се изправят 
историците на философията в страните, в които господства 
марксистко-ленинската философия. У нас специално на преден 
план е стояла задачата за написване на „История на фило-
софската мисъл в България” – задача, на която М. Бъчваров при-
дава особена важност и която със сигурност е мотивирала инте-
реса му към проблема за същността на философията. Тази 
практическа мотивировка в неговите търсения обяснява защо 
той не се вдава в разясняването на проблема за същността на 
философията – на неговата сложност и своеобразие. С това може 
да се обясни и практическият характер на неговата обемна (екс-
тензионална) дефиниция на общия термин „философия”, в 
която обемът на термина (класът на философските проблеми) се 
определя чрез трите субкласа, които го изчерпват. Подобни 
дефиниции вършат работа, но от гледна точка на логическата си 
ценност не могат да се сравняват с т.н. същински или анали-
тични дефиниции (чрез род и вид). 

Възгледите на М. Бъчваров за историко-философския ин-
вариант ни връщат към онова разбиране за философията, което 
е доминирало у нас до Втората световна война – че общото име 
„философия” означава един обществен феномен, определен сам 
по себе си, който се възпроизвежда по силата на някаква обща 
културна потребност. В това отношение се натрапва аналогия 
между семантичния статус на общото име „философия” и това 
на т.н. естествени видове (за растения и животни) и естествени 
феномени (природни явления). Оттук следва, че марксистко-ле-
нинската философия, каквито и особени достойнства да при-
тежава, се схваща като един от различните възможни видове 
философия, който носи всички общи белези на своя род наред 
със специфичните си признаци. С това обсъждането на проб-
лема за същността на философията се „нормализира” логически, 
но самото му решение буди множество въпроси. 

Откъде е сигурно, че това, което считаме за различни 
философии (марксистко-ленинска, екзистенциална, аналитична, 
неотомистка и пр.), са различни превъплъщения на една обща 
същност? Не е ли възможно това да са съществено различни 
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неща, обединени в нашето съзнание по силата на една езикова 
небрежност (едно и също общо име)? Казано с други думи, не е 
ли въпросът „що е философия” чисто конвенционален, а деф-
иницията на „философия” – номинална в точния смисъл на ду-
мата? Но дори „есенциалистката” презумпция за термина 
„философия” да е основателна, разкрива ли трикомпонентният 
модел на философията нейната специфика – това, по което тя се 
отличава от останалите неща? Кореспондира ли този модел с 
всички учения, които ние сме свикнали да наричаме „фило-
софски”? 

 Като оставим настрана всичко друго, то предположението, 
че проблематиката на всички философски учения се вмества в 
лансираната от М. Бъчваров схема, изглежда твърде съмни-
телно82. В това отношение внимание заслужава бележката на В. 
Николова, че концепцията на М. Бъчваров „игнорира качест-
веното многообразие” и преувеличава значението на приемстве-
ността във философията (Николова, Цацов 1996: 30). 

Въпреки че съдържа обичайните за философските текстове 
от този период декларации за методологическа обвързаност с 
марксизма-ленинизма83, поддържаното от М. Бъчваров схващане 
за философията по същество е алтернатива на типичното за това 
време фразеологично замазване на проблема. Тезата за проблема-
тичния характер на предмета на философията обаче не се 
поддържа експлицитно. М. Бъчваров в някаква степен игнорира 
факта, че различните философски школи се различават по-
между си не само по решенията на определени проблеми, но 
често – и по проблемния обхват на своите търсения, произтичащ от 
различния начин, по който осмислят думата „философия”. 

За да оценим по достойнство усилията на М. Бъчваров да 
постави проблема за същността на философията в адекватна 
логическа рамка и да надмогне марксистката „мегаломания” при 
неговото обсъждане, добре е да направим съпоставка с разработ-
ките на други автори, обсъждали същата тема по приблизително 
същото време. Подходяща в това отношение е монографията на 
Саркис Саркисян „Философията с пулса на обществото” от 1974 
г., която е типичен пример за стила на философстване, характе-
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рен за времето и духовната атмосфера на ранния социализъм. 
Това ми дава основание да се спра по-подробно на нея. 

Монографията на С. Саркисян се състои от две части и 
нейната първа част „Философия и духовен живот на общест-
вото” е изцяло посветена на въпроса „Що е философия?”. Обаче 
въпреки гръмката декларация на автора, че „за пръв път марк-
систката философия даде научен отговор на въпроса какво 
представлява философията” (Саркисян 1974: 7), самият той не ни 
предлага в своята книга един убедителен отговор на този въпрос. 
Вместо да предложи на читателя една кохерентна концепция, 
авторът го запознава с всички ония изказвания за философията, 
които могат да се открият в работите на К. Маркс, Ф. Енгелс и В. 
Ленин, както и с редица твърдения на видни съветски автори в 
добавка. Това би трябвало да означава, че изследването е осъ-
ществено от правилни марксистко-ленински позиции – едно 
важно (ако не и най-важното) достойнство на философската 
публикация по онова време. Днес ние можем да наречем този 
стил на философстване партийно-угоднически: негови характе-
ристики са задължителното позоваване на решенията на пар-
тийни форуми и дежурното безадресно заклеймяване на т.н. 
буржоазна и ревизионистична философия по формулата „някои 
буржоазни философи (някои съвременни ревизионисти) упорито 
се опитват да ни внушат (не могат да разберат), че...”. В добавка 
монографията на С. Саркисян предлага и един куп баналности и 
скудоумия от арсенала на марксистко-ленинската философия: 
„теоретичното мислене не е разкош, а жизнена необходимост”, 
материалистическата философия е „главната магистрална ли-
ния в развитието на философията”, „материализмът дава пра-
вилен, а идеализмът неправилен отговор на основния въпрос на 
философията”, „марксистката философия е научен мироглед, 
понеже дава научно знание по основните въпроси, включени в 
системата на мирогледа”, „без философия духовният живот на 
обществото е невъзможен”. Сякаш, за да разсее убийствената ску-
ка, която такъв стил на писане внушава, на места авторът раз-
смива читателя с остроумия като следното: 
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„Философията спрямо частните науки е капризна съпруга, 
която окриля, вдъхновява, стимулира, когато е уважавана и зачи-
тана. Но тя си отмъщава, когато е пренебрегната или пренеб-
регвана” (Саркисян 1974: 68). 

Основната беда на подобни изследвания е техният догма-
тизъм. Индикатор в това отношение е стремежът да се внуши на 
читателя, че авторовата гледна точка е в пълна хармония с 
всички „класически” постановки по този въпрос. Презумпцията 
е, че класиците не грешат – всичко, което те са казали по някакъв 
повод – в публикации, писма или в неиздадени приживе под-
готвителни материали за евентуални бъдещи публикации – е 
самата истина. Следователно авторовата теза, каквато и да е тя, 
трябва да обвърже в едно всички класически постановки. 

В случая с въпроса „Що е философия?” този подход се на-
тъква на един „спъни камък”: в „Анти-Дюринг” има поне две из-
казвания, в които Ф. Енгелс твърди, че съвременната наука пра-
ви философията излишна. Тази теза е била популярна в 
Съветския съюз непосредствено след революцията, през 20-те 
години, но по-късно е категорично отхвърлена и обявена за 
враждебна, „ликвидаторска”. Работата е там, че един марксист, 
който е противник на „ликвидаторската” теза, не може просто да 
каже, че не е съгласен с Ф. Енгелс: това е забранено по дефини-
ция. Ето защо една задача от първостепенна важност за изсле-
дователя е така да се изтълкува Ф. Енгелс, че той да се изкара 
прав, без от това да пострада авторитетът на философията. Ето 
как С. Саркисян решава тази задача в своята книга: 

Ф. Енгелс: 
„Съвременният материализъм ... вече не е философия, а 

просто мироглед, който трябва да се потвърди и да се провери не 
в особена наука на науките, а в реалните науки. По такъв начин 
тук философията е „отстранена”, т.е. едновременно преодоляна 
и запазена – преодоляна по форма и запазена по своето реално 
съдържание”. 
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Тълкуване на С. Саркисян: 
„Следователно марксистката философия сложи край не на 

философията въобще, а на философията в стария смисъл на 
думата и на мястото ú изгради нова, която е и научен мироглед”. 

Ф. Енгелс: 
„Щом при всяка отделна наука се поставя искането да 

изясни мястото си в общата връзка на нещата и в познанието на 
тези неща, става излишна всяка специална наука за тази обща 
връзка. И тогава от цялата предишна философия самостоятелно 
остава да съществува само учението за мисленето и неговите 
закони, т.е. формалната логика и диалектиката. Всичко останало 
влиза в положителните науки за природата и историята”. 

Тълкувание на С. Саркисян: 
„Ф. Енгелс очертава тук точно кога и как става процесът на 

обособяването на философията като наука, който процес може 
да се представи по следния начин: 

Отделянето и обособяването на частните науки поражда и 
оформя идеята, че извън сферата на частните науки остават 
проблемите за същността на човешкото съзнание и неговото 
отношение към външния свят, както и най-общите закони на 
обективно-реалния свят” (Саркисян 1974: 55). 

 Ние виждаме, че тълкувайки твърденията на Ф. Енгелс, С. 
Саркисян съществено променя техния смисъл. Да се „преодолее” 
нещо „по форма” – това на нормален език означава то да се пре-
махне (да се унищожи) като такова. Когато отсечем дървото и го 
направим на кухненски шкаф, а после разглобим шкафа и от 
дъските сковем легло – нещо при тези трансформации остава да 
съществува и вероятно това Аристотел е имал предвид, когато е 
разглеждал нещата двуаспектно – от гледна точка на формата им 
и от гледна точка на тяхната материя, субстрат. Във всеки случай 
формата е това, което прави нещата – тя им придава опреде-
леност. Разбира се, „форма” и „съдържание” могат да се осмис-
лят и по друг начин. Обаче според мен в приведения цитат Ф. 
Енгелс е достатъчно ясен: философията ще изчезне, защото ней-
ните полезни някога внушения, ценни идеи, ще бъдат „имплан-
тирани” в самата наука. 



 

 

199 

Що се отнася до втория цитат – тук Ф. Енгелс не е така 
радикален в отрицанието си на философията, а се застъпва за 
нейната „редукция”. Този именно цитат е „легитимирал” пози-
цията на някои български и съветски автори през 70-те години 
(т.н. гносеологизатори) да се обявяват срещу онтологизаторските 
тенденции в марксистко-ленинската философия, в които те 
съзират реабилитация на някогашната натурфилософия. Но и 
тази редукция по редица причини се оказва неприемлива, за да 
определи „мейнстрийма” в идеологията на реалния социализъм. 
Ето защо С. Саркисян дава едно превратно тълкуване на Ф. Ен-
гелс. Той се опитва да изкара, че черното е бяло – че официал-
ната марксистко-ленинска доктрина във всички пунктове съв-
пада с всички изказвания на Ф. Енгелс. Понеже е съвсем ясно, че 
нещата не стоят по този начин, налагането на подобен стил на 
философстване има една-единствена последица: узаконяването 
на догматизма и лицемерието във философската книжнина. 

 Догматизмът, който винаги е господствал в марксистко-
ленинската философия, по един или друг начин я обезценява – 
той води до алогизъм и еклектика. Това може да се илюстрира с 
възгледа на С. Саркисян за философията. 

Според С. Саркисян има две различни значения на думата 
„философия” – едното старо, а другото – ново. Новото значение 
кореспондира с предмета на научната философия, който се 
оформя чак след възникването на марксизма. Преди това фило-
софията е нямала предмет. Научната философия – това е 
диалектическият материализъм. „Диалектическият материали-
зъм е наука, понеже има свой специфичен предмет – най-общите 
закони на битието (природата, обществото и мисленето), която е 
система от научни знания за тези закони” (Саркисян 1974: 56). 

Тази последната дефиниция е леко озадачаваща по две 
причини: защото съдържа една тавтология – „науката е система 
от научни знания” и защото знанието е твърдение, което освен 
всичко друго е вярно, а в емпиричните науки няма критерий за 
истинност (още по-малко такъв критерий съществува във фило-
софията). Обаче още по-озадачаващо е как така философията 
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възниква още в Древна Гърция, а нейният предмет – през ХІХ 
век. Обяснението е следното: 

„Както човек прави неща, без да знае винаги какво трябва 
да прави, прави и което трябва, и което не трябва. Така и 
философията е изучавала много, през даден период всички, 
проблеми на знанието, без да е наясно точно какъв е нейният 
предмет” (Саркисян 1974: 56, 55). 

Тук възниква един логичен въпрос: какво е това, което не се 
вписва в предмета на научната философия, но все пак е било 
наричано и в миналото, и понастоящем „философия”? Има два 
такива „остатъка”, чието естество е под въпрос: това, с което 
античната или средновековната философия „не е трябвало да се 
занимава, но все пак се е занимавала”, и това, което понастоящем 
се нарича „философия” от един „буржоазен” философ, напри-
мер от един привърженик на екзистенциализма или на анали-
тичната философия. На този въпрос в монографията на С. Сар-
кисян няма отговор. 

Макар че изложената тук „концепция” е озадачаваща, в 
още по-голямо недоумение изпада читателят, когато се опитва да 
я съчетае с възгледа на автора за основните философски проб-
леми. Те според С. Саркисян се очертават „още в древногръцката 
философия, в процеса на борбата между материализма и идеа-
лизма” и „стават обект на изследване от различни философски 
школи от лагера на материализма и идеализма84. Има три групи 
такива проблеми: 

„Първа група, изучаване битието на човека, човешкия свят и 
оттам изучаване на света като цяло и мястото на човека в него. 

Втора група, изучаване на човешкия свят, на човешките 
отношения с цел разкриване на „смисъла на живота на човека”, 
обслужване на човешкия свят, на обществото с идеи. 

Трета група, изучаване и систематизация на знанието, с ог-
лед постигане на всеобемащо, истинно знание за света” (Сар-
кисян 1974: 21). 

Да се абстрахираме от крайно неясните формулировки, 
служещи за характеризиране на тези три основни проблемни 
групи, и от пренебрежителното отношение към логическата 
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проблематика. (Тя изглежда е инкорпорирана в третата група, 
чийто „етикет” е така неясен и неопределен, че не подлежи на 
коментар.) Логично е да се приеме, че въпросните проблемни 
групи изграждат онзи инвариант, който трябва да се установи в 
изследването на С. Саркисян. Ние обаче видяхме, че според 
автора предметът на философията се оформя в ХІХ век и се 
свързва с марксистко-ленинската философия и по-точно – с 
диалектическия материализъм. И предметът на диалектическия 
материализъм е друг, различен от въпросния проблемен инва-
риант: най-общите закони на природата, обществото и мисле-
нето. Така налице са две неща: предмет на философията и една 
относително устойчива съвкупност от проблеми, характерни за 
философията. Тези две неща не съвпадат, а съществено се раз-
личават. Така загадката, която според автора е получила вече 
едно убедително решение във философията на марксизма, не 
само не е решена, но става пълна. 

От поясненията, които С. Саркисян дава на своето схва-
щане, става ясно, че „в процеса на изследването от първата група 
проблеми се създава онтологията”, която „има определен принос 
за формирането на философията като мироглед”; „в процеса на 
изследване на втората група въпроси се създава и оформя... 
философията като форма на обществено съзнание. Тя въоръжава 
хората с мироглед... Изучаването на третата група проблеми 
подготвя непосредствено появата на философията като наука, 
която въоръжава хората ... с научната теория на познанието” 
(Саркисян 1974: 21). 

Тук ние разбираме какъв е скритият смисъл на коменти-
раната проблемна класификация: да се задоволят всички въз-
можни изисквания към едно разбиране за философията, пре-
дявени от страна на класиците и признатите авторитети. 

ПЪРВО ИЗИСКВАНЕ: философският инвариант трябва да 
съдържа поне три основни проблемни кръга – онтологически, 
епистемологически и аксиологически. (В случая логиката остава 
„на сухо”.) 

Това изискване произтича от неписаното правило за съоб-
разяване на възгледите на българските философи със съветската 
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философска мода, но в случая работата се усложнява от това, че 
през 60-те и 70-те години в Съветския съюз тече един перма-
нентен спор за предмета на марксистко-ленинската философия. 
Тук се проявяват три различни тенденции на мислене: с акцент 
върху онтологическата проблематика, с акцент върху еписте-
мологическата проблематика и с акцент върху ценностната (ми-
рогледната) проблематика. Най-благоразумна изглежда пози-
цията, която по някакъв начин е съобразена и с трите тенден-
ции. Такава именно е гледната точка на С. Саркисян. В случая не 
е от особено значение, че тази позиция не е съвместима с тезата, 
отъждествяваща марксистко-ленинската философия с диалекти-
ческия материализъм. Диалектическият материализъм не се 
занимава с ценности, следователно логично би било този, който 
отъждествява философията с диалектическия материализъм, да 
„зачеркне” аксиологичната проблематика. Това обаче би поро-
дило нов проблем: няма как да бъдат удовлетворени други две 
изисквания – философията да се определи като мироглед и като 
форма на обществено съзнание. 

 ВТОРО ИЗИСКВАНЕ: философията трябва да се счита за 
мироглед. Тази гледна точка се утвърждава в марксистко-ленинс-
ката философия с авторитета на Й. Сталин, който през 1938 г. 
обявява диалектическия материализъм за мироглед на комунис-
тическата партия. 

ТРЕТО ИЗИСКВАНЕ: философията трябва да се разглежда 
като една от формите на общественото съзнание. Това изискване 
също има авторитетен застъпник – самият Карл Маркс. 

ЧЕТВЪРТО ИЗИСКВАНЕ: понятието за философия да се 
дефинира така, че философията да съдържа научен потенциал – 
да е нещо такова, което при определени условия може да стане 
наука. Това изискване произтича от манията на марксистите, че 
са привърженици на единствената научна идеология. Трудно е 
да се каже кой е основният авторитет в това отношение, но факт 
е, че още Ф. Енгелс определя диалектиката като наука. 

Казано накратко, според С. Саркисян философията е онто-
логия, епистемология, аксиология, мироглед, форма на об-
щественото съзнание и има научен потенциал (може да бъде 
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наука). Това е една еклектична гледна точка. В съветската фило-
софска литература от 70-те години има не малко монографии, 
които защитават подобни „конюнктивни” разбирания за фи-
лософията. Логиката на концепции от този тип „куца”, но 
всички те са поставени на здрава марксистко-ленинска основа. 

Двадесет и четири години след публикуването на своята 
монография С. Саркисян издава учебник по философия, в пър-
вата глава на който сравнително подробно се спира на въпроса 
„Що е философия?”. Но и тук неговото разбиране е крайно 
неясно и не е логически издържано85. 

Според учебника на С. Саркисян „философията изучава не 
света сам по себе си, а от гледище на значението му за човека, от 
гледище на интересите и потребностите на човека. Тъкмо по-
ради това във философията теоретическото и практическото 
отношение на човека към света са слети, те са в органическо 
единство, което прави възможно превръщането на философията 
в метод” (Саркисян 1998: 15). 

Ако това разбиране залегне в една конвенция за употреба 
на думата „философия”, тази конвенция би изключила от фило-
софията творчеството на много видни личности, които по ня-
каква причина са били считани за философи. Сред низвергна-
тите от философския рай сигурно би бил Б. Ръсел, който в 
своите работи застъпва гледна точка за философията, несъвмес-
тима с тази на С. Саркисян. В „Проблемите на философията”, 
„Научният метод във философията” и в забележителното си есе 
„Безполезното” знание” Б. Ръсел безрезервно отхвърля фило-
софстването от гледна точка на Аза (антропоцентричния харак-
тер на философстването) и свързването на философията с прак-
тичното отношение към света. Да се противоречи на Б. Ръсел не 
е грях, но от разяснението на С. Саркисян излиза, че или Б. Ръсел 
се е заблуждавал, считайки себе си за философ, или не е бил 
наясно с какво точно се занимава. 

Освен всичко друго възприетото от С. Саркисян разбиране 
за философията изглежда несъвместимо с авторовата теза, че фи-
лософията е или би могла да бъде наука. Там е работата, че едно 
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фундаментално условие за научност на философията е нейната 
непредубеденост, ценностна и религиозна индиферентност. 

Интересно е, че в своя учебник С. Саркисян въвежда едно 
разграничение между „научна философия” и „философията 
като наука”. (Това разграничение е загатнато и в коментираната 
по-горе негова монография от 1974 г.). Така авторът твърди: 

„Аз споделям разбирането, че философията безспорно е 
наука, понеже има свой предмет, специфичен за нея. „Пред-
метът на философията е съвкупността от проблеми, формиращи 
се на основата на всекидневния и историческия, на индивидуал-
ния и общочовешкия опит, на науката и практиката” (Ойзерман, 
Проблемы историко-философской науки). 

В това определение на предмета на философията се включ-
ва всяка философия, в това число и научната философия” 
(Саркисян 1998: 16-17). 

Излиза, че ненаучната философия също е наука. Тази 
гледна точка е, меко казано, странна. Възможно е да се поддържа, 
че философията е нещо принципно различно от науката, и 
въпреки това в един условен смисъл да се говори за научна 
философия, доколкото по определени свои черти тя, философията, 
би могла да прилича или да не прилича на науката. Това, при 
съответните уговорки, е допустимо. Но какво ще рече „фило-
софия, която е наука, но не е научна”? Това е пълна загадка. 

Тезата на С. Саркисян, че философията е наука, защото 
има свой предмет, по някаква неизвестна причина се ползва с 
популярност в масовото съзнание. („Нещо е наука, когато има 
свой предмет”.) Прави впечатление обаче, че в цитата от Т. 
Ойзерман, в който се говори за предмета на философията, 
липсва каквато и да е конкретизация на този предмет. Тук за 
предмет на философията се сочат проблеми от всякакъв въз-
можен вид, което е почти равносилно на това да не се каже нищо 
по въпроса. Който познава книгата на Т. Ойзерман обаче знае, че 
той съзнателно прибягва до това „неопределено” определение. 
Неговата основна теза е, че е невъзможно да се фиксира някакъв 
„общ за всички съществували някога философски учения пред-
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мет на изследване” – такъв предмет на философията, който да 
удовлетворява всички съществуващи разбирания за философия. 

Отричайки съществуването на някакъв универсален пред-
мет на философията, Т. Ойзерман все пак приема съществу-
ването на един философски инвариант – на основните фило-
софски теми (Ойзерман 1982: 205). Тук според мен той проявява 
непоследователност, която е неизбежна за есенциалистката 
методология, характерна за привържениците на диалектическия 
материализъм. Това обаче е друг въпрос86. 

Ние виждаме, че С. Саркисян представя превратно глед-
ната точка на Т. Ойзерман, който черно на бяло поддържа, че 
универсален предмет на философията не съществува. Обаче тук 
има още нещо шокиращо: твърдението, че критерий за научност 
на някаква теоретична конструкция е наличието на предмет, 
към който тя се отнася. По тази логика и астрологията, и хиро-
мантията, и демонологията са науки, защото могат да дефи-
нират своя предмет. Ясно е, че този аргумент в полза на тезата, 
че философията е наука, не е сериозен. Обаче авторът на об-
съждания тук учебник по философия не ни предлага никакъв 
друг критерий за научност, макар че в това отношение съ-
ществува богат избор от теории (приложимост на индуктивната 
методология, верифицируемост, фалшифицируемост, еврис-
тичен потенциал). 

В схващането на С. Саркисян за философията има още не-
що, което буди недоумение: тезата му, че философията е наука, 
но „не е само наука: тя е нещо повече от науката” (Саркисян 
1998: 15). Тази теза е трудна за разбиране въпреки следното 
авторовото пояснение: 

„Философията е светоглед. Тя има работа и с проблеми, 
които са извън пределите на науката, на научните изследвания. 
Например проблемът за доброто и злото, за съвестта, за справед-
ливостта и несправедливостта, за свободата, за красивото и 
грозното, за добродетелите, за идеалите на историческата епоха 
и пр.” (Саркисян 1998: 18). 

Може би авторът чисто и просто поддържа, че част от 
философията е наука, а друга нейна част – светоглед? Но кое 
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тогава свързва тези две разнородни части в едно – кое ги прави 
философия? 

За да си спести подобни въпроси, С. Саркисян и тук, както 
и в своята монография от 1974 г., прибягва до „конюнктивното” 
разбиране за философията: тя е „1/ наука, 2/ светоглед, 3/ фор-
ма на съзнание, 4/ идеология, 5/ метод, 6/ методология” (Пак 
там). Понеже в случая става въпрос за учебник по философия, 
може би този подход заслужава адмирации. Ученикът трябва да 
запомни шестте основни признака на философията и шестицата 
му е „в кърпа вързана”. 
 

23. Късен социализъм. 
 

Догмата, на която се противопоставя М. Бъчваров – че 
въпросът „Що е философия?” може да се редуцира до въпроса 
„Що е марксистко-ленинска философия?” – е в явно противоре-
чие с логиката. Как може някакъв род да се дефинира чрез един 
свой вид? В края на 70-те години отделни автори осъзнават тази 
груба логическа грешка. Така напр. статията на Асен Давидов 
„Някои особености на философското познание като тип рацио-
нално познание” е опит да се установи спецификата на фило-
софията като такава, без това да се свързва с особеностите на 
марксистко-ленинската философия. Според автора филосо-
фията разглежда действителността 1/ „в аспекта на субект-обек-
тното отношение”, 2/ като ориентир на субекта на социалната 
дейност и 3/ като съвкупност на всички мислими социални 
форми и сфери на социална дейност: всекидневен опит, мито-
логия, религия, наука и пр. (Давидов 1978: 86). Спорно е дали 
това разбиране ни доближава до отговора на въпроса „Що е 
философия?”, но то несъмнено свидетелства за една позитивна 
промяна в мисленето на българските философи: те вече ясно 
разграничават този въпрос от въпроса „Що е марксистко-
ленинска философия?”. 

Друг пример в това отношение е статията на Красен Стан-
чев от 1983 г. „За отликите между философията и науката”. Тук 
се поддържа една сходна теза за философията, която строго 
погледнато не е еднозначно свързана с марксизма-ленинизма – 
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че философията и науката реализират различни „нагласи”: 
науката – „природна”, философията – „културна”. „Филосо-
фията е винаги ad Hominem” (Станчев 1983: 17-20). Вниквайки в 
съдържанието на статията обаче ние бихме могли да я из-
тълкуваме и като опит за преосмисляне (чрез превод на един по-
различен език) на две основни положения на марксизма-ле-
нинизма: че философията е елемент от идеологията и че всичко 
в нея се върти около т.н. основен философски въпрос (Станчев 
1983: 24). Според това тълкувание К. Станчев ни предлага една 
логически „нормализирана” и „хуманизирана” марксистка ви-
зия за философията, със сигурност по-близка до автентичния 
марксизъм в сравнение с неговата сталинистка (типична за 50-те 
и 60-те години) версия. 

 Коментирайки последните две публикации, ние трябва да 
имаме предвид, че в самата идея за проблематизирането на 
предмета на философията по онова време има нещо еретично. 
Тази идея логично се асоциира със съмнение във всеобхватната 
компетентност на класиците (възможно ли е те да са оставили 
нерешен такъв основен за философията проблем?) – неже-
лателно внушение, което е било избягвано с обилие от цитати, 
замъгляващи истинската позиция на автора. С това затруднение 
ние се сблъскваме и при анализа на възгледите на двама автори 
от края на 80-те години, които несъмнено се отличават от остана-
лите по обстойния характер на изследванията си върху проблема 
за същността на философията. Това са Любен Сивилов и Вален-
тин Станоев. 

  Книгата на Любeн Сивилов „Философията, философите 
философстването”, публикувана през 1987 г., съчетава белезите 
на популярното философско четиво и философската моногра-
фия. Това прави нейните достойнства безспорни, но недоста-
тъците ú – трудни за оценка, защото по принцип могат да бъдат 
извинени с популярния характер на изложението. Въпреки че 
тази книга предизвиква разнородни впечатления, тя е значим 
факт в нашата философска книжнина. От една страна тук за 
пръв път „социалистическият” читател добива представа за сму-
щаващото разнообразие от мнения за философията, което се е 
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формирало от края на ХІХ век насам. Заслуга за това косвено има 
и Д. Михалчев, на когото Л. Сивилов се позовава в своя обзор на 
гледни точки за философията. Фактите, които привежда Л. 
Сивилов, недвусмислено говорят, че въпросът „Що е фило-
софия” е сериозен изследователски проблем, а не просто една 
уводна тема в учебниците по философия. Други два проблема, 
който са експонирани в книгата на Л. Сивилов, засягат поня-
тието за наука и отношението между науката и философията. Л. 
Сивилов предлага определено решение на въпроса „Що е 
философия?”, което не е просто декларирано (както е у М. Бъч-
варов), но и обстойно обосновано. Това е една същинска (анали-
тична) дефиниция на общото име „философия”, която заслу-
жава най-сериозно внимание. 

Според Л. Сивилов въпреки разнообразните гледни точки 
за философията тази дума обединява неща, свързани с една 
обща същност. Същността на философията се корени в миро-
гледния характер на нейната проблематика. Опирайки се върху 
„Философията като наука”, Л. Сивилов възприема една от-
хвърлена от Д. Михалчев хипотеза: че философският мироглед 
съдържа три рода въпроси – онтологически, гносеологически и 
етически. Този общ белег обаче не е достатъчен да изрази специ-
фиката на философията. Към него трябва да се прибави и проб-
лематичният ú характер. 

„Наистина философията е парадоксален начин да се увеличава 
знанието чрез уголемяване и на незнанието, сломяване на 
учудването чрез неговото углъбяване. Философията се развива, 
формулирайки проблеми, и отговаря на тях, като поставя нови въп-
роси. Ето защо тя е знание за проблематичното в неговата всеоб-
ща форма” (Сивилов 1987: 25). 

Може би съзнавайки, че това разяснение на спецификата 
на философията само се нуждае от пространни разяснения, Л. 
Сивилов се опитва да очертае по-ясно контурите на филосо-
фията, свеждайки в крайна сметка цялата работа до въпроса 
„Що е философски проблем”. Ясно е, че ако философските 
проблеми са различни от останалите по някакъв сравнително 
ясно определим белег (какъвто едва ли е мирогледният им харак-
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тер), бихме могли чрез този белег да конструираме търсената 
дефиниция на термина „философия”. Кой е характерният белег 
на философските проблеми? Това според Л. Сивилов е техният 
парадоксален характер. 

„Проблематичността е налице тогава, когато се противо-
поставят една на друга няколко очевидности”. Възникналият 
конфликт се разрешава с помощта на различни алгоритми – 
готови или създадени специално за случая. Понякога обаче е 
възможно конфликтът да придобие парадоксален характер. 
„Оказва се, че е възможно да се формулира цел, която изключва 
по принцип възможността за своята реализация и обратно – има 
алгоритми, чието прилагане възпрепятства осмислянето на пос-
тигнатите резултати” (Сивилов 1987: 69). 

Това разбиране за философията ни навежда на идеята, че 
тя се занимава с мирогледни проблеми, които изглеждат нераз-
решими. Философията не ни предлага решения на проблемите, 
а ни помага по-добре да вникнем в тях, да ги разберем. 

Л. Сивилов отделя сериозно внимание и на проблема за 
отношението между философията и науката, изследвайки го 
така, както повеляват логическите стандарти: чрез сравняване на 
съответните дефиниции. Оказва се обаче, че понятието за наука 
е костелив орех – колкото по-прецизни сме в дефинирането, тол-
кова повече търсената от нас дефиниция се разминава с науката 
такава, каквато я знаем. Според мен тук Л. Сивилов е прав, макар 
че въпросът е доста по-сложен, отколкото той го представя. Така 
или иначе с това скептично заключение възприетият подход към 
въпроса за отношението на философията към науката трябва да 
се признае за непродуктивен и авторът да се задоволи с интуи-
тивното си убеждение, че „философията и науката си приличат 
дотолкова, доколкото са видове духовна дейност” (Сивилов 1987: 
42). Най-неочаквано обаче следва внушението, че добре из-
вестната амбиция за научност на марксистката философия е 
напълно оправдана и това е понятно само за материалиста – 
диалектик (Сивилов 1987: 49). 

 Дали научната философия е по принцип възможна – това 
е един въпрос. Позитивният отговор на този въпрос не може да 
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се изключи a priori. Ако съществува научна философия, то спо-
ред мен това със сигурност не е диалектическият материализъм. 
Как е възможно обаче философията и науката хем да са два вида 
духовна дейност (два вида от един и същи род), хем обемите им 
да съвпадат частично – това наистина е диалектическа загадка. 
Един равностранен триъгълник може да бъде равнолицев на 
един разностранен, но не е мислим триъгълник, който е едно-
временно и равностранен, и разностранен. 

Тезата за научността на марксистката философия, раз-
бираема според Л. Сивилов само от посветените в диалектиката, 
е почти толкова изненадваща, колкото и авторовото твърдение, 
че трите основни мирогледни проблема, за които Д. Михалчев 
говори във „Философията като наука” (за света като цяло, за 
познанието и за смисъла на живота), са всъщност един проблем, 
идентифициран от Ф. Енгелс като основен въпрос на филосо-
фията. Излиза, че Д. Михалчев просто не е залягал над Ф. Енгелс: 
иначе той щеше да знае за тази „изключителна заслуга на марк-
систката философия” (Сивилов 1987: 23). 

Тези и други подобни диалектикоматериалистически 
„кръпки” в книгата на Л. Сивилов предизвикват усмивка, но не 
са в състояние да развалят общото впечатление от неговото 
задълбочено и оригинално изследване. Може да се предположи, 
че тяхната цел е била да се засвидетелства почит към догмите на 
официалната философска доктрина. 

 Същата година, когато излиза от печат книгата на Л. Си-
вилов, е публикувана и студията на Валентин Станоев „Пред-
мет и специфика на философията”. В тази студия проблемът за 
същността на философията е поставен с цялата си острота и без 
заобикалки е еманципиран от проблемите на марксистко-ле-
нинската философия. В. Станоев специално подлага на критика 
смехотворната теза, че цялата домарксова философия е по 
същество „предистория на философията”, както и мълчаливото 
допускане, което е вариация на същата тема – че предметът на 
философията съвпада с предмета на марксистко-ленинската фи-
лософия (Станоев 1987: 4, 8). Проблемът, както го вижда В. Ста-
ноев, е в плурализма на философиите, който поставя под съм-



 

 

211 

нение реалното съществуване на това, което наричаме „филосо-
фия”. Авторът обаче отхвърля логическата възможност за кон-
венционалното осмисляне на термина „философия” („Дълбоко 
сме убедени в общността и единството на „пъстрия” и многооб-
разен историко-философски процес”.), както и съмненията в 
тезата, че „философията възниква като специфична теорети-
ческа дейност и форма на обществено съзнание още в древ-
ността”. Любопитно е, че в това отношение не са посочени ни-
какви аргументи. Тази категоричност е направо смайваща, за-
щото не е (както в други подобни случаи) плод на невежество. 
(Авторът е наясно с тезите, на които се противопоставя, и поз-
нава работите на авторитетите, които стоят зад тях.) 

Предубеждението на В. Станоев срещу конвенционалист-
кото тълкуване на термина „философия” има своите корени в 
Хегеловия есенциализъм, който и днес доминира в съзнанието 
на българските философи. В. Станоев очевидно не може да си 
представи друго решение на проблема освен Хегеловото (че 
многообразието на нещата, наречени с общото име „фило-
софия”, наподобява многообразието на представителите на един 
и същи биологичен вид). Ние видяхме в началото на това изло-
жение, че същата идея се поддържа още от И. Георгов. Явно това 
е едно от най-устойчивите предубеждения, които характери-
зират мисленето на българските философи през ХХ век. 

 Друг основен източник за концепцията на В. Станоев за 
философията е М. Хайдегер, който в „Що е метафизика” свързва 
философското начало с въпроса „Как е възможно нещо да 
съществува”. Тази гледна точка, която не смея да коментирам, за 
да запазя добрия тон на настоящото изложение, изглежда, е 
насочила В. Станоев към неговата основна теза – че „действи-
телният мотив на всяка една философия (ако разбира се тя наис-
тина е философия), нейният действителен предмет са предел-
ните основания на човешкото съществуване”. Оказва се обаче, че 
„пределните основания на човешкото съществуване са и пре-
делните основания на самата действителност, но при условие, че 
те са опознати и теоретично обосновани (което е специална 
задача на философията) и на тази основа са усвоени като 
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основания (закони и норми) на човешката дейност”. Оттук след-
ва, че въпросните пределни основания имат двойствен характер: 
„и като теоретично обосновани знания за света и човека, и като 
теоретично обосновани ценности и идеали” (Станоев 1987: 20-
21). 

Каквото и да разбира В. Станоев под „пределни основания 
на човешкото битие”, то не е нещо веднъж завинаги дадено, а е 
исторически обусловено – оттук идва и релативността на чо-
вешките цели, ценности и идеали. 

В. Станоев подчертава, че „призмата”, през която фило-
софът вижда света и човека, е тяхното взаимоотношение – една 
„хуманистична” визия за философията, която я противопоставя 
на „отчужденото” научно отношение към човека и света. Това 
схващане за философията, поддържано от К. Станчев, през 80-те 
години става популярно у нас. Ние го откриваме в „Основи на 
марксистката философия” от 1985 г., където авторът на глава І 
„Предмет на философията и нейната роля в обществото” Здрав-
ко Попов се позовава на А. Бегиашвили. Първоизточникът на 
„антисциентистката” трактовка на философията в марксистката 
литература от този период обаче е една статия на В. Швырев и Э. 
Юдин от 1969 г.87, която впоследствие става особено популярна и 
на която се позовава В. Станоев. 

Сочейки четири различни типа човешко отношение към 
света (практическо, духовно-практическо, духовно и револю-
ционно-преобразувателно), В. Станоев предлага една типологи-
зация на философията, която е най-оригиналният елемент от 
неговия възглед и несъмнено заслужава внимание. 

В статията си от 1991 г. „Философията като проблематизи-
ране на човешкото съществуване” В. Станоев обогатява своя въз-
глед за философията, засягайки някои интересни проблеми като 
този за спекулативния („в отрицателното значение на термина”) 
характер на философските концепции, за „философското мъл-
чание” и за въздействието на философията върху отделния 
човек. 

 Не съществува концепция за същността на философията, 
към която не могат да бъдат отправени основателни претенции. 
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По отношение на концепцията на В. Станоев най-близко до ума 
са следните две възражения: 

Терминът, който играе ключова роля в схващането на В. 
Станоев, е „пределни основания (на човешкото битие и на 
света)”. Този термин се повтаря като мантра в неговите текстове, 
но от това не става по-ясен. Това поставя под въпрос смисъла на 
централната теза, че философията е призвана не просто да 
регистрира въпросните пределни основания, но „... да ги 
обосновава (курсивът е мой) като закони и ценности на човешката 
дейност” (Станоев 1991: 13). Ако едно основание е пределно, това 
значи, че е последно, т.е. самото то не може да бъде обосновано. Из-
лиза, че да философстваш – това е нещо като „да обхванеш необ-
хватното” по Козма Прутков. Ако това има предвид В. Станоев, 
говорейки за „трансцедирането като специфичен метод на 
философско изследване” (Станоев 1987: 34), то философстването 
би трябвало да се схваща или като някакъв мистичен акт, на-
пълно непостижим за разсъдъка, или като празно фантазиране. 

Въпреки авторовите обяснения тезисът, че пределните 
основания на човека са и пределни основания на света, буди 
недоумение. Какво би могло да значи това? Здравият разум ни 
говори, че човекът и човечеството са само една прашинка във 
вселената – човекът и вселената са „несъизмерими” величини. 
Ако изобщо има някакъв смисъл да говорим за основания за 
съществуването на света (нещо, в което аз силно се съмнявам), то 
„световните” основания, които надали някога ще узнаем, едва ли 
са съобразени с човешките. Геоцентризмът и антропоморфизмът 
днес имат смисъл само в някакъв естетически, игрови план. 

Така, както светът не е съобразен с човека, и нормативното 
(ценностното) съзнание не желае и не е длъжно да се съобразява 
с истините за света, колкото и дълбоки (фундаментални) да са те. 
Между тези две сфери на битието съществува пропаст – поня-
тията за добро и красиво не могат да се дедуцират от някакви 
биологически, социологически и пр. концепции за нещата сами 
по себе си88. 
 

 

 

214 

24. Възгледи за философията след падането на комунизма. 
 

След падането на комунизма и авторитарния режим в 
България през 1989 г. се създават условия за задълбочена диску-
сия по въпроса за същността на философията, но се оказва, че 
българската философска общност или не е подготвена за такава 
дискусия, или не изпитва нужда от нея. Това, което се появява в 
периодичния философски печат, са различни мнения по въпроса 
що е философия – размишления, хрумвания и прозрения, които 
намекват за пристрастията на техните автори към една или дру-
га философска школа и са индикатор за идейните им търсения. 
Типична в това отношение е статията на Константин Янакиев 
„Що е философия”, която импонира с елегантния си изказ и 
остроумната аналогия, която стои в центъра ú. 

Според К. Янакиев предмет на философията е рефлек-
сията (идеите, мисленето) и по-точно „нормите, които ръководят 
правилната преценка на доброто и истинното”, „общозадължи-
телните норми за всеки човешки живот” (Янакиев 1995: 44-45). 
Философията не се ограничава с описание на въпросните норми, 
а „дава наставления как да се живее, макар и най-често твърде 
тъмни и абстрактни, за да подтикнат към точно определени 
действия” (Янакиев 1995: 36). Този интуитивен, оракулски ма-
ниер на философията наподобява интуитивния характер на 
научната парадигма, която се отличава от строго определените 
предписания за изследователско поведение. Целта е „гъвкавост” 
на философските предписания – те ни осигуряват ориентир за 
поведение в най-разнообразни ситуации „и едновременно прос-
тор за собствената ни инициатива във всеки особен случай” 
(Янакиев 1995: 47). 

Схващането на К. Янакиев по своята най-обща тенденция 
се доближава до това, което някога е било прокламирано от В. 
Винделбанд – една нормативно-ценностна трактовка на филосо-
фията. В част 1 на настоящото изложение беше показано, че тази 
трактовка има традиции в българската философска книжнина. 

През същата година, в която е публикувана статията на К. 
Янакиев, ние откриваме в друг брой на списание „Философия” 
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още една статия на същата тема – тази на Христо Христов, 
озаглавена „За природата на философията”. Статията на Х. 
Христов обаче е трудна за коментиране, защото за разлика от 
тази на К. Янакиев, е написана така маниерно и претенциозно, 
че някои нейни пасажи са буквално неразбираеми или, което е 
почти същото – не подлежат на еднозначно тълкуване. 

Макар че стилът на писане така или иначе изразява инди-
видуалността на своя автор, предполага се, че целта на една 
философска статия е на първо място изразяването на опреде-
лени идеи, а те по дефиниция са нещо безлично. Стилът – това е 
техниката на изразяването на идеите, която не трябва да бие на 
очи. При късния социализъм обаче в българската философска 
публичност се наблюдава една тенденция за търсене на ори-
гиналност не толкова по отношение на съдържанието на публи-
кациите, колкото от гледна точка на формата, в която то се 
поднася на читателя. Тази тенденция според мен е белег за идеен 
упадък. Не мисля, че философията е поле за изява на остроумие 
или майсторско боравене с езика. Във философията е напълно 
достатъчно да се изразиш така, че да те разбират – естетическият 
ефект, ако случайно го има, би трябвало да бъде напълно не-
преднамерен. Ако тази гледна точка е правилна, то статията на 
Х. Христов би могла да послужи за пример как не бива да се пи-
ше. В нея читателят на всяка крачка се спъва в неологизми като 
„почитателно” (вместо „почтително”), „антропост”, „метафизи-
циране”, „артефактност”, в натруфени словосъчетания със 
съмнителен смисъл като „комплементарна реализация”, „пара-
дигмален статус”, „ентелехиална същност”, „хомо-проблема-
тика” (?) и в побългарени чуждици като „ексъсайзи”, заместващи 
своите прости (може би – прекалено прости за изтънчения вкус 
на автора) български еквиваленти. Тезите не са изразени в „прав 
текст”, а в повечето случаи те са само загатнати, намекнати. За да 
не изопача съдържанието на текста, аз ще представя тук статията 
на Х. Христов „За природата на философията” само частично – 
ще засегна само ония положения в нея, които считам, че схващам 
сравнително ясно. Те се свеждат до следното: 
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Що е философия – това е един проблем, защото съществу-
ват множество разбирания по въпроса и ние сме силно затруд-
нени да се ориентираме в това многообразие от гледища. Запоз-
навайки се с тях, оставаме с убеждението, че си имаме работа с 
един неразрешим въпрос – че реалната ситуация провокира ло-
гически некоректния извод „колкото философи, толкова фи-
лософии!”. 

 Многото философии ни навеждат на разбирането, че няма 
една-единствена истина, което е абсурдно. Осъзнавайки този 
абсурд, ние вече сме започнали да философстваме. Какво следва 
от това за изясняването на проблема за природата на филосо-
фията – това е въпрос, който Х. Христов оставя без отговор, ве-
роятно разчитайки на интелигентността на читателите. Може би 
авторът намеква, че философията е нещо, което се ражда от 
сблъсъка с абсурда? Ако автентичната гледна точка на Х. Хрис-
тов за философията беше именно такава, то аз без колебание 
щях да я призная за оригинална. Това обаче се оказва „лъжлива 
следа”: в съгласие с Г. Хегел Х. Христов приема, че „философията 
– това е историята на философията”. Така проблемът за приро-
дата на философията намира просто решение: ако някой се пита 
що е философия, той автоматически се препраща към историята 
на философията. 

Това бягство от темата е широкоразпространено – ние го 
откриваме дори у Б. Ръсел (Рассел 1998: 29). Тук обаче изниква 
една „малка” подробност: историята на философията не е ня-
каква обективна даденост, каквато би била например историята 
на употребата на думата „философия”, за която говори В. Виндел-
банд. Ако историкът на философията не разполага с някакъв 
предварителен отговор на въпроса „Що е философия?”, той 
чисто и просто не би могъл да напише историята на филосо-
фията. (Не е случайно, че проблемът „Що е философия?” е бил 
най-пълно осъзнат и поставен с цялата му острота от историци 
на философията като В. Винделбанд и Т. Гомперц.) Според ав-
тора обаче това, което създава усещане за неяснота, не е нито 
историята на философията, нито философията като такава, а 
съвременната философия: не е ясно какво е това „съвременна 



 

 

217 

философия”, защото в съвременната философия има множество 
доктрини и нито една от тях не е доминираща. Ето защо интег-
ралният белег на съвременната философия трябва да се търси 
по друга линия – на характерната за човешкия дух рефлексив-
ност, която е различна за различните епохи. Специално за 
нашата епоха тази рефлексивност се характеризира с „антро-
поцентрична ориентация, ... интерпретираща човека като цен-
трален, ключов и съществен въпрос за философстването” 
(Христов 1995: 47). 

Според Х. Христов проблемът за човека има особен статус в 
съвременната философия: той не е един от философските проб-
леми (не е „част от философската интенция”, „една от ня-
колкото основни [философски – В. Кулов рубрики”), както е 
било в миналото, а централният философски проблем, около 
който фигуративно казано се върти цялата съвременна филосо-
фия. Проблемът за човека се разгръща в многообразни отно-
шения между човека и света: човек – космос, човек – бог, човек – 
общество, човек – технология. „Друга форма на развитие на фи-
лософското знание е опосредстването на човека и битието чрез 
категории, изразяващи общата природа на двете реалности: 
човек – усещане – битие, човек – съзнание – битие, човек – език – 
битие и др., пораждащи продължителни дискусии именно за-
щото са амбивалентни и изразяват природата на двете страни” 
(Христов 1995: 49). 

 Завършвайки трудната за четене статия на Х. Христов, 
мнозина читатели от възрастното поколение сигурно са си от-
дъхнали с облекчение: ако е прав авторът, то значи наученото в 
часовете по марксистко-ленинска философия не се нуждае от 
кой-знае каква ревизия. Философията е мироглед (нали другарят 
Сталин казва, че диалектическият материализъм е мирогледът 
на марксистко-ленинската партия), а всеки мироглед – митоло-
гичен, религиозен, философски или художествен, по специ-
фичен начин изразява отношението на човека към света. Вярно 
е, че Х. Христов предлага една малко по-различна формулировка 
– „...философската предметност се фиксира посредством рела-
цията човек – битие, където понятието „битие” в случая не 
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съдържа друго освен указание, че нещо го има, че „е” (Христов 
1995: 49). Но понеже всяко нещо „е” (ако не е, то значи не е нещо, 
а е нищо), то излиза, че философията се занимава с отношението 
на човека към всички неща, т.е. към света. Оказва се, че в 
статията си Х. Христов се опитва с помощта на необичайни 
езикови средства да вдъхне нов живот в едно от най-изтърканите 
клишета на марксистко-ленинската философия. 

 Една нова визия на проблема за природата на филосо-
фията предполага търсенето на нова и оригинална концеп-
туална „оптика”. В това отношение интерес представлява ста-
тията на Иван Камбуров, озаглавена „Философията: коя фило-
софия?”, в която авторът се опитва да скъса радикално не само с 
българската, но и с европейската философска традиция. 

И. Камбуров противопоставя два вида философия: школна 
и т.н. философия на прецедентите. Първият вид – това е фило-
софията, такава, каквато я знаем – т.н. Западна философия. 
Философията на прецедентите „не е философия, разбирана в 
границите на дискурса, а представлява примери на философст-
ване от конкретни философи. Същността на тази парадигма се 
заключава не в това, че отделният мислител, – разбиран като спе-
цифичен, конкретен „Аз”, изразява нещо ново, а във факта, че 
той като „Аз” изобщо, се опитва да осъществи акт на философст-
ване, примерно чрез акта на говоренето” (Камбуров 1998: 5). 

Според мен, ако философията на прецедента не може да 
бъде разбрана в границите на дискурса, тя не може да бъде 
разбрана изобщо. И. Камбуров обаче счита, че такава именно е 
истинската философия, докато школната философия е занима-
ние за невежи. От неговата статия лъха пренебрежение към За-
падната философия („истинските философи никога не са били 
толерирани от съществуващите идеологически – исторически 
западни системи”) и доколкото мога да преценя, преклонение 
пред акта на философстване. За автора този акт, изглежда, е ценен 
сам по себе си – като цел на философията, а не като субективно 
условие за формулирането на една или друга мисъл, от което 
(условие) Западната философия не се интересува. 
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Измежду различните мнения за философията, изброени 
тук, в духа на аналитичната философия е единствено това на 
Лилия Гурова, изразено в нейната статия „Философията и 
съвременното научно познание”. Гледната точка на Л. Гурова е 
подкрепена с една оригинална, макар и спорна илюстрация, 
засягаща философския проблем за универсалиите. 

Л. Гурова издига следните седем тезиса за философията: 
1/ „Не могат да се правят съдържателни изказвания за 

философията като цяло”. 
2/ Не е вярно, че философията и науката имат различен 

предмет и различни методи. 
3/ „Не съществува метод, специфичен за философията”. 
4/ „Не съществуват собствено философски проблеми”. 
5/ „Обвързването на философията със строго определен 

предмет и строго определени методи я превръща в частна наука, 
при това в измислена, изкуствена и поради това неконкуренто-
способна частна наука”. 

6/ „Обвързването на философията с предмет, различен от 
този на останалите науки, и с методи, различни от използваните 
в другите области на познанието, я осъжда на изолация с пре-
димно негативни последици”. 

7/ „Истинското предназначение на философията е да бъде 
въплъщение на мъдростта, начина на мислене и критичния дух 
на епохата”. В това си качество тя се занимава с обсъждането на 
проблеми, „на които съществуващите науки и обществена прак-
тика не могат да предложат решения или предлагат незадоволи-
телни такива” (Гурова 1997: 63-66). 

Това схващане на Л. Гурова по определени пунктове се 
доближава до схващането на К. Попър, а по други – до това на Б. 
Ръсел. Така например К. Попър твърди, че: 

а/ методът на рационалната дискусия е общ за филосо-
фията и науката;  

b/ не съществува някакъв характерен за философията и 
само за нея метод;  
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с/ „истинските философски проблеми винаги се коренят в 
актуалните проблеми извън философията и те умират, ако тези 
корени изгният” (Popper 1959: 16; 1989: 72). 

Б. Ръсел пък поддържа, че границата между философията 
и науката е релативна – някои, макар и не всички, проблеми, 
възникнали в лоното на философията, намират научно решение 
и стават част от науката (Russell 1980: 90). 

Отстояваното от Л. Гурова разбиране кореспондира с ня-
кои изказвания на С. Петров и с неговия стил на философстване. 
У нас подобна визия за философията по принцип се счита за 
неприемлива или най-малкото – за крайно подозрителна. Пове-
чето български професионални философи са привърженици на 
един възглед, който условно може да се нарече „философски 
пуризъм”. Те биха казали, че всеки, който подобно на Л. Гурова 
„размива” границата между философията и науката, трябва да 
бъде заклеймен като сциентист. (Такава лоша репутация на 
времето имаше и С. Петров.) 

Седемте тезиса за философията и връзката ú с науката на 
Л. Гурова са благодатна тема за размисъл, защото си личи, че не 
са „изсмукани от пръстите”, а изразяват натрупваните с години 
несъгласия на един критичен ум с обичайното у нас разбиране 
за философията. Преди да изложа гледището си за този инте-
ресен и оригинален възглед, ще направя кратък коментар на 
съдържанието на тезисите. 

На първо място прави впечатление смисловата близост 
между отделните тезиси, което навежда на мисълта, че те биха 
могли да се обобщят. Особено бие на очи сходството между 
тезиси 5/ и 6/. Така или иначе в тези два тезиса се сочат негатив-
ните последици за самата философия от едно философстване, 
основано на пренебрегването на принципа, изложен в тезис 2/ – 
че не съществува нито някакъв специфичен предмет на филос-
офията, нито някакъв специфичен философски метод. Този 
принцип би могъл да се схваща като своеобразен стандарт за ка-
чествено философстване: ако не се спазва, води до производст-
вото на неконкурентоспособна, самоизолирала се и ненужна 
философия. Съществува дори намек, че всяка строго регламен-
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тирана по предмет и изследователски метод философия не е 
вече философия в собствения смисъл на думата, а по-скоро 
частна наука, която не е нужна никому. Това е едно смело твър-
дение, което сигурно не би се понравило на мнозина. 

Друг въпрос, който заслужава коментар, е този за логи-
ческото отношение между тезис 1/, който твърди, че съдържа-
телни изказвания за философията като цяло са невъзможни, и 
всички останали. Не са ли всички те, тезисите от 2/ до 6/, 
съдържателни изказвания за философията? Тук, разбира се, 
трябва да се изходи от възприетото в текста на Л. Гурова раз-
биране за „съдържателно изказване за философията като цяло”. 
В бележка под линия авторът пояснява, че „изключение [от тезис 
1/] правят някои пределно общи изказвания, като „Филосо-
фията е специфично познавателно отношение към света” или 
„Философията е светоглед” или „Основен инструмент на фило-
софите е мисленето”, но те не са валидни само за философията. 
(Религията също е светоглед.)”  (Гурова 1997: 63). Излиза, че тези 
свойства, които са присъщи само на философията, са непозна-
ваеми, т.е. че ние можем да определим само родовия белег на 
общото име „философия”, но не и неговата видова отлика. Нак-
ратко казано, според Л. Гурова спецификата на философията е 
неуловима. Любопитно е, че подобна мисъл ние срещаме в 
прословутия етюд на В. Винделбанд „Що е философия? (За 
понятието и историята на философията)”. Възниква обаче 
въпросът каква е причината за тази логическа аномалия. Този 
въпрос остава без отговор. 

Въпреки посочения недостатък не би било пресилено да се 
каже, че първият тезис на Л. Гурова съдържа едно интуитивно 
прозрение с важно принципно значение. Той се съпътства от 
следната кратка аргументация: 

„Това, което наричаме с общото име философия, са раз-
лични теоретични системи и традиции, съществували в раз-
лични епохи, конструирали по различен начин своя обект на 
изследване, използвайки различни методи. С други думи, без 
необходимите уточняващи традицията и историческата ситуа-
ция уговорки нямаме право да говорим за метода (единствен, 
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всеобщ и задължителен) и предмета на философията” (Гурова 
1997: 63). 

Казано накратко, предпоставката, от която Л. Гурова 
„извлича” тезата за някакъв универсален предмет на филосо-
фията е хетерогенния, нееднородния характер на нещата, които 
съставляват обема на понятието за философия. Тази пред-
поставка е сама по себе си вярна, но според мен не съставлява 
достатъчно основание за въпросния извод. Ние можем да дефи-
нираме понятията за червено, болест, живо същество и пр., 
независимо от това, че предметите, които съставляват обемите на 
тези понятия, са крайно нееднородни. Тогава защо да не можем 
да дефинираме понятието за философия? Ако това е наистина 
възможно, възниква въпросът за концепта на това понятие. Кое е 
това свойство, което определя класа на философията? 

Обикновено спецификата на философията се търси по две 
линии: на нейния метод и на нейната проблематика, т.е. по един 
от въпросните два признака. Ако Л. Гурова отхвърля тази алтер-
натива, то възниква въпросът как тя предлага да се мисли класа 
на философията. Кой според нея е концептът на общото име 
философия? Не мисля, че в издигнатия от нея тезис 7/ – че 
„истинското предназначение на философията е да бъде въплъ-
щение на мъдростта, начина на мислене и критичния дух на 
епохата” дава ясен отговор на този въпрос, защото това е една 
литературна фраза, но не и дефиниция. 

Според мен тезисът, който Л. Гурова фактически поддържа 
– че спецификата на философията е нещо неуловимо – може да 
се отстоява само ако в аргумента се привлече една по-силна 
предпоставка: хипотезата, че думата „философия” не определя 
клас, а някаква съвкупност с размити граници, която не може да 
се мисли с един общ концепт и не подлежи на дефиниция. 
Трябва да се предположи, че фактически съществува не едно, а 
няколко различни понятия за философия, които са свързани 
помежду си с описаното от Л. Витгенщайн отношение на се-
мейно сходство. Ето защо за философията като такава не би мог-
ло да се каже почти нищо освен, може би, че съществува във 
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формата на теоретични конструкции, които се отличават от 
научните теории (философията е нещо различно от науката). 

 Любопитно е мнението за философията, изказано от 
Юлиян Минков. В неговата безадресна реплика „Още веднъж: що 
е философия? (Недоразумения покрай „двореца на мъдростта”)” 
се поддържа, че „философско-научните съждения имат анали-
тичен статут, тяхната истинност се установява не чрез емпири-
ческа проверка, а въз основа на изходната конвенционална поня-
тийност (подобно на онова, което е в логиката и математиката)”. 
За да разсее естествените съмнения на читателя, че авторът 
твърди именно това, което е написал, Ю. Минков дава пример за 
аналитично твърдение по Б. Ръсел: „Ние знаем, че 2 + 2 = 4, не 
защото сме го проверили, а защото по влагания в изходните 
термини (изкази) смисъл не би могло да не бъде така” (Минков 
2002: 81). 

В това разбиране за философията несъмнено има нещо 
вярно – има понятия за философия, според които философията 
се свежда до анализа – тя се схваща изключително като анали-
тична дейност. Това важи не само за т.н. аналитична философия, 
но и например за философията на Д. Михалчев. Обаче анализът 
няма този специален философски статут според всички същест-
вуващи схващания за смисъла на думата „философия”. 

Друго възражение, за което Ю. Минков не държи сметка, е 
че той изглежда смесва две различни неща: анализът като метод 
за философстване и аналитичното твърдение. 

Обичайно под „анализ” се разбира мисловно „разглобя-
ване”, целящо да установи смисъла на една или друга идея. Така 
бихме могли да кажем, че ако анализираме идеята за прогрес, ще 
открием, че тя е съчетание на поне две по-прости идеи: за про-
мяна и за някакъв вид подобрение – превъзходство на всяко 
следващо състояние по отношение на предидущото или най-
малкото – на крайното състояние по отношение на началното. 
На свой ред и идеята за движение може да се подложи на анализ. 
Така Й. Ремке и неговите последователи, основателно или не, се 
опитват да „разглобят” движението на абстрактни (логически) 
„резени” – т.н. „моментни единства”, които не са нещо единично 
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(един път дадено), а нещо общо, защото са комплекс от опреде-
лителностите и свойствата, характеризиращи вещта в даден мо-
мент. Друг пример за философско „разглобяване” ние откри-
ваме в традиционната трипартитна дефиниция на „познание”, в 
която понятието за познание се схваща като обединение на три 
други, предполага се – по прости, идеи: за вяра, за истина и за 
удостоверяване. П. Стросън поддържа разбирането, че поня-
тието за философски анализ не трябва да се свежда задължи-
телно до подобна редукция от сложно към просто – фило-
софският анализ може да се разбира и в един по-широк смисъл, 
свързан с разясняването на една идея чрез посочването на смис-
ловата ú връзка с други и на мястото ú в определена система от 
идеи (Strawson 1992: 19). Изобщо казано – анализът е разяснение. 
В този смисъл вярно е, че за някои философи философията се 
свежда до разяснение. Обаче оттук не следва, че във филосо-
фията господстват аналитичните твърдения, както поддържа Ю. 
Минков. 

Аналитичното твърдение е такова, че ако ние го разби-
раме, знаем със сигурност неговата истинностна стойност – дали 
е вярно или не. Обаче най-малко философията е сфера на сигур-
ното знание. Именно несигурността, хипотетичния характер на 
философските твърдения са онзи белег, по който според Б. Ръсел 
върви разграничаването на философията от науката: 

„...науката е това, което ние знаем, а философията – това, 
което ние не знаем. Това е просто определение, обясняващо защо 
с развитието на знанието въпросите постоянно преминават от 
областта на философията в областта на науката” (Рассел 1999: 
83). 

Ние трябва да възприемем гледната точка на Б. Ръсел за 
границата между философията и науката с известни резерви, 
доколкото самият той поддържа, че теоретичните твърдения в 
науката (тези, чрез които се формулират научните закони) не са 
доказуеми емпирично, защото всички универсални твърдения са 
неверифицируеми (Russell 1992: 46). Тази гледна точка (за неве-
рифицируемостта на научните твърдения) е крайъгълен камък в 
методологическата концепция на К. Попър, който третира 
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всички научни теории като хипотези. И все пак ние трябва да се 
съгласим с Б. Ръсел, че философските хипотези са далеч по-неси-
гурни от научните, макар че дешифрирането на тази интуи-
тивна идея е под въпрос. 

 Проблемът за същността на философията е предмет на 
едноименната статия на Венцеслав Кулов89. В тази статия се очер-
тава историческата рамка, в която възниква проблемът, и него-
вите възможни решения. Най-общо те се свеждат до две: кон-
венционалистко и обективистко. Във втория случай (при обек-
тивистката трактовка) „философия” би трябвало да се схваща 
като име на клас с „размити” граници, конституиран на прин-
ципа на семейното сходство. По подобен начин се осмислят име-
ната на т.н. естествени класове (за видове растения, животни, 
естествени субстанции и естествени феномени). 

В статията се лансира идеята, че при обективната трак-
товка на общото име „философия” разяснението на неговия 
смисъл би трябвало да се свърже с общия генезис на нещата, 
които се мислят чрез него. Обичайно този тип разяснение корес-
пондира с логиката на т.н. мирогледна трактовка на филосо-
фията, която не може да се оцени еднозначно. 

Метафизичният въпрос, който се поставя в статията на В. 
Кулов, е уместна ли е логико-семантичната аналогия между тер-
мини за обществени феномени, какъвто е „философия”, и тер-
мини, с които се означават естествени класове. 
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Заключителни бележки. 

 
Всяко историко-философско изследване от рода на настоя-

щото навежда на някакви по-общи констатации и оценки за 
историческия период, който определя обхвата на изследването. В 
случая обаче е просто невъзможно да се говори за изследвания 
период като цяло, защото от гледна точка на философията в 
България между първата и втората половина на ХХ век „зее 
пропаст”. Строго погледнато, философският ХХ век е само 
отрязък от времето, който „механично” съединява два свята – две 
напълно различни философски култури. Философските пости-
жения от първата половина на века се принизяват през втората 
половина, обявяват се за маловажни и ненужни. В това си ка-
чество те просто изчезват от полезрението на четящата публика, 
потъвайки в забрава. (Изключение правят само шепа про-
фесионални историци на философията, чието „ровене” в 
българската „буржоазна” философия се толерира отчасти по 
идеологически, отчасти по конюнктурни причини90.) Настоя-
щото изследване, което проследява обсъждането на проблема за 
същността на философията през ХХ век у нас, потвърждава 
липсата на приемственост между въпросните два периода в 
развитието на българската философия през ХХ век. 

Ние виждаме, че още в началото на периода – още в края 
на ХIХ век – две ярки фигури от историята на нашата философ-
ска култура, каквито са Иван Георгов и Кръстьо Кръстев, проя-
вяват интерес към проблема за същността на философията. Без 
да предлагат цялостни концепции за неговото решаване, тези 
двама български професори поставят началото на обсъждането 
на проблема в нашата философска книжнина. По-нататък проб-
лемът за същността на философията се „подхваща” от други 
двама видни български академични философи, които задават 
двете основни линии на търсения у нас: на философията като 
наука за най-общите понятия, ключови за нашето мислене, и на 
философията като мироглед. 
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Първата линия се задава от Димитър Михалчев и по-точно 
– от неговата монография „Философията като наука”. И до днес 
тази книга си остава най-сериозното изследване върху проблема 
за същността на философията у нас. Няма да е пресилено да се 
каже, че концепцията, която Д. Михалчев издига и обосновава, 
сродява българската философия със съвременната аналитична 
философия. 

Втората линия на търсения – това е линията на Спиридон 
Казанджиев, за когото философията не е наука, а мироглед. Този 
подход става по-популярен у нас – по един или друг начин той 
намира реализация в солидните разработки на Атанас Илиев и 
Димитър Пенов. 

Отзвук на интереса на нашите академични философи към 
проблема за същността на философията ние откриваме в публи-
кациите на партийния философ Тодор Павлов, в чиито възгледи 
горните две линии – „научната” и мирогледната – са еклектично 
обединени. Това не е атестат за висок професионализъм, но не 
трябва да ни учудва. Идеологията, в услуга на която Т. Павлов 
поставя своите философски публикации, също е еклектична. (В 
нея съжителстват несъвместими по принцип неща: оригинал-
ната Марксова философия на историята, която е отрицание на 
цялата традиционна философия, Хегеловата диалектика, Енгел-
совият традиционен емпиризъм и Лениновият политически 
волунтаризъм.) 

След „народната победа” проблемът за същността на фи-
лософията чисто и просто изчезва от страниците на фило-
софския печат – той дълго време се третира като псевдопроблем. 
Паралелно с това се утвърждава и пълното пренебрежение на 
нашите философи към търсенията и идеите на техните „бур-
жоазни учители”. Дори автор като Михаил Бъчваров, заставен от 
обстоятелствата да конструира един абстрактен модел на фило-
софската проблематика, никъде в своите работи не се позовава 
на нашите философи от близкото минало. Той сочи за идеен 
източник на своята концепция Г. Хегел, макар че у нас подобен 
възглед в началото на века е бил защитаван на една реалистична 
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основа от И. Георгов. Позоваването на И. Георгов обаче би могло 
да се изтълкува като реверанс към буржоазната философия. 

Макар че през периода на късния социализъм някои наши 
автори проявяват интерес към проблема за същността на фило-
софията, те по правило не се опират върху традицията от ми-
налото91 и опитите им върху проблема за същността на фило-
софията не могат да се оценят като значителни философски 
постижения. Най-видните български философи от този период – 
Сава Петров, Добрин Спасов и Исак Паси – остават безразлични 
към проблема за същността на философията. След падането на 
авторитарния режим положението на са изменя значително – 
макар да се появяват някои интересни публикации по проблема, 
които са индикатор за значителния потенциал на своите автори, 
те, поради ограничените цели, които преследват, едва ли могат 
да се оценят като големи творчески постижения. 

Провокираното от настоящото изследване сравнение на 
двата периода в развитието на българската философска мисъл 
през ХХ век – преди и след социалистическата революция – ни 
навежда на хипотезата, че през втората половина на ХХ век 
нашата философия бележи упадък, породен от политически 
фактори. Това предположение би могло да се подкрепи с 
множество факти, но от една чисто външна, „социологическа” 
гледна точка, изглежда парадоксално. Би следвало да се очаква, 
че масовизирането на философската професия, ангажирането на 
държавата с издаването и разпространението на философска 
литература и въвеждането на задължителни форми на фило-
софско ограмотяване ще даде мощен тласък на развитието на 
философията в България и периодът на социализма ще се 
превърне в нещо като златен век за българската философия92. 
Според мен обаче действителното положение на нещата не сви-
детелства в тази посока и, поне що се отнася до качеството на 
професионалната философия, резултатът е тъкмо противо-
положен на очаквания. (Противно на един от основните диа-
лектически „закони” количеството така и не премина в ка-
чество.) Оказва се, че развитието на философията не може да се 
планира според желанието на комунистическите идеолози, а е 



 

 

229 

продукт на исторически шанс или (и) на специфични културни 
условия, които през първата половина на ХХ век са били по-
благоприятни, отколкото през втората. 
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Бележки 
 
1. Вж. Т. Батулева, Българската философска култура или между 
единството и диалогичността //„Философски алтернативи”, кн. 3, 2009. 
2. За проф. Михаил Бъчваров и неговата дейност виж Д. Тодоров, 
„Необявената програма на една „невидима” общност: Михаил Бъч-
варов и неговите последователи” //„Критика и хуманизъм”, кн. 28/1, 
2009. 
3. Тук терминът „история на философията” се употребява в неговия 
обичаен широк смисъл, който включва изследвания от различен 
характер. Р. Скрътън обаче разграничава „история на философията” от 
„история на идеите”. Според това разбиране историята на фило-
софията е философска дисциплина, чрез която „философите от 
миналото се изучават с оглед на приноса им за решаването на 
съвременните проблеми, или на проблемите, които могат да станат 
съвременни” (Scruton 1994: 14). Историкът на философията трябва да е 
на първо място философ и после – историк, докато при историка на 
идеите е обратното: той може да не е достатъчно добър в оценката на 
издигнатите аргументи и истинността на техните изводи, но трябва да е 
добър историк. Основната задача на историка на идеите е да проследи 
идейните влияния между различните мислители. 

От гледна точка на така описаното разграничение излиза, че едва 
ли не проблемно-категориалният подход е присъщ на историко-
философското изследване по дефиниция. 
4. Това правило има изключения. Така например Р. Декарт оприличава 
философията на дърво, „чиито корени са метафизиката, стъблото е 
физиката, а клоните, излизащи от това стъбло, са всички останали 
науки, които се свеждат до три главни, а именно: медицината, 
механиката и моралът” (Декарт 1978: 468-469). 
5. Особен случай на изключение от общото правило е Михаил 
Димитров, който според мен трябва да се причисли към групата на 
партийните философи, въпреки че е бил университетски преподавател. 
Съображенията ми са следните: 

М. Димитров е привърженик на марксизма и от 1920 г. – член на 
БКП. Подобно на други университетски преподаватели и той е учил в 
чужбина (Берн и Загреб), но по принуда – защото е изключен от 
Софийския университет. Завършва висшето си образование в София и 
не е специализирал в чужбина. 

М. Димитров е роден през 1881 г. и е почти връстник на Д. 
Михалчев, но двадесет и три години е работил като асистент по 
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психология в Софийския университет, което не е добър атестат за 
неговото научно развитие. През 1946 г. обаче, вместо да бъде 
пенсиониран, той е избран за извънреден професор, без да има 
защитен докторат. (!!) (История на философската мисъл в България 
1976: 377). За сравнение може да се посочи Д. Михалчев, считан по 
времето на социализма за най-видният български буржоазен философ. 
Той е пенсиониран като професор през 1947 г. „по преклонна възраст”. 
Съвсем ясно е, че партийният актив на М. Димитров е бил от ключово 
значение за академичната му кариера. 
6. По този въпрос виж Я. Захариев, „Философия и биография”, 
Издателство на НБУ, София, 2012. 
7. Единствено изключение от това правило е Д. Михалчев, който, 
специализирайки в Германия, издава през 1909 г. Philosophische 
Studuen. Beitrage zur Kritic der modernen Psychologismus. Това обемно 
съчинение предизвиква отзвук не само в Германия, но и извън нея, и 
става атестат за успешно завършена специализация. 
8. Тези стадии са два – прогресивен и регресивен. По време на прогре-
сивния стадий програмата обогатява своето емпирично съдържание, 
т.е. променя теориите от своята „периферия” така, че става възможно 
откриването на нови, неизвестни до този момент феномени (или 
обяснението на необясними до този момент явления). Когато това 
престане да се случва, теорията навлиза в регресивен стадий; тогава тя, 
казано накратко, губи прогностичната си сила. Рано или късно 
регресивният стадий завършва със замяната на „твърдото ядро” на 
научноизследователската програма, т.е. с отказа от тази програма за 
сметка на друга (Лакатос 1995: 51-89). 

У И. Лакатош двата стадия на научноизследователската програма 
заменят възприетата от К. Попър опозиция между наука и псевдонаука. 
Според И. Лакатош марксизмът никога не е бил научена теория, 
защото не е подпомогнал установяването на нито един нов факт 
(Лакатош 1992: 100). 
9. Тази аналогия между християнството и марксизма, ако изобщо е 
уместна, има ограничен смисъл: само по отношение на целите, но не и 
на средствата за тяхното постигане.  Ние трябва да сме наясно, че по 
принцип между християнската етика и тази на марксизма могат да се 
откроят съществени разлики в много посоки. Изобщо казано, този 
въпрос е сложен, защото има различни начини за тълкуване на 
етическото учение на Исус Христос (в духа на ранното християнство, 
католицизма, православието, протестантизма, съвременната християн-
демократическа идеология и пр.) и на етическите възгледи на Карл 
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Маркс. В някои отношения християнската етика е толкова различна от 
марксистката, че паралелите между тях изглеждат по принцип неу-
местни. Това, върху което искам да акцентирам в случая, е че себе-
отрицанието, състрадателността, алтруизма и пр. морални качества 
могат да мотивират както силна религиозност, така и пълна отдаденост 
на каузата на комунистическата революция. Че тези две на пръв поглед 
несъвместими личностни ориентации могат да имат сходни мотиви – 
това личи например в стихотворението на Христо Ботев „Моята 
молитва”. Тук авторът на „Символ – верую на българската комуна” 
придава религиозен смисъл на своя политически и нравствен идеал, в 
основата на който стои идеята за саможертва в името на спасението на 
човечеството. Едновременно с това сигурно би било пресилено да се 
твърди, че Христо Ботев е бил религиозен човек в традиционния 
смисъл на думата. 
10. Такова едно изключение ние откриваме в биографията на Атанас 
Илиев, който е роден през 1893 г. В качеството си на „буржоазен” 
философ той е проявявал силен интерес към философията на А. 
Бергсон, Б. Кроче и към психоанализата. През 1943 г. А. Илиев е избран 
за доцент. „В периода след 9. ІХ. 1944 г. [А. Илиев] минава на 
марксистко-ленински позиции” и през 1953 г. става професор по етика 
и естетика (История на философската мисъл в България 1976: 74-75). 
11. Тук се има предвид петнадесетгодишният посткомунистически 
период (от 1989 г. до 2005 г.), включен в обхвата на настоящото 
изследване. 
12. Показателно в това отношение и представянето на И. Георгов в 
„История на философската мисъл в България” (Т. ІІ), където не се 
споменава нищо за коментираната тук идейна близост на възгледите на 
И. Георгов с тези на Г. Хегел. 
13. По силата на една установена още приживе традиция той е известен 
у нас като д-р Кръстев. 
14. Въпреки че екземпляри от това издание днес липсват, за 
съдържанието на „Увод във философията” може да се съди по архива 
на д-р Кръстев. Тук са запазени както отделни лекции, така и под-
готвителни материали към тях. 
15. К. Попър нарича „чисти” или „строги” тези твърдения, които 
съдържат само общи имена и не съдържат индивидуални имена 
(Popper 1980: 68). 
16. Схващането за истинностния прогрес, който е резултат от истори-
ческата смяна на научните теории, като че ли е невъзможно да се 
изрази без помощта на понятието за правдоподобност – т.е. за 
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истинностното съдържание на теорията, в зависимост от което се 
определя близостта на една теория до истината. Въвеждайки понятието 
за правдоподобност, ние бихме могли да твърдим, че в процеса на 
историческата смяна на една теория с друга правдоподобността на 
теориите нараства. По същество това е гледната точка на К. Попър, 
който чрез една дефиниция на понятието за правдоподобност 
(verisimilitude) се опитва да формализира интуитивната  идея за 
истинностния прогрес (Popper 1989: 231-235). Формализацията на К. 
Попър обаче показва, че нещо в идеята за сравняване на теориите от 
гледна точка на близостта им до истината „куца” – като че ли самата 
идея е дефектна. Оказва се, че е невъзможно да повишим правдопо-
добността на теорията чрез увеличаване на броя на нейните истинни 
следствия или чрез намаляване на неистинните ù следствия. Казано с 
други думи, излиза, че ние не можем да твърдим непротиворечиво, че 
дадена теория е по-близо до истината от друга (виж Реале, Дж., Д. 
Антисери, 1997: 689-691; Newton-Smith, W. H., 1981: 57-58). Не е ясно 
какъв друг подход може да се приложи, за да се изрази логически 
коректно идеята за истинностния прогрес в историята на науката. 
17. Тук имам предвид методологическата концепция на К. Попър, 
според която сигурността на една теория изобщо не е показателна нито 
за нейната научност, нито за научната ù ценност. Сигурността е 
субективно качество, а обективно погледнато няма сигурни теории; 
опитно потвърждение на теорията, което я доказва (или доказва 
високата вероятност да е вярна), е невъзможно. Решението на проблема 
за демаркацията (за разграничаването на науката от псевдонауката) 
трябва да се търси по друга линия, различна от тази на верифика-
ционистите. К. Попър използва „джъстификационизъм” и „верифика-
ционизъм” като синоними; на привържениците на този широко раз-
пространен начин на мислене в епистемологията и философията на 
науката той противопоставя фалшификационистите, фолибилистите 
или „критичните философи на познанието (или на предположението)” 
(Popper 1989: 228). 
18. Popper 1986: 204. В прословутия Увод към „История на фило-
софията” (Т. І) Г. Хегел твърди, че философията е тъждествена със 
своето време, че е духът на епохата, който мисли себе си, и че тя „така, 
както политическата история, държавните строеве, изкуството и 
религията, се корени в духа на епохата” (Хегел 1982: 162). 
19. Интересни са признаците, по които С. Казанджиев съди за наличие 
на ирационалистична тенденция в развитието на изкуството, науката и 
обществения живот. В изкуството това е например загърбване на 
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изобразителността; в историческите науки – обръщане към съпрежи-
вяването като изследователски метод и към психологията като основен 
изследователски инструмент; във физиката – възприемане на рела-
тивизма в схващането на пространството и времето; в обществения 
живот – отказ от утвърдени културни стереотипи (напр. от респекта 
към интелигенцията и авторитетите) и от морални норми, потискащи 
жизнените импулси. 
20. Статията е отпечатана първоначално във „Философски преглед” 
(1937, кн. 3), а впоследствие е включена във второто издание на „Фи-
лософията като наука” от 1946 г. 
21. В: С. Казанджиев, Знание и вяра, София, 1939. 
22. С. Казанджиев, В перспективата на времето //Годишник на С.У., 
Историко-филолог. факултет, кн. ХХХІІ, 11, 1936, както и С. Казанд-
жиев, Пред извора на живота, София, 1937; С. Казанджиев, Знание и 
вяра, София, 1939. 
23. „...днес продължава да е общо убеждението, че най-трагичният 
момент в съзнанието на философа е, дето той не е в състояние да даде 
едно окончателно определение на своята наука” (Казанджиев 1939: 102). 
24. Горе-долу така разбира философията В. Вундт. Според него целта 
на философията е „обединение на нашите отделни познания в гледна 
точка за света и живота, удовлетворяваща изискванията на разсъдъка и 
потребностите на сърцето” (Вундт 2002: 129); „изработването на общ 
мироглед, който трябва да задоволява  изискванията на нашия разум и 
потребностите на нашата душа” (Вундт 2001: 20). 
25. Това по всяка вероятност има предвид авторът, когато твърди, че 
между абсолютизма на историческата философия и релативизма на 
научната „има един революционен момент” (Казанджиев 1939: 112). 
26. Такова ценностно осмисляне на термина е налице в известната 
поговорка In vino veritas, както и в някои (но не всички) евангелски 
текстове, например „Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да 
свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя 
глас” (Йоана, 18, 36). 
27. Като оставим настрана преносната ценностна употреба на думата 
„истина”, то в прекия, буквален смисъл истината не може да бъде 
релативна и субективна. Този, който говори за относителност и 
субективност на истината, имайки предвид първичното, основно 
значение на тази дума, просто не разбира нейния смисъл. Друго би 
било да се каже, че нашето познание е относително. Този израз е 
допустим при положение, че в дефиницията за познание ние не 
включваме признака „истинност”, отклонявайки се от традицията,  
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която води началото си от Платон. В този случай това, което наричаме 
„познание”, е чисто и просто нашето мнение по даден въпрос – това, 
което ние вярваме, че е или не е. Това, в което ние вярваме, може да е 
вярно или да не е вярно. Така например бихме могли да кажем „Аз 
знам, че съществува висша справедливост”, защото съм прочел това в 
някаква книга и съм склонен да се съглася с нейния автор. Това 
„познание” е относително и субективно – един знае (вярва в) едно, а 
друг – друго. Истината обаче е обективна и абсолютна: ако изречението 
„Съществува висша справедливост” е вярно, то е вярно за всички, 
винаги и навсякъде. По този въпрос виж Бохеньский 1993: 70-72. 
28. Това разбиране не е тривиално – то се отхвърля от някои капаци-
тети, например Г. Фреге. Тук обаче ще го оставим без коментар. 
29. Това разбиране аз лансирах за пръв път в статията си „За ползата от 
философията” в сп. „Философски алтернативи” (кн. 5-6, 2000, с. 110). 
Впоследствие то бе разработено в цялостна концепция в докторската ми 
дисертация, защитена през 2012 г. и озаглавена „Към въпроса „Що е 
философия?” (Понятия за философия)”. 
30. Или, казано по друг начин, да е измежду тези признаци, които 
съставляват видовата отлика на науката – признаци, по които науката 
се отличава от сродните ù феномени. 
31. Обичайното възражение е, че когато в изходния си пункт филосо-
фията се ограничи със съществуването на субекта и неговия субективен 
свят, тя никога не би могла да се освободи от това ограничение и да 
намери пътя към Бога и външната действителност. От това, че субектът 
има понятие за нещо, по никой начин не може да се заключи, че 
въпросното нещо съществува само по себе си, независимо от мислещия 
субект. Ние имаме понятие за кентавър, но това не значи, че класът на 
кентаврите не е нулев. Дали нещо съществува обективно или не – това е 
емпиричен въпрос. 
32. Виж Б. Ръсел, История на Западната философия (Russell 1961: 168, 
785) и  Р. Карнап, „Елиминирането на метафизиката чрез логически 
анализ на езика” (Carnap 1959: 73-75). Обаче в „Значение и необхо-
димост” Р. Карнап като че ли смекчава тази своя позиция, признавайки 
„място под слънцето” и на предикатната употреба на „съществуване”. 
Тази гледна точка на Р. Карнап е бегло засегната в параграф 18 на 
настоящото изложение във връзка с възгледа, че философията има за 
предмет света като цяло. 
33. Въпреки това поразително сходство няма никакво основание да се 
счита, че К. Попър е бил запознат с възгледите на Й. Ремке. В своята 
работа във връзка с коментираната тук експликация той се позовава на 
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английския лексикограф и критик на Дж. Бъркли Самуел Джонсън (д-р 
Джонсън) и на американския физик Алфред Ланде. 
34. По-подробно виж по този въпрос Йоханес Хайде, Основнонаучна 
философия (Увод във философията на Йоханес Ремке), София, 1935. 
35. Справедливостта изисква да се каже, че коментираната тук 
„оригиналност” във философията на Й. Ремке не е негова случайна 
приумица: тя е логически свързана с т.н. наивен възглед за света – с 
идеята, че познанието е непосредствено, с изповядвания от Й. Ремке и 
Д. Михалчев епистемологически монизъм. В този смисъл Д. Михалчев 
несъмнено е съзнавал, че отказът му от учението си за Й. Ремке за дей-
ствителността и истината би направило неизбежно пълното пре-
крояване на философската система на Й. Ремке. 
36. Търсейки изход от тази неприятна ситуация, Д. Михалчев прибягва 
до една изкуствена конструкция, поддържайки, че при отрицателните 
съждения ние намираме като дадено едно отношение на разобщеност 
(разделеност). Под „отношение на разобщеност” той разбира отно-
шението, което ние означаваме чрез отрицанието „Не е вярно, че...”. В 
нашия пример отношението на разобщеност засяга две относими – 
книгата и масата („Книгата не е на масата.”) Тук Д. Михалчев допуска 
груба логико-семантична грешка. Той смесва отношения като „по-
голямо”, „обича”, „причинява” и пр., изразени с предметния език, с 
отношения, изразени с логическия език, в случая – с логическата 
константа „отрицание”. Така става смесване на езиците от първи и 
втори порядък – на езика, с който ние твърдим нещо за нещата, с езика, 
с който ние твърдим нещо за самите твърдения. Това смесване на пре-
дикати от различен семантичен тип води до една конфузна грешка: 
третирането на всички отрицателни съждения като релативни, което 
пък на свой ред компрометира класификацията на съжденията. Полу-
чава се така, че едно отрицателно атрибутивно съждение, каквото е „Не 
е вярно, че тревата е червена”, едновременно с това трябва да се опре-
дели и като релативно, което е явно противоречие (Кулов 2009: 17-18). 
37. В „Правила за ръководство на ума” Р. Декарт пояснява разбирането 
си за интуицията така: 

„Под интуиция разбирам не изменчивите свидетелства на 
сетивата или измамното съдържание на едно въображение, което 
построява безразборно своя обект, но схващането на един здрав и 
внимателен ум, схващане тъй лесно и тъй очевидно, че не остава 
никакво съмнение относно това, което разбираме; или, което е същото, 
твърдото схващане на един здрав и внимателен ум, което се поражда 
единствено от светлината на разума и поради своята простота е 
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следователно по-сигурно от самата дедукция, макар че последната също 
не може да бъде неправилно построена от човека, както отбелязах по-
горе. Така чрез интуицията всеки може да види, че съществува, че 
мисли, че триъгълникът се определя само от три линии, а кълбото само 
от една повърхност, и други подобни истини...” (Декарт 1978: 117-118). 

Прави впечатление, че Р. Декарт определя интуицията като 
„схващане на един здрав и внимателен ум”, както и че именно тя е 
източникът на непоклатимото убеждение на един човек в собственото 
му съществуване. Ето защо аргументът на К. Попър е погрешно 
адресиран. 
38. От руското „отрешеность – отчужденост, изолираност; отрешеный – 
отчужден, изолиран. 
39.  В „Предположения и опровержения” К. Попър употребява термина 
„интелектуализъм” като синоним на „класически рационализъм”, т.е. 
като название на философското течение с най-видни представители Р. 
Декарт, Б. Спиноза и Г. Лайбниц, противопоставящо се на „класическия 
емпиризъм” на Ф. Бейкън, Д. Лок, Дж. Бъркли, Д. Хюм и Дж. Ст. Мил 
(Popper 1989: 4). Тази словоупотреба е по-подробно разяснена в Т. 2 на 
„Отвореното общество и неговите врагове”, където К. Попър изтъква, че 
рационализмът в тесния смисъл на думата означава, че „интелектът се 
поставя над наблюденията и експеримента и затова той би могъл по-
добре да се нарече „интелектуализъм” (Попър 1995: 243). В широкия 
смисъл на думата рационализмът включва интелектуализма и емпи-
ризма; с този термин К. Попър обозначава общите черти на подход, „с 
помощта на който се търси решение на колкото може проблеми чрез 
използването по-скоро на разума, т.е. на ясната мисъл и опита, 
отколкото на емоциите и страстите” (Пак там, 243-244). На същото 
място К. Попър дава и следното пояснение: „рационализмът е позиция 
на готовност да изслушваме критични аргументи и да се учим от опита. 
...Накратко, рационалистичната позиция или, както бих могъл да я 
нарека,  „позицията на умереността и благоразумието”, е много сходна 
с научния подход, с вярата, че в търсенето на истината трябва да си 
сътрудничим и че с помощта на доказателството може след време да 
постигнем обективност” (Пак там, 244). 
40. По-подробно по този въпрос виж В. Кулов, „Препрочитайки 
Димитър Михалчев” //„Български философски преглед”, кн. 1, 2011. 
41. Й. Ремке учи, че човекът е причинно единство на два индивида: 
тялото (сложен индивид) и душата (прост индивид). Между тялото и 
душата съществува взаимодействие: тялото действа върху душата и 
поражда изменения в нея, но и душата действа върху тялото и също 
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така предизвиква промени в него. Придържайки се към сходно реше-
ние на проблема за отношението между душата и тялото, К. Попър 
нарича своя възглед „интеракционизъм”. 
42. Тук Д. Михалчев частично се разминава със своя учител, който 
счита, че разграничаването между представите, кореспондиращи с 
действителността, и фантазиите, които не кореспондират с действи-
телността, не е психологически, но е гносеологически въпрос (Ремке 
1905: 93). 
43. Обичайно се счита, че знанието е пропозиционално: това, което се 
знае, е някакво съждение (пропозиция), например „Знам, че София е 
столица на България”; „Знам, че Х. Ботев е роден в Калофер” и пр. 
Пропозицията, която се знае, трябва да бъде вярна – иначе се счита, че 
не е налице знание. Така ако някой твърди, че към настоящия момент 
Пловдив е столица на България, това негово убеждение не може да се 
нарече знание. Следователно идеята за познание съдържа в себе си 
идеята за истина и е невъзможно „истина” да се определи чрез 
„познание”. Думата „познание” обаче се употребява и в друг смисъл – 
всичко зависи от конвенцията за употребата на този термин, която се 
възприема от съответната философска школа. 
44. Въпросът за същността на философията е накратко засегнат от Д. 
Пенов и в неговото изследване „Мироглед, дух, религия”, София, 1942. 
45. У Д. Михалчев това е само привидност, която произтича от 
ОБИЧАЙНОТО присъствие на ценностната проблематика във 
философските системи. 
46. В „Мироглед, дух, религия” Д. Пенов разяснява въпроса така: „Без да 
е в състояние и без да е необходимо да познава всички отделни 
постижения, философът определя тяхната обща насока и общ смисъл 
от гледище на цялото. Така всички единични знания се спояват в 
цялото на философията, която не е нищо друго освен УНИВЕРСАЛНА 
ФОРМА НА НАУКАТА. ...В този смисъл философията не е наука наред 
с другите, а е тяхно обединение в една единна наука (Пенов 1942: 19). 
47. В своя заключителен коментар на Хегеловото холистично учение за 
истината Б. Ръсел сочи следната логическа грешка, която го е породила: 

„Едно нещо може да има свойство, което не включва някакво 
друго нещо; този вид свойство се нарича качество. Или то може да има 
свойство, включващо друго нещо; такова свойство е да си женен. 
Нещото може да има и свойство, включващо две други неща, например 
да си зет на някого. Ако дадено нещо притежава дадена съвкупност от 
качества, тогава то може да бъде дефинирано като „нещото, имащо 
такива и такива качества”. От това, че то има такива качества, нищо не 
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може да се заключи по чисто логически път за неговите релационни 
свойства. Хегел е считал, че ако се знае достатъчно за едно нещо, за да се 
различи от всички останали неща, тогава всички негови свойства могат 
да бъдат извлечени с помощта на логиката. Това е една грешка, и от 
тази грешка е израснала цялата величествена постройка на неговата 
система. Това илюстрира една важна истина, а именно, че колкото по-
лоша е вашата логика, толкова по-интересни са нейните логически 
следствия” (Russell 1961: 715). 
48. Николай Генчев в своите спомени нарича Т. Павлов „бащата на 
българския комунистически консерватизъм” и „зловеща издънка на 
сталинизма” (Генчев 2005: 126, 228). 
49. Изглежда крайно несправедливо да се нарече „политически 
нагаждач” човек като Т. Павлов, който е прекарал младостта си по 
затворите и концлагерите, борейки се за своите убеждения. Обаче Т. 
Павлов е политически нагаждач в един специфичен смисъл, характерен 
за партийните фанатици: той е готов във всеки един момент да нагоди 
убежденията си според официалната партийна позиция – в случая – 
тази на КПСС. Както е казал Христо Радевски в известното си 
стихотворение „Към Партията” –  
„аз знам, аз вярвам, че си права, 
когато съгрешиш дори”. 
50. В спомените на Н. Генчев ние четем: „През 1966 г. Л. Брежнев 
пристигна в България като гост на конгреса на БКП и постави, бук-
вално натика в Политбюро две вехтории – Тодор Павлов и Цола Дра-
гойчева, които Живков беше отдавна зачеркнал в сметките. 

Така пазарлъците на Т. Живков бяха използвани против интере-
сите на България, руският контрол върху нея беше отново уплътнен 
чрез двамата отколешни московски резиденти – Павлов и Драгойчева. В 
политическия живот бившите сталинисти възстановиха изгубените си 
при Хрушчов позиции...” (Генчев 2005: 125). 
51. Т. Павлов е един от тримата регенти (1944-1946), народен предста-
вител във Великото, І, ІІ, ІІІ, ІV и V Народно събрание, член на 
Президиума на Народното събрание (1947-1954) и от 1962 г. председател 
на Съюза на българо-съветските дружества в България, хоноруван (1946-
1948) и редовен (от 1948) професор по философия в Софийския 
университет, академик (1945), председател (1947-1962) и почетен 
председател (от 1962 г.) на БАН, Герой на НРБ, два пъти Герой на социа-
листическия труд на НРБ, носител на шест ордена „Георги Димитров”, 
два ордена „Ленин”, златен медал „Карл Маркс”, член на Политбюро 
на ЦК на БКП (1966-1977), директор на института по философия при 

 

 

240 

БАН (1948 – 1952 и 1960-1977), главен редактор на списание „Фило-
софска мисъл” (1945-1977) /Кратка българска енциклопедия, Т. 4, 
Издателство на БАН, София, 1967; Философский энциклопедический 
словарь, „Советская энциклопедия”, Москва, 1983; История на фило-
софската мисъл в България, Т. ІІІ, Издателство на БАН, София, 1976/. 
52. Във философската проза на Х. Хайне ние намираме една сполучлива 
метафора – „тъмничар на мисълта”. Ако ми бъде позволено да използ-
вам тази метафора, то „тъмничарската” роля на Т. Павлов не се огра-
ничава само в полето на българската философия, но засяга цялата 
хуманитарна интелигенция. В тази връзка Н. Генчев казва следното: 

„Българската културна нива е малка по размери и той [Т. Павлов] 
с помощта на група копои наблюдаваше буквално всичко. И всеки, 
който се отклоняваше на сантим от „истината”, получаваше силен ти-
лен удар или направо от Павлов, или от някоя негова креатура. Павлов 
раздаваше от името на партията присъди почти всеки ден. Един беше 
обявен за националист, друг – за космополит. Главният грях у нас се 
маркираше с понятието „антисъветчик”. С този етикет на челото никой 
не можеше вече да публикува” (Генчев 2005: 228). 
53. Анализирайки причините за популярността на Хегеловата фило-
софия, К. Попър отбелязва: 

„По известни причини философите дори днес запазват около 
себе си атмосферата на магьосника. Философията се смята за странно и 
непонятно занимание, пряко свързано с онези тайни, с които се зани-
мава религията, но не по начин, „който може да се разкаже дори на 
деца”. Смята се, че тя е твърде дълбока, за да прави това и че е 
религията и теологията на интелектуалците, учените и мъдреците. 
Хегелианството напълно съответства на подобен възглед; то е тъкмо 
онова, което общоразпространеният предразсъдък от този вид смята, че 
е философията. То знае всичко за всичко. Има готов отговор на всеки 
въпрос. И наистина, кой може да е сигурен, че отговорът не е верен?” 
(Попър, 1995: 38). 

Според мен привържениците на иронизираното от К. Попър 
популярно разбиране за философията биха могли да се обединят около 
следната теза: истинската философия трябва да е трудна за разбиране и 
достъпна за малцина. Ако даден текст е напълно понятен за средно 
интелигентния читател, той със сигурност не е философски. 
54. Т. Павлов демонстрира високомерно и пренебрежително отношение 
не само към Д. Михалчев, но и към своите български съидейници Геор-
ги Димитров–Гошкин (псевдоним Йордан Йорданов) и Сава Гановски 
(псевдоним Трудин). Това ме кара да мисля, че отстъплението от 
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добрия тон, за което тук става въпрос, има при Т. Павлов не само 
идейна, но и характерова основа. 
55. Най-важните изказвания в това отношение са три: на К. Маркс в 
„Тезиси за Фойербах” и „Към критика на политическата икономия. 
Предговор” и на Ф. Енгелс в „Анти – Дюринг”. В „Тезиси за Фойербах” 
К. Маркс твърди, че въпросът за познаваемостта на света, обсъждан 
чисто теоретически, е схоластичен и че целта на философията не е да 
обяснява, а да променя света. Някои критици на К. Маркс (напр. Б. 
Ръсел) откриват по този пункт близост между марксизма и прагма-
тизма. В „Към критика на политическата икономия” К. Маркс определя 
философията като една от идеологическите форми на общественото 
съзнание, която има надстроечен характер, т.е. зависи от господства-
щите в дадено общество производствени отношения и изразява класови 
интереси. В „Анти-Дюринг” Ф. Енгелс твърди, че философията като 
някаква особена дисциплина наред с останалите науки няма бъдеще; с 
развитието на отделните науки тя ще стане излишна, като изключим 
логиката в нейните две разновидности: формална и диалектическа. 
Тази последната постановка е създавала много ядове на привърже-
ниците на диалектическия материализъм, поради което в съветската 
философска литература постепенно се утвърждава нейното превратно 
тълкуване: че уж Ф. Енгелс имал предвид не философията изобщо, а 
старата, домарксова философия. 

Какво има предвид Ф. Енгелс, когато говори за диалектическа 
логика? Това е един въпрос, който и днес е забулен в тайна. „Диалек-
тика на природата” очевидно е подготвителен ръкопис, който е свързан 
с проекта на Ф. Енгелс да представи по-ясно своето разбиране за диа-
лектическата логика. Твърди се, че и К. Маркс имал подобни намерения 
– да експлицира логиката, която е приложил в „Капитала”. В пред-
говора към второто издание на „Теория на отражението” ние четем: 

„Сам авторът отдавна живее с мечтата да даде един ден цялостно 
изложение на диалектикоматериалистическата логика...” (Павлов 1947: 
10). 

Както казва един от героите на Н. Хайтов обаче – едно е да искаш, 
друго – да можеш, а трето и четвърто – да го направиш.  Ако става 
въпрос за статии или монографии, озаглавени „Диалектическа логика”, 
то и в съветската, и в българската философска литература има немалко 
такива.  Нито една от тях обаче не е установила някаква сравнително 
ясна нормативна система на диалектическото аргументиране (система 
от правила на извод, на които се подчинява диалектическото мислене), 
която заслужава названието „логика”. Фактически днес ние можем да 
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гледаме на диалектическата логика като на един неосъществен и 
вероятно – неосъществим проект. 

Ако изобщо е възможно да се обобщят изказванията на К. Маркс 
и Ф. Енгелс за философията, то е едно скептично отношение към фило-
софията като цяло. (По-друг е въпросът дали е правилно автентичните 
възгледи на К. Маркс за обществото и историята да се квалифицират 
като философски или като социологически. Този въпрос е спорен и 
мненията са разделени. Не съществува обективно, общоприемливо ре-
шение на този въпрос – тук от съществено значение е каква конвенция 
за употребата на думата „философия” ще бъде възприета.) Ето защо 
след Октомврийската революция в Русия през 20-те години някои 
марксисти издигат лозунга „Философията – през борда!”. В. Ленин 
обаче не е симпатизирал на тази „ликвидаторска” тенденция. Неговата 
полемична работа „Материализъм и емпириокритицизъм” съдържа 
едно общо внушение – че философията е много важна за марксистите и 
че чистотата на марксизма трябва да се отстоява на философския 
„фронт”. Обаче нито тук, нито в други негови работи ние откриваме 
някакви изказвания за философията, които в контекста на „класи-
ческите” постановки (на К. Маркс и Ф. Енгелс) заслужават специално 
внимание. Й. Сталин, който безрезервно е следвал В. Ленин, слага точка 
на спора „за или против философията”, утвърждавайки в качеството си 
на партиен и държавен водач едно уважително отношение към 
философията. 
56. Тук Д. Михалчев твърди следното: 

„Всяко причинно единство е частен случай от един закон, от едно 
закономерно отношение... Законът е едно общовалидно изречение, ва-
лидността на което почива върху общото в действителните условия, 
които причината и действието предполагат. 

Оттук следва: когато обясняваме научно известна промяна, като 
сочим нейната причина, ние имаме винаги една обща причина пред 
очи. А това значи: научното обяснение на всяка промяна е едно законо-
съобразно обяснение. Да обясним една промяна или едно „явление”, това 
значи в науката: да го схванем като частен случай на един или повече 
закони” (Михалчев 1981: 169-170). 
57. „По този начин философията не е просто, не е само знание за „най-
общото”..., тя е и поглед или, ако щете, картина на света, взет в неговата 
цялост, тя е, с една дума, мироглед. Но мироглед научен, а не естетико-
фантастически” (Павлов 1930: 14). 
58. Вместо да просветли въпроса, в още по-голямо недоумение ни хвър-
ля следното изказване на Т. Павлов: 
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„Мироглед, разбира се, още не ще рече научна философия. 
Мирогледът може да бъде и чисто субективна постройка, не съдържаща 
в себе си никакви признаци за научно отнасяне към света. Но миро-
гледът може да представя от себе си и една стройна постройка от науч-
ни знания за действителността, взета както и в нейната конкретност..., 
тъй и в нейните най-общи закони, и тогава за оня, който притежава 
такъв именно мироглед, ние казваме, че той има научно-философско 
познание за света, че той има свой научно-философски възглед. А за 
оня, който се интересува и има знания за някоя част или страна на 
света, ..., ние казваме, че не е философ, а специалист учен” (Павлов 1930: 
14-15). 

Този пасаж допуска две тълкувания: 
а) че говорейки за „научно-философско познание за света”, Т. 

Павлов говори чисто и просто за философия. 
б) че „научно-философско познание за света” не е синоним на 

„философия”, а означава научна философия, като се предполага, че не 
всяка философия е такава. 

Второто тълкувание би означавало, че възгледът на Т. Павлов за 
философския мироглед е чисто и просто недообмислен, некохерентен. 
59. Това изречение е приведено с известно съкращение, защото съдържа 
сто двадесет и осем думи (четиринадесет реда) и в своята цялост е 
трудно за разбиране. 
60. А. Поликаров класифицира проблемите на два основни типа: 
такива, чиито параметри и възможни решения могат предварително да 
бъдат установени – регуларни, и такива, при които това не е възможно – 
ирегуларни (Поликаров 1972: 41). Изразена с тази терминология, тезата 
ми е, че проблемът за отношението между философията и частните 
науки е ирегуларен. Основната причина той да бъде такъв е липсата на 
общоприета конвенция за смисъла на думата „философия”. 
61. „Философията, погледната от това гледище [на Д. Михалчев – бел. В. 
Кулов] е ОСНОВНА  наука, не само защото се занимава с най-общите 
въпроси на човешкото познание, но и защото дава твърдата основа, 
върху която трябва да се градят останалите науки. ... Тя дава, но не 
взема” (Илиев 1936: 19). 
62. Става въпрос за публикациите на Т. Павлов от 1929 г. „Идеализъм и 
материализъм” и „Диалектическият материализъм и „теорията на 
образите”. 
63. Тази последната гледна точка е лесно обяснима в светлината на 
Сталиновото разбиране за философията, но съвпада и с възгледите на 
Д. Михалчев. След „развенчаването” на Й. Сталин тезата за частно-
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научния характер на етиката и естетиката става непопулярна в Съветс-
кия съюз, но Т. Павлов не се отказва от нея. Това изглежда е единст-
веният пункт, по който Д. Михалчев е повлиял върху възгледите на Т. 
Павлов, и за съжаление – негативно. 
64. Това е официалната гледна точка по въпроса. Така например в 
статията на М. Митин „Ролята и значението на труда на др. Сталин „За 
диалектическия и историческия материализъм” в развитието на марк-
систко-ленинската философска мисъл”, поместена в списание 
„Болшевик” от 1949 г, се казва: 

„За пръв път в историята на марксизма другарят Сталин даде 
систематично изложение на всички съставни части на марксистката 
философия, която е теоретическа основа на комунизма: на диалекти-
ческия метод, философския материализъм и историческия материа-
лизъм” (Митин 1950: 11). 
65. Тезата на Т. Павлов, че редом с историческия материализъм би 
трябвало да се развива една обща нефилософска наука („научна социо-
логия”), която да изследва обществени структури,  е послужила като 
аргумент за създаването на Института по социология към БАН през 
1968 г.  
66. „Съществува само една единствена наука – науката история”. 
67. Това е аспект от по-общия проблем за негативите на историцизма, 
поставен от К. Попър в „Нищета на историцизма”. 
68. Тук възниква въпросът за т.н. естествени видове – natural kinds. 
Обсъждането на този въпрос е неуместно тук. Ще отбележа само, че 
естествените видове са нещо средно между клас и индивид, Те биха 
могли да се третират като сложни индивиди. 
69. Това, което Т. Павлов защитава безусловно, е „диалектикомате-
риалистическото учение за класово-партийния характер на фило-
софското и научното познание въобще” (Павлов 1947: 510). 
70. Тази оценка на теорията на относителността на Т. Павлов съвпада по 
време с издаването на „Ремкеанство и материализъм” – 1930 г. По-
късно, през 1940 г., явно осъзнал, че в Съветския съюз въпросът вече не 
се счита за дискусионен и теорията на относителността е приета без 
резерви, „Т. Павлов се отказва от този свой очерк и си прави публична 
самокритика” (История на философската мисъл в България 1976: 319-
320). Що се отнася до непримиримото отношение на Т. Павлов към 
генетиката, то показателна в това отношение е неговата лекция „Фило-
софия и биология”, четена през 1949 г. в Карловия университет в Прага. 
В тази лекция Т. Павлов се обръща към учените, които не приемат 
безрезервно учението на Т. Лисенко и откриват нещо ценно ако не в 
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теориите, то в експерименталните резултати на Вайсман, Мендел и 
Морган и техните последователи: 

„Сигурно и в тази зала могат да се намерят учени..., които в една 
или друга мярка или форма плащат данък на такива възгледи. ... 
Всичко това е абсолютно неправилно. Всичко това е безусловно и много 
опасно неразбиране и заблуда” (Павлов 1950: 3-4). 

Войнстващото невежество, демонстрирано от Т. Павлов по 
въпросите на генетиката, е факт, който е бил или премълчаван, или 
омаловажаван по време на късния социализъм. Показателен е „дели-
катният” начин, по който този факт е бил заобиколен в Т. 4 на „Исто-
рия на философската мисъл в България”. Тук в бележка под линия 
четем, че марксистко-ленинската разработка на Т. Павлов на проб-
лемите на наследствеността и изменчивостта имала приносен [курсивът 
мой, В. Кулов] характер, но наред с нейната „безспорна правилност” тя 
„съдържа и значителна част от слабостите през този период, харак-
терни за философската трактовка на въпросите на генетиката в пове-
чето социалистически страни” (История на философската мисъл в Бъл-
гария 1984: 162). 
71. „И затова правилно констатира в своята статия за Мичуриновото 
учение (списание „Вопросы философии” 1949) др. Белов: „Решително 
не бива да забравяме, че Чарлз Дарвин е бил напълно в плен на бур-
жоазния мироглед”. А това за нас... означава, че Дарвин е бил също така 
и в плен на буржоазната философия...” (Павлов 1950: 8). 
72. По този въпрос виж и П. Алексеев, Предмет, структура и функции 
диалектического материализма, Издательство Московского универси-
тета, Москва, 1978, с. 77-93. 
73. По Б. Ръсел собственото име трябва задължително да означава нещо 
– иначе то се превръща в една безсмислица. Ако х е такъв знак без зна-
чение, всички изречения от вида „х е Р”, където Р е някакъв предикат, 
трябва да се считат за безсмислени. Г. Фреге допуска, че е допустимо да 
се говори за собствено име без денотат. Според него изречението, в 
което присъства такова име, не е безсмислено. То би могло да бъде смис-
лено, но не е нито вярно, нито невярно – лишено е от истинностен 
денотат. Така обаче се нарушава законът за изключеното трето. 
74. Колективна предикация е налице тогава, когато предикатът се 
приписва на класа като цяло, например „Тигрите са на изчезване”, 
Българите са малък народ”. Другият вид предикация е дистрибутив-
ната – тогава предикатът се приписва на всеки член на класа поотделно, 
например „Българите са завистливи”, „Рибите дишат с хриле” (Hurley 
1994: 165). 
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75. Същината на този спор е как да се съвместят в една концепция 
следните популярни изказвания на т.н. класици на марксизма: 

„Философите само по различен начин са обяснявали света, но 
задачата се състои в това той да бъде изменен” (К. Маркс, „Тезиси за 
Фойербах”). 

Икономическата структура на обществото е „реалната основа, 
върху която се издига една правна и политическа надстройка и на коя-
то отговарят определени обществени форми на съзнанието... Трябва ви-
наги да се прави разлика между материалния преврат в икономи-
ческите условия на производството ... и правните, политическите, 
религиозните, художествените или философските, накъсо, идеологи-
ческите форми, в които хората осъзнават този конфликт и го решават с 
борба” (К. Маркс, „Към критика на политическата икономия”, Пред-
говор). 

„Големият основен въпрос на всяка философия, а особено на по-
новата, е въпросът за отношението на мисленето към битието” (Ф. 
Енгелс, „Лудвиг Фойербах и краят на класическата немска фило-
софия”). 

„Щом при всяка отделна наука се постави изискването да изясни 
мястото си в общата връзка на нещата, става излишна всяка специална 
наука за тази обща връзка. И тогава от цялата досегашна философия 
самостойно значение запазва само учението за мисленето и неговите 
общи закони, т.е. формалната логика и диалектиката” (Ф. Енгелс, 
„Анти-Дюринг”). 

„... диалектиката не е нищо друго освен наука за общите закони 
на движението и развитието на природата, човешкото общество и 
мисленето” (Ф. Енгелс, „Анти-Дюринг”). 

„В „Капитала” е приложена към една наука логиката, диалекти-
ката и теорията на познанието (не са нужни три думи: това е едно и 
също) на материализма ...” (В. Ленин, „Философски тетрадки”). 
76. Тази популярна формулировка е модификация на известната 
Сталинова постановка, че диалектическият материализъм е мироглед 
на марксистко-ленинската партия, а историческият материализъм – 
разпространението на този мироглед върху обществения живот (в-к 
„Правда”, 12 септември 1938 г.). 
77. К. Караджов, Философия и социология, „Наука и изкуство”, София, 
1973. Внимателно проучвайки съдържанието на тази монография, аз 
стигнах до извода, че то е ирелевантно към темата на настоящото 
изследване. 
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78. В предговора към Т. І от „Капитала” К. Маркс, разяснявайки 
методологията си, прибягва до една метафора: че анатомията на човека 
е ключ към анатомията на маймуната. Смисълът на метафората 
вероятно е, че когато изследваме различни по степен на развитие 
форми на дадена същност, по-развитата форма има епистемологичен 
приоритет пред по-неразвитата: ние разбираме неразвитата чрез 
развитата, а не обратно. Оттук по аналогия би могло да се заключи, че 
за да разберем що е философия, ние трябва да изходим от понятието за 
марксистко-ленинска философия. 

Допускам, че от епистемологична гледна точка методологичес-
кият принцип, за който говори К. Маркс, не е лишен от смисъл. Обаче в 
случая с философията аналогията е неуместна най-малкото, защото К. 
Маркс говори за еволюцията на един естествен вид, а с думата 
„философия” ние не означаваме естествен вид. Освен това епистемоло-
гичните съображения не трябва да се смесват с логическите. Едно нещо 
е изследователският подход, друго – дефинирането на един термин. 
Дефинирането е ограничение на рода чрез посочване на видовата 
отлика – то е мисловен преход от род към вид, а не от вид към род. 
79. Тук младият тогава А. Поликаров допуска една фактологична 
грешка: той сочи за източник на прословутата Ленинова теза за тъж-
деството на диалектика, логика и гносеология „Материализъм и емпи-
риокритицизъм”, а не „Философски тетрадки”. Впоследствие авторът 
нееднократно подчертава в различни свои работи от 1963, 1977, 1989 и 
1999, че „предметът на философията... показва общо взето забележи-
телна устойчивост” (Поликаров 1989: 49). Той обаче никъде не казва в 
какво по-точно се състои този предмет, а се задоволява с преглед на 
мнения и с установяване на възможните отношения между филосо-
фията и науката. 
80. В статията си М. Янков твърди, че „на марксистката философия 
принадлежи бъдещето на философията”, че „марксистката философия 
е философия на бъдещето” (Янков 1973: 113). За мен и до днес е загадка 
това огромно самочувствие на един марксист, достатъчно добре осве-
домен за липсата на особен интерес към марксистко-ленинската фило-
софия от страна на професионалните философи извън „желязната 
завеса”. 
81. Същата гледна точка с незначителна разлика във формулировката е 
изразена и в Бъчваров, Богданов 1970а: 212. 
82. Основание за съмнение в целесъобразността на предложения от М. 
Бъчваров философски проблемен инвариант дава напр. автентичното 
учение на К. Маркс, считан за един от най-влиятелните философи на 
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ХІХ век. Както е известно, К. Маркс обявява традиционната философия 
за схоластика, редуцирайки философската проблематика до фило-
софията на историята и политическата философия. Най-често той се 
определя като социален философ (Бохенский 2000: 66). Някои автори 
виждат във възгледите на К. Маркс една теория за човека, но според мен 
това разбиране, ако и да не е лишено от основание, не може да послужи 
за генерална характеристика на  марксовата философия. 
83. Характерна в това отношение е следната бележка на М. Бъчваров и 
Б. Богданов в тяхната колективна монография „Методологически проб-
леми на историята на философията”: „Логично е схващането, че 
предметът на историята на философията трябва да се изведе от 
предмета на марксистката философия” (Бъчваров, Богданов 1970а: 72). 
84. Въпреки че в статията на М. Петров „Предмет и цели изучения 
истории философии” (сп. „Вопросы философии”, кн. 2, 1969) беше 
показана несъстоятелността на клишето за борбата между материа-
лизма и идеализма в Древна Гърция, това клише не можеше да бъде 
изхвърлено от златния фонд на марксистко-ленинската философия, 
защото не друг, а В. Ленин говори за две линии в Древногръцката 
философия – на материалиста Демокрит и на идеалиста Платон. 
85. Не липсват и фрапиращи фактологични грешки. Така например на 
К. Попър се приписва разбирането, че философията има за предмет 
логическият анализ на езика, което сигурно е накарало видния идеолог 
на фалшификационизма и автор на „Отвореното общество и неговите 
врагове” да се обърне в гроба. 
86. Цитатът от Т. Ойзерман, с който С. Саркисян „определя” предмета 
на философията, откъсва мисълта на цитирания автор от контекста, 
който (контекст) се задава от предишното изречение и от една свърз-
ваща фраза – „От тази гледна точка...”. Смисълът е, че „при анализа на 
което и да е философско учение общата представа за предмета на 
философията е съвършено недостатъчна за разкриване на предмета на 
това именно учение. От тази гледна точка предметът на философията – 
това са съвкупност от проблеми ... [от всякакъв вид – тези проблеми не 
подлежат на дефиниране]” /Допълнението в средните скоби е мое – В. 
Кулов/ (Ойзерман 1982: 181-182). 
87. Виж Швырев, В., Э. Юдин, О так называемом сциентизме в фи-
лософии //Вопросы философии”, кн. 8. 1969. 
88. К. Попър нарича тази гледна точка „критически дуализъм” или 
„критически конвенционализъм”. „Невъзможно е по строг логически път 
еднозначно да се получи нормативно твърдение, решение или предложение за 
следване на политическа линия от твърдение, описващо факт. Казано по 
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друг начин, невъзможно е да се получат норми, решения или пред-
ложения от факти” (Попър 1993: 83). 
89. Сп. „Философски алтернативи”, кн. 4-5, 2004. 
90. По инерция от миналото вероятно се е считало, че автори като Д. 
Михалчев трябва да се познават, за да се критикуват, което пък е част от 
борбата с буржоазната идеология. От друга страна толерирането на 
изследванията върху философите от първата половина на ХХ век и 
частичното преиздаване на техни работи е до голяма степен случайно: 
най-големият радетел за „философската българистика” проф. М. Бъч-
варов – човек с разкрепостено мислене и реалистична визия за цен-
ностите в историята на българската философска мисъл – по щастливо 
стечение на обстоятелствата се ползваше с авторитет в ЦК на БКП и 
БАН. 
91. Единствено изключение тук е монографията на Л. Сивилов, в която 
авторът се позовава на Д. Михалчев. 
92. От рядко и екзотично занимание преди Втората световна война 
философията при социализма се превърна в често срещана професия, 
сравнима с тази на инженера и музиканта. Органът на Българското 
философско дружество сп. „Философска мисъл” се разпространяваше 
масово и списанието се продаваше във всяка будка за вестници, 
държавата издаваше значителна за мащабите на България философска 
литература, включително и множество преводи от областта на фило-
софската класика. През същия този период беше създаден един смай-
ващ със своята численост Институт по философия към БАН. Фило-
софията се изучаваше като задължителен предмет в средните, полу-
висшите и висшите училища (където изпитът по философията беше 
един от най-трудните семестриални изпити), а докторантите задължи-
телно полагаха изпит по философия – т.н. философски минимум. Со-
циалистическите труженици „от фабрики и канцеларии” бяха „обх-
ванати” от различни форми на ефективно действаща система за фи-
лософско ограмотяване – курсове по диалектически и исторически 
материализъм, организирани от партийното и административно ръко-
водство на предприятията и обезпечени с лектори от специално съз-
даденото за целта дружество за разпространение на философски зна-
ния „Георги Кирков”. На комунистическите идеолози от 80-те години 
всичко това се стори недостатъчно, поради което за всички завършващи 
студенти бе въведен задължителен държавен изпит по марксизъм, 
включващ и някои основни въпроси на марксистко-ленинската фило-
софия. 
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