БИТИ6
И

иt\vкt\

ик

.Д. Якок'

l>оФня

1996

Пенче6, В. Бuтuе u Hayka. С., ИК ,Д. Яkо6", 128 с.
XepMeHeBmuka на npupogHume Hayku ,.. Възможен ЛU е

тakъ8

nogxog?

Битие и Hayka . '
Васил ДинеВ ПенчеЬ
ПърВо uэgанuе

Валентuн СтаноеВ

научен pegakmop
- pegakmop
Анета ВасuлеВа - kopekmop
НеВена ПетроВа - nреgnечатна nоgгоmоВkа

-

СОНЯ БожkоВа

Формат

©

60/84/16. Печ. kоли 8.

Васuл ПенчеВ

ISBN 954 - 527 - 052 - 7

ВЪВЕдЕНИЕ

Дали сВетът е рaзnoложен /'о\еЖgy чоВеka u npupogama? om
egHa страна: фuлософсka антроnoлoeuя, kyлmура, с6oбogв; от
gpyea: прupogознанuе. фuэuka. необхoguмocm. Можем ЛU, без 9а
uзпagнем. В еkлеkmuka, 9а разележgаме заegно еmнографuяmа u
пpupogознанuеmо, kyлmураmа u фuэukamа, еkзuсmенцuяmа u тpaн~
cцeHgeHmHocmma на

npupogama?

Бруно Лаmур nuше:

"дилемата не би имала решенuе,

ako

анmрополoгuяma нямаше

опита в безkрumuчно u безkpuзuOtо третиране на онази mbkaH
без шеВ, MkВaтo преgсmаВля8аm пpuроgumе-kyлmурu. дори u НЗU
отяВленият рацuоналuст от еmнографumе, 6egHblk на6М1ЗЬЛ 8
миналото, е способен 9а сВърже 8 egHO митоВете. emHoHaykume,
генеалoгuяmа, полumuчесkumе форми. mexнukama, релuгuumе. епо

пеите, ритуалите на изучаВания от него нapog.

...

Да, но ние

не сме guВацu, нukou антрополоо не ни изучаВа оо тозu начин,
неВъзможно ga се постъпВа с нашата npupogamaka, kakmo е напълно Възможно с 9Pyгu пo-gреВнu. Защо?
Защото сме Mogepнu. Нашата mbkaH не е без шеВоВе. Omтам
U послegоВаmелнияm анализ е неВъзможен. Спореа mраguцион
по-точно е

kyлmура

нuтe анmроnoлозu няма, не може 9а има и не mряБВа 9а има
антрополоеuя на съВременнuя сВят." I

Проблемът, koCimo rюcтаВям, е В анmрополоeuчесka пара9ие
мална съВkynност - kak 9а се сВърже kВaHm08ama MexaHuka u
спецuалната теорuя наоmнocumелносmmа с ч08ewkаmа еkзuстен

цuя u с ученията, koumo третират чоВеwkamа еkзucmенцuя? но nogxogbrn е 9руг. Защо? Не е Възможно 9а погле9Нем нашата
kyлmура отВън. Успехът на етнографсkото uзсле9Ване се оси
еуряВа от guсmанцuята. Въпросите, koumo зagаВа ученият, не
прuнаgлe>kат на uзсле9Ванаmа kyлmура.

-

Tyk

са 8ъпpocuте, там

оmгоВорите. Можем 9а раэmълky8аме и собстВената uсmория.

НО усло8ието е аналогuчно: 8ъпросите, koumo эа9аВаме. 9а не
бъgam сами исторuчесkо geQcm8ue. Например, за ga заgаВаме
Въпроса gали сме MogepHu, тряБВа ga има различаВащ ВремеВи
оmрязъk межgy оно6а, koemo Е, и заВършен образ за неео, нееоВа
рефлеkсия. Субеkmъm 6 субеkm-преgukamната cmpykmypa е оно
Ва, koemo Е, а npegukambm - негоВа рефлеkcuя, образ, nopagu
иэблegня6анеmо

-

несиеурнocm и Въпрос.
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Лkо бях тръгнал no rnoзu път. щях рано или kъcнo ga gocmuгнa
go няkakВа стpykпtypa kamo npegukam на ..эаegностmа" на kВaH
mo8ama MexaнuM u ученuяma за чоВewkaта еkзuсmенцuя. ТОгаВа
тази .. заegносm" не би могла ga бbge gageнa kamo случВаща се.
kaпtо omeoВopttocm u c:ъg6a, .а само karno безpaзлuчнa, gucmaHцирана. gageнa В рефлеkсuя.

Но осВен emноерафьm,

koUmo изучаВа чуЖgama kyлmypa omВьн,

бeзcnoрно, налице е още egUH, npUtЩUnHO разАuчен cyбekm на
rюзнанuеmо спрямо CblЦ~a kyлmypa: "guВabт". Тои не е 8 със
тояние

но
се

ga рефлеkmuра Вьрху cmpykmypume на c60ume мumo6e,
Bbnpeku mOВa гu rюзна6а. Те са Жuбu В нега, осьщecm8я8am
8

неео, onpegеляОku no8egeнuemo му. Тозu тun noзнанuе,

нanpomu8, е

бuтие

u

HegocmbneH за

cВouтe Bъnpocu

еmнографа. Той UМ<l cВoemo kyлmypнo

UAU

рефлеkcuu kbм зagъл>kuтелно gpyгa

kyлmypa. ,.llu8akъm" uмa сВоеmo бumuе, но няма ВЬПPOCU

u

няма

рефлekcuu. Мumът Е.

МитоВете на мogернuя чo6ek може БU uэkлюч6аm СЬВм.ест
ното р83гАеЖgане на ~pogоэнанuе u анmрополoгuя, на k6aнтo&
м,exaнuM u еkэuстенцuя. Мogернuяm чоВеk не Мто .. еmноераф",
а kamo "gu&k" В сВоята kyлmypa не може ga разглe>kgа nog06HU
8bnpocu, защото, npume>ka6auku arюgukmuчносmmа на сВоето
бumuе. ще затВоpu nъmя Ьм nog6ьпросността му. Мogернuяm
чо6еk не kamo ..gu6ak", а kamo .. еmнограф" на сВояmа kyмnypa,
ще бъgе U3ll0жен на kpaeH cyбekrnuВuзъм.. 3аЩоmо ще omCbCm8a
kak6amo U ga е guсmанцuя kamo услoВuе за усmоочuВосm на

рефлеkcuята. Или "пре>ku6яВаме" неnocре9ст6ено, илu

omcmpaHeHo!

..знаем"

КakВO gpyгo? Измu.слuцama, ВъобраЖенuето. лите

ратурата. Да эам.енuм "тaбyrno", че kВaнтoВa Mexaнuka u ч06еwka
еkзистенцWl не могат 9а се разглежgam заegно с но80 .. mабу":
че kВaнmo& Mexaнuka и чоВеwkamа еkзuстенцuя слegВа 9а се
разглe>k9аm само заegно. Прехogьm може 9а се оkaЖе уgu8uтелно
безболезнен. Ako променим сВоето самосъзнанuе, то u ще Вuguм

сВета оо нов начин. Ako 8uguм сВета по н06 начuн, ще се оmkрuяm

u

HoВu 6ъзможности за geUcmВue. KakВo лu uзумление са

npe-

ЖиВяВалu Гаус, БОЯО u ЛобачеВсku, koeamo, заменяОku с npomu·
ВоnОАОЖно тВъpgeнue нещо, 8 koemo не успяВали ga се убеgят
петия пocmулат на EВkлug, - npeg очите uм се оmkpuл ге
ометpuчен сВяm, не nо-мaлkо 8ъзмоЖен от ЕВkлug08uя!
КakВO ще се omkpue npeg нас, ako просто забра6им за no-

-

лярносmumе npuрogоэнaнuе

guмocrn

-

c8oбogа, обеkm

-

-

фuлocофсka aнmponолoeuя, необхо

субеkrn,

npupoga -

чоВek, ucтUHa

-

MHeнue? Вярата В тяхната проmuВоnocmaВetюcт е Вече моЖе
би не no·мaлJro nogkonaнa, отkoлkоmo на Вeлukumе мaтeмaтuцu
от XIX В. - В пеmuя nocrnyлam.
Моят

Memog 8

таЫ случaQ няма 9а бbgе на

нuтo може 9а бbgе

..етнографа".
- на "guВaka". а е тозu на "guВaka. тръгнал

на път". Emuмoлoeuяma на gyмama ,.мemog" нu отвеж.ga kьм

.. път".

ДuВakьт,

koUmo ucka ga напусне сВoяmа kyмnypa, без ga

знае kbge ще се озоВе u MkВo ще му се случu. Нagя8а се 9а
преЖuВее нещо ноВо, еВентуално 9а се Върне u 9а рaэkaЖе ...

1.

Може лu съВременната фuэuka ga се оkaЖе пре9м.ет
на е9на бъgеща етнографuя?

.. Bceku мит постаВя проблем - пише Лe8u..строс, - u ео
разглe>kgа, nocочВaUku аналoeuчнocmта му с gpyгu проблeмtJ; UAU

разглe>kgа egH08peмeHHo няkолko проблема, nokaзбauku, че са ана
noмe>kgy Ф. На mази игра на оглegмв, koumo си npen-

...огични

ращат оmраж.енuя.. нukoгa не оmгоВаря. реаАен обеkm. Илu по
точно обеkmът изВлuча субстанцuята си от ин8apиaнmнuтe
сВойстВа. koumo митичното мислене успяВа ga разkрие. npa8euku

napaAел межgy множестВо uзkaзu. Казано още по-просто: MUmbffi
е система от логuчесku операциu, опpegеленu по Memoga "тоВа
стаВа. koeamo" илu .. тоВа е. kakmo ...... Решенuе, koеmo не решаба
частен проблем. усооkояВа инmелеkmya.\ноmо 6езnokоuсmВо илu
В haU-AQwия случаu еkзuстенциалнamа треВога, 6ьзнukнaлa 00-

pagu moВа, че няkakВa aнoмaлuя, протиВоречие или сkaнgал са
прояВа на cmpykmypa, gолаВяща се no-g06pe В gpyгu acnekmu на
gеuстВumелносmта, koumo обаче не зася~т В същата степен
мисленеmo U чуВстВama."2
за

ga трьенем по този щ.m

е He06xoguмo

ga omkpueм uзВестна

инmyuцuя - kъge В QCнo6ama на фuзичното noэнанuе за сВета
присъстВа фунgаменталнаmа мumoлогема на нашата kyлmypa:
разgеленuеmо меЖgy 06ekm и субеkm. Oбuчаuнuят nogx.og е:
koгamo eo80puм ВЬВ фuлософсku тepминu, 9а не намесВаме фи
зuчесku проблеми. На nogобно Вьзpmkение бux оmгоВоpuл cgyмитe
на Лe8u-Сmрос: Няkou се оnuтВат .,ga 9ewuфpupam митоВете
с помощта само на eguH eguнcmВeH kog, gokamo В самата npupoga

на митоВете е 9а употребяВат Винаги няkoлko kogа. от чuеmo
наслае6а.не пpouзлuзат npa6uмuna за преВoguмост. 3наченuemo
на

90

е Buнaги глобално U нukoгa не може ga бbgе c8egeнo
смucълa, npegложен от eguH частен kog.") И още: ,.EguH kog

eguH Mum
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не е по-Верен от

gpye:

същността UЛU,

ako

може

maka ga

се

kaЖе, посланието на мита ПОЧUВа Върху cВoUcm80тo на (kuчku

kog08e kamo maku& 9а

6ъgam Взаuмозаменяемu."4

6

тakъB случай

за фuлoroфckuя проблем ..обеkm-<.;бekm" 9а OJ noэ8oлuм 9а uзnoл
з8аме gpye "kog" - moзu на .. kapmaнoВama kocмологuчна проблема":
През

е. А. Картан пuше:

1924

"РазВuтието на общата mеоpuя на относителността е сВър
зано с параgоkсалната необхоguмост 9а се интерпретират пос
pegc:mBoM HeegHopogHama Вселена резултатuте от многочuсленu

ekcnepuMeHmu,
egHopogHOc:m. "5

реалuзuранu

npu

Вселената е оноВа, Вън от

прegnoложенuето за

koemo

HeUHama

няма нищо. ПО gpyг начuн

kaЗ8НО, Вселената е Всuчkо фuзuчесkо. Пораgu тоВа не може ga
се gефuнuра Време на Вселената, а само Време В опреgелена
област на Вселената по отношенuе на останалата u част. "Tyk
ние се наmъkнэхме на eguH от осноВните napagokcu на kВaH
moВата kосмолoгuя, праВилното разбuране на koumo е изВьнреgно
ВаЖно. Вселената kamt> цяло не се изменя ВьВ Времето, защото
самото понятuе за makoBa изменение преgполага същестВуВа
нето на нещо неизменно, непринаgлеж.ащо на Вселената, В съ

отнасяне с

koemo

Вселената еВолюира. Лkо

разбира Вcuчkо, то не остаВа
часоВнukа на

6

009

Вселена се

Външен наблюgател, по

Вселената би могла 9а се разВuВа. Обаче

koumo

gеikтВuтелност

HukakbB

u

не эаgаВаме Въпроса защо Вселената се

разВuВа, ние питаме защо ние Вuжgаме, че тя се разВиВа. Чрез
тоВа разgеляме Вселената на

gBe

частu: на маkросkопичен наб

люgател с часоВниk и на Всuчkоосmанало. ТоВа .. 8сuчkо останало"
напълно може ga се разВuВа ВьВ Времете> (по чаСQВнukа на наб
люgателя) незаВuсuмо, че ВълноВата фунkцuя на цялата Вселена
не заВuси от Времеmо."б
И

kpue

maka

Времете>

nonaga nog

пogозренuе. Може бu тьkмo то

В себе раЗ9еленuеmо прupogа-kyлmура, обеkm-субеkm,

роgознанuе. от

egH8

страна

-

рополоeuя, от 9руга. Времето В
на Времето В етнографията

еmнографuя

u

npu-

философсkа ант

MogepHama фuзukа npomuВocmou
u фuлософсkamа антРОПОЛQгuя.

Нэwето фuзuчно Време kэто наше kyлтурно Време е раВномерно,
насочено и празно. То е унuВерсалнuят аргумент на Всuчkо фи
зuчно. НЯМ u безлuчен сВugетел на 8cuчkо стаВащо. Нашето
kyлmурно Време,

koemo

е

u

фuзuчесkоmо Време, е еталон, спрямо

промените могат 9а бъgат измеренu u gopu 9а бъgаm
npegcma8eнu karnо kолuчесmВо. Времеmo тряБВа ga бьgе раО-

koumo
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tlомерно

u "разно, защоmo rno е nосланuk на cy6ekma, Вutlагu
eguH u същ u Винаги отсъстВащ В caмOCЪ3HaHuemo на фuэuчес·
konюпоэнанuе. ДВoUkamа фuзuчесko Време-стаВащ <:Вят ечygесна

метафора на cy6ekm - обеkm. В тзkъВ Сl\учаu раВномерността
u празнотата, прозрачността на фuзичесkото Време може оо
е приВнесена от самосъзнанието на нашата kyлтура? Възможен
ли е мислен ekcnepUMeHm, при koumo ga заменим раВномерното

8реме с нераВномерно и HeeoВama празнота

-

със

cmpykmypa?

Вьзможен е, защото:

1.

РаВномерността и празнотата на Времето не са емпирично

устаноВими.
2. Те са аkcuоматuчно ПОЛ9женu, апоgukтично gageHu, услоВие
за нашето мислене,

gokamo

сами не се преВьрнат В обеkm на

тоВа мислене.

3.

Досегашнuят оnuт може

номерност

U

ga

бъgе изmълky6aн и чрез нерав.

непразната на Времето с цената на kоpuгuращи

фаkmори: например сВиВане или уоолемяВattе на просmрансmВeния
еталон.

4.

Опрegелени фаkти, а именно онези,

koumo

са обеgиненu

оkоло ,,моgела на разширяВащата се ВселенаИ и хипотезаmа за

"големия ВзриВ", се обясняВат egHakВo просто и

nocpegcmBoM

раВномерното и празно Време, и nocpegcmВoм нераВномерно и

непразно Време. В послegния случаu тоталното пространстВо
на Вселената ще се оkaже стационарно.

5. Пpuнципl-Ю не може ga се прegлоЖu gopu u мислен ekcnepuмeнm,
koumo ga реши Въпроса gали нашето лоkaлно Време "се сВиВа" uли
глобалното пространсmВo на Вселената "се разwuряВа".
б. Всяkо разgеляне на тоmалност ни изпраВя npeg неВьзмоЖ·
ността

опреgелим kоя част слеgВа

ga

ga

е еталон, неизменна,

и kоя измерена, променяща се. СлеgоВаmелно изменението, а

ommyk и
на kоя

Времето, не е

ga

xapakmepucmuka

на тоталността, нито

е неана част, а на разgелянеmо.

ОсВен тоВа:
СъщестВуВа ВпечатляВащ по резултатите и строгостта
си историчесku прецеgент на xuпоmетиkо-gegykти6ния Memog

7.

-

разработВането на нееВkлиgоВuте геометрии.

8. Makap

и бегло, проблемът за раВномерността или нераВ

номерността и cmpykmypama на самото Време е застъпен ВъВ
фuзичесkamа литература.
Вьзможността ga се мисли нераВномерното и cmpykmypupaнo
8реме ни среща с ноВа kyмnypнa опозuция: Вместо обеkт-субеkm,
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множecm80 сьсьщecmВy6aщu обеkmu

u c:y6ekrnu u

с пpouэmuча

щите от mяxнomо МttQeOOбpaэно paэgеляне Времена. Тaзu мно

жесmВeност на Hec6oguм.u eguH kъм gpyг обеkmu U субеkmu моЖе
се обобщи в НОВа kyлmypна onoзuцuя: m"omaлносm-разеранu
чeнuе...Ho6ama ucmuнa е Вuнaгu nocpegкuk. с""еkчuтел ка npexoga.
Тя сьчеma6a старото мнeнue u нoВuя фakm с 8ЬЗМОЖно haU-мaлko

9"

Cbтpec::eнue

u

с &ЬэмоЖно ttaй.-Mнoeo nocлego6amелносm."J

om глegна moчka на НOВama OnOЭUЦUЯ: momaлнос:m-раэгранu

Чe1iUе. npeguwнama: су6ekm-обеkm, C'bgbрЖа разграничението

ka-

то Време. С)lбekmbIТI е nocmY1\upaнama mыkgecm8eнocm, nottЮ
СЬт на същоmо, на мeuзменностmа и етаАОна. Cy6ekmbm е Азьm,

Henocpegcm8ettO gаgeнuяm. оноВа, koemo е HenpClМ.eнu.мo, а сле
go8amелно

u

мeuзменно. Обеkmbm е не-Азьm, сВетът. gageнomo

оnocpegст6ано, оtюВa, koemo е пром.енuмo, koеrno само се uэм.еня
и koeто моЖем ga uзмеttяме с оелeg на нашите цели. В пара
gueмалнamа cъ6kynнocm ма разграничението ще се оkaЖе, осВен

фuзuчесkоmо Време,

u измерВането kamo сьпосmа8яме на еталон

и Величина, на нещо Аeuзменно u нещо ВремеВо. ИзмерВането
ще onocpegu разгранuченuето ВЪВ фuэuчесkuя сВящ миСАен В
тер""ините на субеkrnа и обеkmа. Нашата фuэuka мто част от
kyлmyparnа ни Винаги полага еталона за неизменен. Тази необ
cыkgaнa очеВugност не uэхо>kgа от фаkmuте, а от оноВа, koето
В полюса на фuлософсkamа рефлеkcuя биВа наречеttO H~HeHocт
и аnogukmuчносm на Аз-а. Субеkmьт-еталок и обеkmьm-Велuчина
сами се nopa>kgam от "интерференция" на g6e naраguемалнu
матрици

-

субеkm-06еkm

u

тоталност-разграничение

-

чрез

посрegнuчестВото на измерВането. Лkо onocpegUM през Времето
kamo разграничение, субеkmьт ще е су6еkm-cmаналост, а 06ekтьт - 06еkm~а8ащо. Клаcuчесkamа фиэuчесka kapmuнa на
сВета отgеля kamеоорuчно u безуслоВно абсoлюmнuте 8реме и
пространсmВo kamo станали,
фuэuчесkuяm обеkm

kamo

npegu на тяхната сцена 9а се пояВи

стаВащо. Границата меЖ9У НIOmoнo

Време и пространстВо, от egнa страна, и ВещестВеното
тяло, от gpyгa, сяkaw е gобра метафора за беэgната Me>kgy

Bume

cyбekm u 06ekm. В kaнmo8ama kpumuka Времето и простран
ст80то и 6ещесmВенomо тяло ще<:е оkaЖarn npomuВon0cma8eнu
по оста mрансценgенmален

cy6ekrn -

mpaнcцeHgeнmHo нещо-8-

сЮе-cu.
НапротиВ, общата теоpuя на оmнocumелнocmmа разеАeJkgа

гpa6umацuяmа
пространсmВo

kamo неnpekъc:нamocт на рeлamu6uстkoто Време
u фuэuчесkamа мamеpuя. Но npegu тоВа cпeцu-
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8/\ната mеоpuя на oтнocuтeAнocттa Вече е Въ6ем: пpuнцumю

неkмcuчесko .. нещо": с6еmлLmamel. Тя е разположена ,.меЖgy"
обеkma-cmанмосm u обеkmа-сmа6ащо. СВетлината е .. трансцен
gоkoлkomo ..оформя" 6ре:м.е-пространcm80то ка Мин
е .. мamеpuална". gokoлkomо 6зauмogеОст& с 8ещес

geHI1UW1a".

ko6cku. u

тBeнuтe тела. В собстВено С)беkm-обеkmно раэеАeЖga!'te тя
слф необхoguмо ga uмa gyaмta npupoga. ИзяВя6анеmo на про
тu6оречuето се uзбягВа чрез не:формулuрана яВно забрана за
отпраВна cucmeмa. сВързана със сВетлuнama. В разглe>kgaнеmо:
mom8/\hocm-разгранuчаВане сВemлuнama протиВостои на Време
пространстВено обособuмuте Вещecm8енu тела. СВemлuната
е ВремепространстВено необосo6uма. gоkoлkoто gефuнuцuонно

u

то
c60Uст60 е нулеВа .. gълЖuна" В четupuмepнomо простран
стВо на Muнko6cku. Именно nopagu нега тя е 8 сьсmoянuе ga
ео koнcmpyupa kamo .. mраж:ценgенmмно". kakmo са .. трансцен
gенталнu" НJOmонo6uте Време u пространстВо (В kaнmoВama
mpakm06ka). Време-пространсm60то на Muнk06cku може 9211 се
разглegа от страната на субеkmа-станалост. на чuято сцена
се пояВяВат ka.mo стаВащu фuзuчесkumе обеkmu: 6ещесm8eнumе

тела u noлетата (cpeg тях u сВетлuната). Полетата са тоталнu

u

Време-пространст6ено

HenpekbcHamu.

а ВещестВото е раз

гранuченuе u ВремепpocmранстВено 060со6uмо. Там се оkaзВа.
че с6етлuнаmа u ВещестВото В спецuалната теоpuя на отно
cumелностmа могат ga се mьлkyВam 8 mpu kyлmУРНU матpuцu:
kлacuчесkа, субеkm-обеkmi xuбрugна, q.бekт-сmаналосm - обеkrn
стаВащо: ноВа, momалносm-разгранuченuе. ВьВ 8сяka от тях
сВетлuнаmа се оkaз6a gВoO.cmВeнa. с gyaлна npupoga. gokamo
ВещестВото е egнозначно опрegелено kзmо 06ekm, стаВащо,
разгранuчение. да се 6глеgаме В gyaлната npupoga на сВетлuната
с Hage>kgama ga проумеем ocнo6aнueтo за тази аcuмеmрuя. СВет
лuната "сама по себе cu~ е трансцeнgенmална, но е материална,

koгamo участВа в ефеkmu-яВ/\.eнuя, "сама по себе cu" е станам.,
но е стаВаща, koгaMO Взаuмogеисm& с ВещестВото, "сама по
себе

cu"

mBe\iO

е rnоmалносm, но бuВа лоkaAuзuрана Времenpocmранс

във 6зauмogeUсml3uеmo с Вещес:m80mo. И

6 mpume

случая

решаВаща е аc:uметpuяmа на наблюgamеля., на отпраВната cucтема, на ekсперuмeнmалнuя пpuбoр. И наблюgamелят, u omпраВ
ната система, u еkспеpuменmалнuяm пpuбор са сВързани с ве
щecm80nю. Не ни OCmaВa tIJЩOgpyeo, осВенgз сеоn.пnaме Bpaмkuтe
Н8<:neЦuaлttama тeopuя. наоmнocumeлнocmmаgа onpegeIIUМ noняmuе

"omnpaВмa cucmeмa, сВързана сь<: c6emлuнamа".
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Този МUCl\eн ekcnepuмeнrn отноВо се оkaэ6а 8ьЗМOJkt:н, защоmo:
1. Врем.enpостранcm8eнaта обосo6uмocm е измерВане.

2. Без oбcыkgaне във Вpeмe-npocmpaнcm60mo на Мutiko6cku
за еmat\OН е npuет eguнuчен 6еkmoр no чemиpuмеpнamа "npa8a"
на мироВата линия (тaзu праВа, koяmo минаВа през "пtyk u сега"

mo

на на6... юgamthя).

3.

ОсноВанията за приемането на moзu emaлoн неяВно изхOJk

gam от npegcmaВama за чо8еkа kamo мяра на 6cuчku неща:
npegnpegukamuBHO мислuм на6i\JOgаmе...я kamo ч06ek u ео считаме
за nogoбен на тяло. Други осноВанuя няма.
4. H811.uцe е u gpye 6ьэможен етмон: чеmupuм.еpttamа koнyugнa
no6ьрxнuна на c6erмuHaтa. През 6сяka mочka на чemupuм.ернomo
npocmpaнcmВo може ga се npekapa kakmo мироВа ...uнuя, maka и
koнyugнa no6ьрхнuна, пogобна на .. с6еmAUННUЯ koнус". СъВkyn
ността om nogoбuя на СВemJ\,инни koнyc:u моЖе ga се мempuзuра
с koeфuциенmа V/c.
5. ИзмерВане спрямо

em8/l.OH, koнcmpyupaH

8

moчka

4,

ще

считаме за uзм~не спрямо "отпраВна Фстема, сВързана (:ь(:
CВemAUHama" •
Смuсълът на mo6а nocmpoeнue може

Наелegъm се ПOJ\уча6а

ga се онаглegu

тримерно.

kamo cъ6kynнocт от сеченuя на фамилията

четupuмeрнu koнyugttU noВъpxнuнu

6

пространсrnВo-6ремеmо на

MUHko6cku с nлосkо тpuмepHO пpocrnрансmВо. "С6етЛUl1НUяm"
koнус, онаглegен оо тakъ6 начин, ще прegcrnаВляВа множестВо
в оЖени сфеpuчнu no6ъpxнuнu с общ център и с нарастВащ

..

paguyc C.t За Вceku koнkpemeH момент (t =соnst) спрямо сферата
с paguyc C.t = oonst същестВуВа фaмuлuя от ВлоЖени сфеpuчнu
rю8ърxнuнu с общ център и paguyc (v/c).t (kьgeтo v< с ) и тази
фамUl\uя е именно обозначената kamo "отпраВна система, сВър
зана със cВeт ...инama".
Всяka moчka om I1Aockomo тримерно пространстВо може

ga

бъgе оnuсана оо 9Ва начина:

1.

paguyc-6ekmopa спрямо mочkaта на набдюgаmе.о.я и
..отпраВна cucmeмa, сВързана с mяло~. Фаk
muчес:ku тъkмo нея има npeg8ug мН\.Цаин, шато онаглegяВа
6сяka отпраВна cucmeмa kamo абсоtUOтно mBbpga kонсmpykц,uя,
cъgърЖащ8 uзмеp6amе... нu еталонu - npъmu u час08нuцu.
2. Чрез сфеpuчната no6ъpxнuнa, ВlwoчВаща nogAеЖащama на
чрез

тщ се опрegе.о.я

оnpegеляне mочka от мockomo тримерно пространстВо, и с

център - центърът на сфеpuчнamа noBbpxнuнa на сВетлината.
се опpegеля .. отпраВна wcmeмa, <:Вързана със сВеmлuна"

Taka
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По-горе (т.

..аруг

4 от nocтроенuето)

пpegnoлоЖux, че същecmВу6а.

ВъзмоЖен еталон: четupuмeрнamа koнyugнa no8ъpxнuнa на

сВеmлuнamа". Досееа от мamемamuчесka глegнa moчka нeгo8ama

-

..аpyeocm"

не беше nokaзaна. доpu, напротuВ, тou.
gpyгuяm
Възможен еталон - е елементарно uз80guм om .. еmaюнa на
мupoВaтa линuя". Вече пpuВegох общu CbOбpmkенuя за пpuнциn

ната разлиka меж.gy cВelТlAuнa

u

ВещестВо В paм.kume на няkoлko

kyлmypнu мampuцu. Taka8a npomu60nocma8eнocm меЖgy с8еmлuнa

и ВещестВо е нaAuцe аори

u 6

мameмamuчeckuя

anapam

на

спецuмнama теоpuя на omнocuтeлнocmта, Но В nocлegнama
пpuнцunъm на отнocuтелност се paз6uра само спрямо Всяka
отпраВна cucmeмa, сВързана с тяло, gokoлkomо неяВно Всяka
отпраВна cucmeмa се рaэ6uра kamo отпраВна cucmeмa, сВързана

с тяло. KakВo бu означаВало аа се обобщu cnецимнama mеоpuя.
на отнocuтелнocmта u ао "отпраВна cucmeмa, сВързана със
CВeГJ1Jl.инa"?
EguнcmВенuят нaчuн е ga се постулира нecьuзмepuмocm.
Me>kgy еталонuте на uзмерВане В gВaтa случая. ТогаВа споменато
no-гope .. сьщесm8y6a gpyг Възможен еталон" тряБВа ga се разбuра

"слф аа се nocmyлuра gpyг Възможен еталон, kооnю

ga отра3ЯВа

6зauмнama (uлu отнocumелнаma) gpyгocm на сВemлutta u mяю".
Мameмamuчесku формулuрана несьuзмepuмocтmа наgбaта ета

лона оо магда аа означаВа неkолuнеарносm на пространстВенuя
paguyc-Вekmop (O,O,O;x,y,z). koomo е
"отпраВна cucmeмa. сВързана с тяло",

ycnopegeH на еталона на
u на Bekmopa на ckopocmma
(O,O,O;v ,v ,v), koomo е ycnopegeH на ета.·\Она на "отпраВна cucтема, Wързана със сВетлuна", ТоВа бu означаВало ga са В сила
слеgнuте нераВенстВа:

x.v" > const'
y.vy>const

(1)

Тезu нераВенстВа са gоняkьgе анaлoeuчнu на cьomноwенuята
за нeonpegеленост на XaQзенберг 6 eguH kuнeмamuчен Варuант

(npu пocmоянна маса). В uзnолз6анamа обяcнumелна Maтpuцa те
бuxa бuлu обясняВaнu kamo слegстВuе от несъuэмepuмocmта на
gВa еталона: мироВа дuния

съuзмеpuмocm на

C60U peg

u ..koнyc

на сВетлuната", Тaзu не

бu съотВетстВала на Hecъnocma6u-
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мостта на "отпраВна система, сВързана с тяло", u "отпраВна
система, сВързана със сВетлина", на ВещестВо и поле, на то

u
peg.

та.-.ност и разгранuчение. В тakъ6 случаО межgy тоталност

раэграниченuе бu се nояВuло egнo разграничение от Втори

В резултат на замяната на неформулирания постулат за

отсъстВие или забрана на "отпраВна система, сВързана със
сВетлината", с негоВоrnо отpuцанuе се omkpu& поглеg ){ъм
kонцептуалното eguнcmВo на специалната теория на относи
телността и kбaнmo6ата механиМ. Културната матрица, kоято

позВоляВа пogобно ра3гЛe>kgане, е egнoBpeMeHНO: gyалносm, или
несъизмеримост на сВетлuна и тяло, и нмълно незаВuсимата
апозuция тоталност-разграничение. Тази gBYMepeH параguгмален
peg е много близъk или gopu сьВпagащ с nogxoga, В koomo се
тълky6a

kBaHmoBama

Mexaнuka. ТоВа позВоляВа сkициранаmа иН

терпретацuя на специалната теория на относителността 9а

се нарече "koneнxaeeHcka".

6 wupoko

изВестния спор

щаiiн и Бор, пърВият е напаgащ, Вторият
Обратно,

egHO

-

Me>kgy АОн

защитаВащ се.

"koneнxaeeHcko" mълkyВaне на специалната те

ория на оmносителността би означаВало ВъВежgане на gyaлuзьм
межgy сВетлина и тяло В kонцептуалните
осноВи. Послеgо-

u

6аmелно прилагане на пogобна интерпретация пораЖgа gyално

уgВояВане на понятието за egHoBpeмeHHocm:
В kласичесkamа си работа, 6 kоято формулира специалната
теория на относителностmа, AUнщаiiн опрegелs'l egнoВpeмeH
ността чрез изпращане

тяло kbМ

gpyeo

u Връщане

на с6етлиНNU сигнали от egнo

и обратно". Бихме могли

ga

наречем тази

egHo6-

ременмост физичесkа, или материална. Всичku точku от нюто

ноВо абсолютно пространстВо са e9н08peMeHНU no gpyz начим:
те бu6аm положени kamo makuBa. Тяхната egHoBpeMeHHocm ще

нарем "mрансценgентална", или "лoгuчесkа". При нютоноВата
теория за Всемирното приВличане не се

gocmuea 90

kонфлиkт

межgy материалмаmа и "трансцемgенmалната" egHoBpeMeHHocm
nopagu принципа на gалеkogеUстВиеmо. И go gHec принципът ма
gалеkogеiiст6иеmо е запазен за лоеuчесkото пространстВо: нап·
ример gВe те/\а моеаm 9а се приемат за mblkgecmВeHU, незаВuсимо
на kakВo разстояние са разположенu; uли фuзичесkuят заkон се

приема В сила и изВън наложената от специалната теория на
относителността на5люgаема област на тримерното

npD(:m-

ранстВо. В протиВен случай c/\egBa 9а приемем опитен, nocте
puOpeH xapakmep за лowkата. По аналoeuчен начим В четuрuмер·
ното пространстВо на MUHko6cku "разстоянието" межgy gВt
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точku от "сВетлинния koнyc" е нула. Те са egHoBpeмeHНU от
глеgна точka на .. отпраВна система, сВързана със сВетлината".
Те няма 9а бbgат egHoBpeмeHHU за пpouзВолна "отпраВна сис
тема, сВързана с тяло". За лoгuчесkaта egHoBpeMeHнocm спрямо
..отпраВна система, сВързана със сВетлината", може ga се gage
слegнuят

тримерен

наглeg:

В плосkoто тримерно пространстВо

..отпраВна

система,

сВързана със сВетлината", се изобразяВа kзто разwuряВаща се

сфера. Всuчku точku от нея биха били "лoгuчесku" egнoBpeMeHНU.
ТоВа,

koemo се случВа

В прouэВолна точkа от сферата, се случВа

ВьВ Всяkа 9руга точkа "логuчесku" egнoBpeMeHНO. В общия случаu
то тряБВа 9а се осъщестВяВа с произВолна ckopocm, В тоВа
число и със сВръхсВетлинна. Поgобно mBbpgeнue е реабилитация
на "принципа на 9алеkоgеСасmВuето", но само и eguHcmBeHo 8
за .. отпраВна система, сВързана със сВетлината" . .,ОтпраВ
ната система, сВързана със сВетлuната", прegсmаВля& тотал

u

ност, спрямо kоято Време-пространстВено разграничение не е

приложимо. Пораgи тоВа за проеkцuя на "отпраВна система,
сВързана със сВетлината", Върху Време-пространстВо ще е В
сила прuнцuпът на gалеkogеUстВиеmо.
Изобщо Всяkа тоталност, kояmо ограничаВа Време-простран

стВеното разграничение, ще се оkазВа "логичесku egHoBpeмeHHa".
Логиkaта, трансценgенmалностmа и

то

u

..сВетлuнния

разнороgнu 9а са, биВат полаганu

kamo

koнyc", kолkо

не6ремепросmран

cтBeнu mоmалносmи и nopagu тоВа се оkаз&т по анмowчен
начин .. логuчесku egHoBpeMeHHU".
НеВремепространmВеността се noрcюkgа от несъизмеримост

та, т.е. от наличие на

kOHcmaHffia,

различна от нула В

npuBe-

geHume Вече нераВенстВа (1), но не u от неината големина. ДВе
събития биха могли ga бъgаm "логичесku e9HoBpeмeHНU" прои
зВолно gалече, например gBe събития: на Земята u В мъгляВината
AнgpoMega ... КВант" слеgВа 9а наречем нсВремепространстВена

тоталност u, В този смuсъл, обхВащаща цялата Вселена.
По начина, по koumo е опреgелена несъuзмеpuмocтmа 6 не
раВенстВа (1), се полага .. заВъртане", или наличuе на минuмален
ъгъл Me>kgy gВama еталона: на .. отпраВна система, сВързана с
тяло" и

.. отпраВна система,

сВързана със сВетлина~. Също таkз

би МQгЛО 9а се постулира транслация, или успореgно отместВане
меЖgy gВama Bekmopa, kомбuнирана или не със заВъртане, или
ротация. Наблюgamеляm би могъл

ga
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kamo разлоложен
Bekmopa:

се приеме

В npocmpaнcmВomo, огранuчено от gВama

Р

Х

АХ

Г,/QS___ I АР

в случаU. че се nocmулuра blbЛьт S ga е no-еолям om мула,
ще е налuце наглеg за

xapakm.epa на .. egн06peмeHнomo"

uзмерВане

на koopguнamu u ckopocrn В k8aнmoВama Mex8нuka. Там се по
IIУЧaВam gобре uэВесmнumе съотношенuя за неоnpegеленосm на
XaUзенберг.
Беше изВърВян nbт

om

нecтaнgapтнa интерпретация на

специалната теория на оmнocumелносmmа

90

орmogоkсалноmо

..koпенхагенсko" mълkyВaне на kВaHтoВaтa механиМ. EguHHomO
осмисляне на gВeme meopuu се оkaзa ВъзмоЖно В g6yмepHama
обяcнumелна мan1py.цa: с6еmлuна-Вещесm60; mоталност разгра
нuченuе. СВетлината u 6ещесmВоmo, kamo тornMНOCГRи. се опис

Вэ.m с мogела на Вълната

6

k6aHmoВama m-еханuIш

u

с мogела на

"omпра6на cucmeмa, сВързана сьс сВетлината", В специалната
теория на относителността. С8етАината u ВещестВото. kamo
разграниченuе, се оnuсВат с .. мogела на частицата" В kВaHтo-

6ama механuJш u с моgела на отпраВна система, сВързана с тяло
6 специалната теория на оmнocumелносmmа. Мogелъm на Вм
ната 6 kВaнmoВaтa Mexaнuka има еосnogсmВащ xapakmep. Именно
бълната на Вероятността се онтолowзuра 6 общопpuетата
gHec uнтерпретация на Мakc Борн, ФuлОСОФСkumе рефлеkcuu
граВuтuрат оkоло ХОЛU3ЬМ. Врем,епpocmранстВената АОkaлuза
цuя uмa епuфеноменален

xapakmep

по оmнощенuе на теоpuята.

ВремепространстВенuят oneратор е 3а начинаещите

u

за по

пулярните UЗдmkенuя,

m6bpgu

ри9, В самата

на k6aHMo8aтa Mexaнuka тозu onератор

mbkaH

амерukaнсkuяm uзслegоВаmел Баk

има nogчuнена роля u се uзn0м8а npu постаВяне на ekcnepuмeHmu,
HanpomuB, 8 специалната mеория на относuтелността еоспog·

стВа мogелъm на "отпраВна cucmeмa, сВързана с тяло", Нещо
no6ече, отtюCUmелносm

u

gyaдUЗЬм м,еЖву moтамюст

ространстВено разграничeнuе

gopu

не са нaмekнamи

kлacuчесkumе paбomu на AUI1UUIUн.

u

Времеп

kamo

kakmo u 6

8ьз

моЖносrn

6

о6щоп

puemume

интерпретации, Okаз6а се, че k8aнmo6ama Mexaнuka

kaПIо "самосъзнание за себе cu" е от страната на тоталността.
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със постепенно эаkърняВащо omнасяне kъм Врем.епростpaнc:m
Веноmo разграничение. Напpomuб. спецuалната mеорuя на оm
нocumелно<::тma осъзнаВа себе си само u eguнcmBeнo om стра
ната на Bpeмenpocmpoнcrn6ettomo разграничение. В тоэu cМUCbA.

kamo ..самосъзнания за себе си", можем 9а mБьpguм, че k8aHJnOВата механuIш и cneцим.нaтa mеоpuя на относителността са
gYёWIJ, uлu Нe<:bUЭМepuмu тeopuul0. Тяхната gyaлнocrn е оН8еЛeguмa
В npomuВorюлc»kнuffie, но cuмempuчtt.l зampygнeнuя на

"napagokca

на блuэнau.umе" В cneцuмнama meopuя на оmнocume1\Н1X:mП\8.

..napagokca на AQнщаин-Пogолcku-Розен" 8 kВaнтoВama
В .. napagokca на близнаците" проблемът е kak6a

u

мexaнukз:
ще бъgе

Възрастта на g8aмa блuзнацu, срещаuku се отноВо слeg kamo
са прe>kuВели пътешестВие със субсВетлинна ckopocm oтнocu
телно eguH спрямо gpyг. Времето спрямо gругuя от g8aмama

наблюgamеля "ще се эа6аВя" с eяuн и същ koeфuцuенm. Ние не
мuслим Времеmo gеформuруемо,

kakmo например gonyckaмe за

пространо;тВенuте раэмepu на еоно тяло. Но ako Все nak то
"се ckьcu" 8 минал nepuog, бu тряБВало 9а си остане "ckьceHO",

gоkoлkоmо минмото е непроменимо. Всъщност още

kama

работа на АОнщаQн

начuн: не

kamo

(1905)

8

kAаC\IЧес

Времето се поgpaэбuра по н08

uмaHeHmнo на обеkта. а

kamo

отношение межgy

gбе инерцuал.ни отпраВни cucmeмu. Тоест, Времето се мuсш

kamo

сВоебраэно разстояние: от gageнa точka (наБЛЮ9ател)

go

gpyгa mочka. Спецuалната теорuя на относuтелнocmта е фор
мулuрана

kamo

UнВapuaHmнa спрямо 8сеЮJ gВaмa наблюgателu

6

uнерцuал.нu отпраВни cиcтeMU. Времето kamo разстоянuе межgy
gбе точku, оВе uнеpu.uaлнu отпраВнu cиcmeмu, ще бъgе еоно U
също спрямо kou ga е от o6aмama на6люgamелu. Сьщuнсkuят
проблем е: ako В ПРОUзВолна точka се срещнат 9Ве uнерцuалнu
отпраВни cиcтeмu, поkaзaнuята на чuQ часоВнuk бuxa бuлu ме
poga6нu за тази moчka от пpocmранстВоmo при noложенuе, че
npegu т08а е uмaлo пpegВaрuтелна среща В пpouэВолна оруга
mочkа, koгamo часоВниците са билU синхронизирани.

ako

HaucmuHa,

Времето се nogpaз6uра Jшmо разстояние, т.е. Jшmо отно

шенuе, устаноВяВано посреясmВoм обмен на сВеmлuнни сигнали,

то с пpuблwka6aнemо "эабаВянеmо на "оmнocumeлиomо" Време"
бu mряб8ало

ga

намаляВа

u

В момента на срещата оа насmuгне

"собcmВеното". Tъkмo тakз е опрegелettа egнoBpeмeннocmтa 6
paбomаmа на A1.iнщаQн от 1905 г. Ло тази прuчuна бuхме мoглu

gopu

9а kaЖем, че

"napagokCbm

сьщесm6y6ал.

-15-

на бдuэнацumе" иukoгa не е

Ала om nogеkазанama Вече елegна mочka нае бu 11u интересуВал
оруг Въпрос: kakВo пpaВu моят брат бflUзнаk сега? HanpuMep В

Сl\.еgнuя ВъобраЖаем xog на мuелu на eguнuя БМJэнak: ..Сега е шест.
Време за Вечеря. Моят брат 6uнaeu Вечеpяwе В шест. КakВO
AU npa8u rnоо сега?" Лoгukama нu omР.08аря: ,.Почти ФеурНО сега
mOO Вечеря." Но спецuалната теорuя на оmнocumелнocmmа ПОС-
maнoВя8а, че сега е нeмucлuм eмnupuчен ekcnepuмeнm, koOmо ga
nom6ъpgu uли omxВьрлu nog06но rnВbpgeнue. В Heilнamacтaнgapт
на uнтеpnретацuя не се gonyctш лoeuчесka egнo6peмeннocт
Пog06но неприемане е същността ка аргумента срещу kВaH
тоВата Mexaнuka В т. нар. napagokc на АОнщаUн-Пogолсku-Розен.
Heka нanpuмep фотон с uзВестен uмnyлс nopogu gBoQka елеkmрон~
noзumрон u uзмерим имnyлса на egнarna частuца. Пораgu заkона

за зanaзВане на UМnYЛС8 може напълно точно 98 се посочи uмnулса
на оруеата частuца, за koяmо еВентуално може

ga бbgе nocmdBeH

и ekcnepuMeнm за опре9еляне на пространстВените koopguнап1U.
Taka cъomнoweH1iemO на Хаuзен5ерг сяkaw се оkaзВа заобukoлено.
В mози napagokc е налице с6льсьk Me>kgy меЖgy лoгuчесkaта и
фuзичесkamа еоноВременност. Опрegеляuku импулса на еоната
частица, то, no зakона за зanaз8ане на uмnyлса, имnyлсът на
оругата частuца бuВа опреgелен логuчесku egHo8peмeMHo. Ло
гuчесku еоноВременнomо onреgеляне, разбира се, означаВа пре
ВишаВане

ckopocmma

на сВетлината. Лkо се разележgа

eмnuрuчно опреgеляне, то бu mряБВа'до

ga

kamo

не бъgе преВищаВана

сkoростта на сВетлuната, kakВomo е uзuсk8aнето на специа
лната теория на относuтелността. Но пространстВенuте

opguHamu

на gpyгama частuца могат

ga

ko-

се измерят само фu

зuчесku egHoBpe.мeHHo с импу"са на пърВата частица. Специа
лната теорuя на относuтелносmmа uзисkВа 9а се обменят
сВетлuнни сигнали, за ga <:е устаноВи фuзuчесkа egHoBpeMeHHocm.
В момента на фUЗU4есkа egHoBpeMeHHocm имnyлсът на пърВата
частuца отноВо ще бъgе неопреgелен НеяВно В сВоята uHmepпретацuя Аuнщаuн

gonycka,

че логичесkаmа

фuзuчесkamа egNo8pe1'feHHOCm опрegелят
т.е. че те оВете

cb6nagam u още

egHoBpeMeHHocm u

eguH u

същ момент,

по-точно: не се постаВя Въпрос

за синхронността или ЛQг\Jчесkаmа еgноВремеиност на

gBe

съ

бuтuя, koumo са uзВън ВремепространстВеното разграничение.
В kзнтоВата kyлтурна napagueMa и AUнщаuн счита Времето и
пространстВото за унuВерсaлнu xapakmepucmuku на сВета UAU
поне на фuзuчния сВяm.
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В kВaHmo8ama MexaHuka миkрообеkтът бuВа разележgан
тоталност, лoeuчесku egноВременна за Вcuчku точku на
пространстВото, тозu фakm ВьзстаноВяВа nog няkakВa форма
принципа на gалеkogеuстВието от теорията на Всемирното

Ako

kamo

приВлuчане. От gpyгa страна, негоВата пространстВена лоka

лuзацuя ще прugобuе необхoguмо Вероятностен

xapakmep.

Пео

рuфразираuku сьмненuята на AUнщаuн, може 9а се kaЖе: нue
Вижgаме сяkaw Бог си играе на зароВе, защоmo сме oгpaнuчeнu

от емпиричните фаkmи на

kpaUHama ckopocm

на с8еmлuнamа

u

на Време·пространстВото. Лkо се попита koO pegyциpa 8ълноВuя
nakem npu ekcnepuMeHma, то тоВа е самоmo присъстВие kamo
Време-пространстВо или мто енергuя-импулс. Известен е т. нар.

napagokc

на Шрьоgингерl1. Лkо В kачестВото на нa6люgamел

присъстВа не чоВеk. а например komka, ще се uзВърши AU pegykцuя
на ВълноВия nakem В еkсперименталната ycmaн08ka? 300cmряОku
Въпроса, бих отгоВорил, че не само komka. но и сmoл, uлu на
Аuчuето на пре9метност, или просто присъстВеността на при

nakem.

състВието, pegyциpaт ВьлноВия

2.

Фuзuчесku еkзuсmенu,UаАUзъм.

Лkо присъстВието присьстВа межgy тот8АНОСтта
раничението, то е разграничение от Вmoри

pog

ме.ж9У HecbBnageнuemo на същото

(Hukoea

gВa пъти В

не може 9а се Влезе

egHa peka,

нещо поВече

-

u

разг

И е раздиkаmа

не може 9а се Влезе

u Вegнъж)

и несъВпа9ението на сьщото и gpyгorno, илu разлиkaта, kояmo
се пояВяВа межgy прослоВутите
Оазеm на

Xaugeeep

моЖе

ga

dlf{erEnce и differAnce на Дериgа.
kamo присъстВие межgy

се mълkyВа

тоталностmа и разгранuчението. Дао В gаосuзма е аналогично
интерпретируемо ОkазВа се, че "koгнumuBHama ниша", В kояmо
беше сiщцирано

egHo

"kолеНJ<агенсkо" тьлkyВaне на специалната

теорuя на относumелността

u

В kоято е самата ортogоkсална

uнmерпретацuя на kбaнто8аmа Mexaнuka, е gобре запьлнена. В
полюса на философсkа рефлеkсия тази koeнumuBHa ниша и Ней
ните обитатели бяха kласuфuцuранu чрез опозuцията тотал
ност·разграничение. Лkо Вече приемем, че фuзичесkuяm сВят
може gобре

ga

се разбuра В тази

kooHumuBHa

нuша nocpegcmВoм

сьотВетна xepMeHeBmuka от kBaHm06ama MexaHllka kъм спецu
алната теорuя на относителностmа, слegВа ga обьрнем поглeg
u kbМ gpyгu "гносеоЛОZU4есku същестВа" в нея...... opигиHa'\НOClТl
та на митuчното мислене - пuше ЛеВu·Строс, - се съсmoи 6
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onepupattemo с множестВо kogo8e. Bceku от тях uзВлича от няkоя
област на опита латентни сВоОстВа, позВоляВащи - 9а бъgе
сраВнена с gpyгu области uлu, kазано наu-общо, ga ги npe~ege;
kakmo ako egUH mруgноразбuраем mekcm на няkаkъ6 езuk бъgе
npeBegeH egHoВpeмeHHo на няkолkо gpyгu езuka, то получените
Версии може би ще разkрuяm по-боеат и по-gълбоk СМUСЪЛ от

частичнuя и
за

ga

ocakameH смисъл,

kояmо 8сяka от тях ще прegлоЖu. ц 12

тьлkyВaме тоталността

kamo

протиВопостаВена на

разграничението, ВъзлоВо е разбирането за HenpekЪCHamocm.
HenpekЪCHamocm е оноВа, от koemo не може ga се отgели "kbC",
koemo няма пpegел, за ga се о-преgели, оноВа, koemo НSlMa "мяра",
за ga се из-мери. Наглeg 3а HenpekbcHamocm е например "koНYCbffi
на сВетлината" В пространстВото на MUHko8cku. ЗалuчаВаuku
абсолютността на старото разграничение Melkgy субеkт u обеkт,
npeg нас се omkpuВa поглеg kbМ тяхната HenpekbCHamocm. Раз
граничението межgy ugеално и материално, Вътрешно
е отстъпило място на

Me>kgy

обособено

u

gpyeo:

меЖgу

npegMem u

u

Външно

HeonpegMemuмo,

необособuмо.

Сkлонен СЪМ ga 6иgя В логичесkuя сВят egнa uнтерпретацuя
на kлacuчесkаmа фuэuчес:kа kapmUHa. Инmерпретацuя",а може за
обхВане слegнuте белезu)):
Понятието (тялото) cъgържа собстВената близост В себе си.
дeUcmВumелността на понятието (тялото) е съсреgоmочена
UЩЯЛО В него

u

не заВuсu от

kOHmekcma

(налuчuето на 9руги

тела).
ПространстВото на понятuето (тялото) е пусто и е по

тенцuална Възможност за fkяkakВu сВързВания (ВзаuмogeUсm
Вuя).
Понятuето (тялото) е <;ъщоmо
цuя)

6 1106 kOHmekcm

(ноВа

cumya-

.

Съжgенuето (ВзаuмogeUсm8uеmо) сВързВа понятията (тела
та) отВън.

HanpomuB, за полето u поетичното бораВене с eзukа са по
ckopo В сила протuВоположнuте (на горните пет) тВърgенuя.
"И тоВа не е 8сuчkо, - пише ЛеВu-Строс, - защото, ako Bceku
kog преgсmаВляВа сВоеобразна gешифр08ъчна решеmkа, прuло
жена kbM опреgелен емпиричен фаkт, митът, koumo Винаги uз
noлзВа няkолkо koga, заgържа от Всяkа решеmka само няkолkо
kВаgратчета u eu kомбuнuра с kВаgратчеmаrna, Взетu от gpye:
pewemku. ПО тозu начuн тоО uзработВа eguH 6ug Memakog, koumo
се преВрьща В негоВо изkлючuтелно opbgue на тма." \4 В полкк:а
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на философсka рефлеkcuя сIФцираната guлема може
стаВи

maka:

ga

се

npeg-

gали gеuсmВителностmа на нещото е съсрееото

чена В самото него (например, тяло, понятие), или uзхожgа от
съ8местната (съ~битuCtнаmа)

HenpekbcHamocm на нещото с gpy-

гuтe неща (например, поле, поетично бораВене с езuka). Нереф
леkmирана очеВugносm за kласичесkата филосoфuя е пърВата
xuпотеза: че нещото същестВуВа от самото себе си U с::ъот
Веmно може изчерпателно 9а бъgе описано, uзхожg8Uku из самоmo

неео. НапротиВ, общото межgy обитателuте tш koгнитиBHaтa
ниша, kояmо се опитВам 9а сIФцирам, е, че akцeHmиpaт паралелно
или В по~голяма степен и Върху съ-гласуВаната gеО.стВumелнocm

koxepeHffiHocm, съ-Вместимост, илu gopu
HenpekbCHamocm. Истината за nogобни ..гносе

на нещата, тяхната
Върху тяхната

ологичесkи същестВа" е не mолkоВа от kopecnoнgeHmeH тиnl~.
съотВетстВие межgy иgеално и реално, а от koxepeHmeH 16: сь
гласуВаността на нещото С Вcuчku останали 17 • Ako gеuсmВиmел
ността на нещаmа е съ-8местна, ucmuHckomo ееО.стВие u ети
чесku избор не могат 9а се огранuчат с отgелен

npegMem

от

gеисmВumелностmа, а преgизВиkВа "поВличането" на Всичkо ос

танало u преобразуВането на
ako geucmBuemo, или изборът,

gеUсmВителностmа.l~ Обратно,

npegmbu kamo ис
go gеuстВuтелносmта kamo

се оеранича6am с оmgелен

мет, тогаВа то е ефимерно и неgеuсmВително,

mUHcku
цяло,

gеuст6umелноmо се оmнася

HenpekЪCHamocmma,

Описанието на

тоmалността.

kOZHumuBHama

"Memogoc" + "лоеос",

ниша се оkазВа знание за пътя,

меmogология за "гносеологичесkumе същес~

тВа" В нея. В този смисъл присъстВието

kamo

разграничение

межgy тоталността и разграничението е метоgолoгuя на хер

MeHeBmukama от

MexaHuka !<ЪМ специалната теория
kOeHumuBHa ниша, kоято обсъж
gaм, е наu-gобрата обител за ВсяkаkВu пътища, "Memogoc" -и,
Memogu, mbu kamo раВнопостаВя и gonycka kakBu 9а е разгра
ничения. HeuHomo описание Все nak е знание, лоеос за тези
kВaHтoBaтa

на относителността. Самата

пътища, или метogологuя, gоkолkоmо uзВежgа абстраkцията на
разграничението: разграничението межgy mоталност

U разгра

нuчение. На тази koгHumuBHa ниша съотВетстВа оnреgелен тип
реч, или

guckypc. Tou може ga бъgе описан kamo kолебание межgy
ckpumomo (kриmичесkа реч) u самопрuлаеане (спе

разkриВане на

kyлаmиВна реч). При нея на точната симетрия, или gyалносm,
межgy Вълна и частица, межgy онmологuчно и онтично, межgy
рефлеkcuВносm и инmенциОНдлносm на съзнанието съотВетстВа
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gyaлност на речта за npegMema u речта за негоВuя феномен (В
СМU<:ЪЛ на Хусерл). Феноменът на речта за npegMema е негоВuяm

феномен само В степента, В kояmо npegMembffi на речта за
феномена е негоВuят npegMem и обратно. Например на речmа
на феноменологичесka.mа и mранс:ценgенmална реgуlщuя съот

ВетстВа симетрично

u

gyално "епохе~ по отношенuе на речта

за Феномениmе и чрез koemo се оkазВаме В речmа за npegмeтитe.
'. нар. xepмeHeBmuka от k6aнmoВama MexaHuka kbM спецuа
лната теорuя на относцтедността е особен тип херменеВтиМ.

Иgеяmа за

xepMeHeBmukama kamo eguHнa меmogолoгuя на хума
Hayku е поgсka.зана от Xaugeeep u разВита от Гэgам.ер.
разелеgана nog необuчаен ЬгЬД с оелeg uзползВането

нитарните

Tyk

тя е

u спрямо

прupogо-научно знанuе. ragaмepoВama xepмeHeВmukama

е uз-мер6ане на
стВа.

egHO

същестВо, осmа6uло kyдmурнu сВugетел

чрез мярата на

gpyгo,

koemo

оо uзмерВа. КУ!lтурните

сВugеmелсmВа са отгоВори на Въпрocu. koumo нue

myk

и сега

ще заgаgем, а не на няkakВu абсmраkmни uзВънВременнu

вы1сторuчесku Въпроси илu
отминалuте същесmВа са

nbk на хипоmетични

c:u

u

из

Въпрош, koumo

заgаВа!lи. СлеgоВаmелно херменеВ

mukama В XYMaHumapHume Hayku е uзмерВане на egHo същестВо
чрез gpyeo, на kyлтура чрез kyлmура. Но ge фаkто отминалата
kyлmура ВстъпВа ооgобно на npupoga, gоkолkото е отгоВор на
Въпрос, omwВop, koumo ние myk и сега ще omkpueм. Знанието
за npupogama kamo xepMeHeBmuka на npupogama е също maka
Ol1leoВopu на Въпроси, koumo ние myk и сега заgаВаме. Безприс
трастността ни, отсъстВието на преgразсьgъцu илu на npegnpegukamHu очеВugносmu и опреgеленосmu, uзВънВременността
U uзВънuсторuчността на прuроgонsyчното знание, лuпсата на
kyдmурна обуслоВеност за нега са илюзия. Нещо поВече, те са

ul;:muHckomo услоВие за възможност на тоВа знание: Hal.UUme
ckpumu опреgелености, koumo заgаВаm преgела и maka позВо
ляВат ga се о--прegелu раgиkално gpyeomo - npupogama. Iaka през
разбирането на omмиHaдaтa kyлmура kamo npupoga и през уп
лътняВането на kOHkpemHama kyдmура kamo преgел и Вьзможност
На знание за npupogama се поgсkазВа eguHHa херменеВтична схема;
kyлmура - npupoga, същестВо - сьщносm, Bbnpocu - отгоВори,
nреgел - опрegелuмо. Taka насочеността на uзраза хермене6тим
"от ... kbM ... " е разтьлky6aна. СлеgоВаmе!lНО ..xepMeHeBmuka от
k&HmoВama Mexaнuka kbМ спецuалната теория на оmнocuтел
Ността" Визuра kВaHтoВaтa MexaHuka kamo преgВариmелно gaочеВugност, kyлmурна матрuца за обясненuе, преgел u Въз-

geHa
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можност за разбuране, а спецuалнаmа mеоpuя на оmнocumел
ността -

Пogобен

kamo uэuсkВаща обясненuе, нуЖgаеща се от опpegеляне.
nogxog uзkycmВено уВелuчаВа guсmанцuяmа ВъВ Времеrno

Me>kgy специалнаmа теория на относителността, ра3глежgаоku
я kamo kyлтурно сВиgетелсmВо от отминала епоха, и kВaHтo
Вата Mexaнuka, считаОkи я за отпраВна точka на раэбиране~о
на gнеwнuя

geH.

!

Me>kgy то

Вcuчku "гносеолoгuчесku същестВа~, присъстВащи
mалносm и разграниченuе, могат

ga

се обобщят kзто опреgелен

xuпотетичен начин на познание. НегоВи xapakmepHtl черти биха
били: схВащане на gеuстВителността kamo съ-гласуВаносm, съ
Вместност на нещата,

koxepeHmeH тип теория за истината,
kamo близост и gалечност В неп

нарegба, kоято се прояВяВа

pekbcHamocmma,

разбuране за познанието kзто херменеВтиkэ на

gалечносmmа чрез близосmта: о-прegеляне на gалечността чрез
преgела на блuзостта, uз-мерВане на gалечността чрез мярата
на близостта. Прupogнumе заkонu биха били схВанати не

изВънВременнu и uзВънuсmорuчесkи същности, а

kamo

проеkцuu

kamo

на нерефлеkmираните очеВugности на kyЛffiураmа Върху при ро

gama.

nocoka
npupogama - наВътре, kbM Все по-сьkроВеноmо,
kbМ Hau-ckpumume kyлтурнu u слеg тоВа kbM преgисторичесkuте
По този начин се заgаJ3a Време и haQ-неочаkВана

на познанuето за
пластоВе,

kbМ биологuчесkата опреgеленост. Преgстоящото

Време на познанието на

npupogama

се оkазВа оглеgално обър

натото Време на опознаВане на kyлтурната ни генеалогия

u

бuологuчесku проuзхog. ГлаВна черта на тоВа обобщено "сносе
ологичесkо същестВо" ще бъgе и точната сuметрuя, gуалuзмъm,
межgy тоталност и разгранuченuе, HenpekЪCHamocm

u

обособя

Ване. Вълна u частица, сВеmлина и ВещестВо, kyлmура u npupoga
u т.Н. Поgxоgящ cuмВол и метафора В mърсене-слеgВане, gao на
nogобно прецизно раВноВесие, преgлага

gpeBHokumauckama

фи

лософия:
"Веgнъж ЧЖ:уан Чжъу сънуВал, че е

nenepyga,

Весело

nogxBpbk-

Ваща пепеРУ9а. РаgВал се от сърце и не съзнаВал, че е ЧЖъу.
НО Внезапно се събуguл, учуgил се, че е Чжъу, и не могъл 9а разбере:
gалu ЧЖъу е сънуВал, че е

nenepyga,

илu

nenepygama

е ЧЖъу. ТоВа именно наричат преВръщане на нещата, а
мене, [ЧЖъу], и

nenepygama

сънуВа, че

nbk межgy

на Всяka цена има разлиka. ~ 19
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Лkо фuзukаmа се осмuсля

npu ПРИСЪСТВИЕ, то тя на сВоО
maka
ako фuзukата се осмuсля kamo онтологuя U тазu онтология
omkpuBaмe (UЛU желаем 9а omkpueM) 6 egHU логиkа u фuлософия,

peg налага

опреgелени uзuсkВанuя kbМ присъстВието. Сьщо

то тазu онтологuя, uзхожgаща от униВерсалността на
npucъcmBuemo, преосмuсля Вuжgането ни за сВета kamo UMeHHO
тоВа npucъcmBue.
Лkо можем

се numaмe

ga

koe

(а по-точно

"kak")

е оноВа

регuонално фuзuчесkо бuтuе, koemo UMa "пастuр" (перuфразu
pauku )(аugегер), то бl..lXМе моглu ga се запuтаме koe (kak) е оноВа
тотално бuтuе, koemo UMa СЪЩИЯ "nacmup".
Вглежgаuku се, бихме забелязали. че тоВа означаВа разменяне

UflU поне заместВане на регионално с тотално, на онтuчесkо с
онтОflогuчесkо, на същестВуВащо с битийно. Но ako настояВаме,
че са pogcmBeHu, т.е., че "nacmupbffi" е същuят, се omkpuВa
uзглеg kъм egHa заВършена относuтелност, симетрuчност межgy
оноВа. ИЗ koemo се пита, U тоВа, ЗА koemo се numa.
Смuсълът на разгflеЖgането на нефuзuчесku Въпpocu, koemo Вле
че Взаимност на същестВуВащо U бumuUно при тзkъВ nogxog, е
не moлkоВа ВЪВ формалната cuметpuя (koяmо u c;:v.,a оо себе aJ е kaчестВа), а В egнo нemраguцuoнtЮ осмucлянe на 6uЖgанemо нu за сВета

Вuжgането HU за сВета бu СllеgВало

ga е сяkаw няkаkВо
gpyeu gyMU,

безлuчно (може бu gopu нехуманно) npucъcmBue, с
наличие на присъстВие.
Но

ako тозu смuсъл е он08а, из koemo е написано по-наmаmьk,
mou не е uзяВен почтu Hukbge. Понеже то8а, за koemo се
nuта, е kakВa е тазu онтОllогuя, В kоято npUCbcmBa същuят
набllюgатеll, koQmo Вuжgа тазu фuзukа.
то

БU

могло 9а

неuзяВяВано,

се

потеглu

от

хуманитарното,

негласно,

за

ga се обсъжgа фuзuчесkото, nocpegcmBoM
фUllософсkото. UeHama за makoВa отпраВяне бихме моглu ga
заплатuм сега, ckpumo mpbillauku от фuзuчесkото. за ga се
o5cbgu kocBeHo хуманитарното, gokamo фuлософсkото HenocpegcmBeHo.
Метоgологuя при makbB nogxog се оkазВа egHa унuВерсална
реч, kоято може ga kOHcmumyupa u Всяkа регионална, u тотал
ната онтолoгuя. Фаkтuчесkи тя осъщестВяВа пренос на гоВо
рене межgу XYMaнuтapHaтa

U

прuроgонаучната реч чрез

ugeH-

тuчносmта на гоВорещuя. Иgентuчнос:mта на гоВорещuя слеgВа
ga се разбuра. че тои е egUH u СЪЩ u че, гоВореиku egHakВo.
се ugенmuфuцuра

kamo eguH U

същ.
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1.

ИСТОРИЯТА НА ОТВРЪЩАНЕТО

НА РАЗУМА ОТ СВЕТА И НА НЕГОВОТО
ОБРЪЩАНЕ КЪМ САМИЯ СЕБЕ СИ:
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЕН СУБЕКТ; фЕНОМЕН;

ЕЗИК И ЕПИСТЕМА

\

Кант u Фуkо: материята на мuсълта. Понятието ,.материя

на мисълmа" е поне gВус:мuслено. ПърВият СМUСЬЛ ще

Hapeka

"КантоВ". ТогаВа материята на мисълта е емпupuяmа, сетиВ
ността без форма. В този случаu материята пpuнаgлеlku на

мисълmа kamo нещо проmuВосmоящо, усВоено u неусВоимо uзцяло.

Вторият смисъл е смисълът, присъщ на фуkо (и не само на
него):

материята

на мисълта

е емпиричната,

uсmорuчесkа

рациона,\ност. В тозu случаu "материята ма мисълта" се
раж.gа от проuзхogа
фунkцuя. И

cu.20

6

no-

U, яВяВащ се неОна норма, а не от неаната

96ата случая мисълта се обръща

kbM

самата себе

В "КантоВ" смисъл тя е формата на безформеното, на

емпиричното, а

ckopo

cnopeg

този, сяkаш прuнаgлеЖащ на Фуkо

-

по

би била опрuлuчuма на kолеkтu6ното несъзнаmелtю, на

проuзхоgа на знанuето

епистемата. НеочаkВано

моЖем

преплитат.

ga 6UgUM,

че

6 gageHa епоха,
g6ama смисъла се

EnucmeMama

е форма на знанuето; априорното е епuсmемално. понеже при

състВуВа В знанuето ПО необхоguм

U Всеобщ начuн.

Априорно u епuсmемално, Кант U Фуkо. Разум u Еэuk - тоВа
сяkаw е ераgацuя на egHa U съща хетеротоnuя: kласичесkа и
съВременна философия. В настоящето изложение намерението
е 9а се поgсkaже kak може бu enucmeмama е произлязла от
anpuopHomo. Фуkо - от Кант, Езukъm - от Разума ...
3apagu Кант В осноВополагащата емпuрuчност на Фуkо от
kpu6a'l1e Разума, а не - Езukа, т,е. не - Думата, kоято сама гoBopu.
3apagu Фуkо тозu Разум, поgобно на ЖuВота, Езukа, Т pyga, се
разглеЖ9а не kamo норма на сВоята фунkция ga преgстаВя, а kamo

загаgъчна емпuрuчност, kояmо uзлuза ВЪН от Всяkо Възможно

преgсmаВяне 2 ! и по-точно: от egHa страна, 9а бъgе cy6ekm u

ga прegстаВя. от gpyгa, ga бъgе o5ekm u ga бьgе преgсmаВян.
Лkо мuсленето се отВърне от сВоята фунkцuя ga преgсmаВя,
то ще се okroke изпраВено срещу сВоята емnuрична реалност.
ТО прugoбuВа cmamyrn, поgобен на ЖиВота, Езuka и Т pyga. Поgобно
на тях Разумът се осъзнаВа kamo сmuxuя. Вижgаuku се maka,
негоВата фунkция ga оmразяВа. разлuча6а u преgсmаВя изчезВа.
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за ga се залuчu фунkцuята му g& отразяВа, разлuчаВа u пpegсmаВя,
а значu u за g8 се осъзнае kamo сmuxuя, cAeg& ga се пpuра8няm
Всuчku npegcmaВu. ПострояВа се еана не8ъзможна хеmероmoпuч-
на таблuца, В kояmо <:ъ<:еастВат uзглежgащu несъВместими
неща: а) agek8amнu прegсmаВщ б)сnoменu; В) научно знанuе; г)
фантазищ

g)

митоВе; е)преgра3Съgъци

;

ж) 8cuчkо 9РУго,

koemo

може 9а се помислщ з) 06рази. 22 ОсноВанието за rюg06на таблица
е, че ВЪВ Всичkи тези форми Разумът Е от8ътре спореа с60яma
същносm, а не cnopeg фунkцияmа си 9а отразяВа, разлuчаВа u
преgстаВя. Мисленето тряБВа 9а бъgе "с пълна agekВamHO<:m
изслеgВано

npegu Всяka ncuxoфuзиka - ..същност"

Вместо ga бъgе

uзобраЖенuе на няkakВa npupoga" .23 Хусерл е този, koumo оо
същестВо nъpВu построяВа nog06нa "таблuца~ .24 &ичku тези
мислоВни формu се преЖиВяВат

u

този фаkm заgаВа простран

стВото на тяхното съсеаст60. "Нащето преЖиВяВане може

ga

uмa неВярно съgържанuе В тозu смисъл, че може ga се яВяВа
пре9полагане на бuтие за оноВа, koemo В 9еuстВителносm не
същестВуВа. Но' самото тоВа прежиВяВане kэто прegnoлагане,

Heka u неВярно, на бuтие на няkаkъВ npegMem, Все nak същестВуВа
и Hue, Вшkgаukи негоВото битuе, Вече не можем 913 се съмняВаме
В него, ~2~ Феноменолoгuчесkuте рegykцuи бихме могли 9а uзmъл
kyВaмe

kзто път хетеротопuя от горнuя Ви9 9а се тран

u

сформира

6

изотопия.

От Хусерл kъм фуkо не се ли oтkъc:Вa Разумът от сВета, за

9а се omkpue kaщо емnиpuчна пърВичност, kamo "eмnиpuчна тран
сцegенталtюc:т~ uли пъk kamo "трансценgентална емnupuчност"26?
От Кант kbМ фуkо: интенцuоналност uли рефлеkсu6ноcm.
на Разума? Лkо Разумът се отВърне от фyнkцияmа си 9а пpegстаВя,
пърВият проблем, kol1mo Bb3HUk8a npeg него, е kak 9а мuсли сам
себе cu_ В рефлеkcuята тоо се прegста8я. В инmенцuята тоа
Е. Рефлеkсuяmа преВръща мuсълта В обеkm (на мисълта)
ИнmеНЦWlmа (услоВно kазано) "преВрьща~ обеkmа 8 мисъл (за
обеkmа). "ОсноВното
своастВо
на
начините
на
съзнанuето,
В
koumo аз жиВея kamo
Аз,

е

maka

нарече ната

интенцuоналност,

е 8 9ageHo 8реме имането В съзнанието (Bewubthaben)21 на нещо.U 28
Инmенцuоналностmа бuВа mpemupaHa В съВременната фило~
софuя поне по 98а начuна. Хусерл рефлеkтира Върху инmeHци~
оналносmmа на съзнанuето.

Xaugeeep no-ckopo

търси сnocоба за

инmенцuоналноmо философст8у6ане, т.е. за присъст8ие
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8

съз-

нанието (и В интенционалността) оо сaмonpucъщuя Щ начин,

а не

-

преВръщаuku ео В

npegMem,

а не

-

рефлekmuраiiku Върху

него. ЗатоВа, cpogиu В археОЛ02Uчното oбpaзy6aнuе.

оо

преgпостаВя,

на

те

фuлософсmВу6ане.

<:ьзнанuето. за

си

протиВоречат

В

koemo
npegMema

За Ху<:ерл тоВа е инmенцооналнос::mта на

Xaiigeeep - ..инmенционалноmo"

приcъcmВuе В

битието.

/пlеnlю означаВа и намерение. ..Инmенцuoналностma"
понятие съgържа

ckpuma

mелеолоеичност,

kamo

насоченост.

UелeВocmта остаВа Вътре В инmенционалнuя аЮn... Пpegмеmыn

се намира «изВън съзнанието» само В тoзu смисъл, че не се яВяВа
съста6на част от

om akma на насочВане u
koemo е насочен зkmъm на
съзнание и koemo се има npegBug с този akm. т.е. cъgържанuеmo
на съзнанието, cъBnaga с npegMema на насочВанemo u uмaнemo
npegВug. с npegMema на съзнанието. "2g Когато разглe>kgаме СЪ3'
нанието kamo инmенционално. то не прegсma6я нещо с оглeg
akma

на съзнание,

имане npegВug. Но оноВа.

Върху

на няkak6а Външна по отношение на нега цел. Пogoбна ВЬНШI18

ga Встъпи kamo норма
npegcmaBama. Taka, разглежgаukи

цел не може

за

истинността

съзнанието

на

kamo

uнmенционално, се изkлючВа 4>Унkцuоналноmo 06cыkgaHe на Разума.
Да сраВним:

Априорното при Кант е норма за Разума ВъВ фунkцияmа ~

ga

преgсmаВя:

....npegMemume тряБВа ga
koemo no-g06pe се

нанието ни, нещо,

се сьобразяВат с поз
СЫЛаСУВа с желаната

В~змоЖносm за egнo априорно noзнанuе на npegмeтитe ... "30 Кант
обсъжgа kaтeгopuume на физичесkия сВят В тяхната Всеобщ~

ност мто пpuнаgлежащи на съзнанието.)1

Cnopeg

него anриор~

ното произхожgа не от преgстаВянето, а от Разума.
Оригиналният трансцеgентален Memog CbQbp>ka g6усмисленосm,
изяВена от Хусерл:)2

Телеологuчносmта на чистия

разум е

g60uHcm6eHa. Наистина рsзcъgъkът cъgърЖа нормата cu Вътре
6 себе си, но тази норма е на фyнkцuята ~ ga пpegстаВя: ..Ako
наглegът - nuше Кант, - би тряБВало ga се съобразяВа с ес
тестВото на npegMemume, не разбирам kak нещо може ga се
знае а ргюп; съобрази ли се обаче преgметъm (karпо 'o6ekm на
сетиВата) с естестВото на нашата способност за наглeg,

тогаВа мога много g06pe 9а cu прegсmа6я тази ВъзмоЖност.-»
Нормата ga прegcmа6я е норма само за egж> рефлekcu6ноcъзнaнue.
ТоВа не моЖе ga бъgе норма за egнo интенu.UOtI8AЖ> CbЗ11aНUe.
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Еnuстемата при Фykо е норма на рационалността не с оглeg
фунkцuяmа на Разума
ност

g8 прegстаВя, 8 .в собстВената му ВЬЭМОЖ ф

g8 ("ъщест8yf3a. т оо се сыласу6а сам със себе cu В емпиpuчна

разчленеНQCm, прu koето позитиВността на 8сяkо знание се

- опрegеля

от сьВместимостта му с

gpyeume

знания

u npakmuku

на археологично раВнuще.3-4 3а разлuka от Хус:ерл, фуkО mbpcu
нормата на Разума В няkakВa ВЫIШН8 емnuрuчносm, knяmо nopagu
тоВа може g8 б1>gе 06WUPHO описана k8mo Луdкmичесkа

разчлененосm. 35
Да сраВним:
.. Псuxuчес::komо не е noзнаВаемо В опита,
то

е

.. преЖиВяВане~, 6

рефлеkсuя

kamo

яВяВащо се

сьзерцаmе-лно усВоя емо

преJkuВя6ане; то се яВяВа kзто полагащо СдмО себе

В абсо·

cu

лютен nomok kamo mоkу-що заprokgащо се и Be'le отмuращо,
8ugяно посmоянно оmпаgащо ВьВ Вече бuлото."ЗЬ НО поgобни
разсъжg<::нuя са рефлеkСllЯ Върху uнmенционаЛНОСП1mа. Те

onpeg(6 рефлеkcuВен CMueM) опрegмеmя6анеmо (8 интенци
анален ,мисьл). ТооаВа мисы\аa за npegMem (мисы\аa kamo ин·
mенцuонзлносm), е npegMem (понеже е рефлеkmuрана). Лkо npegметът е omkpum, инmеНЦuяmа е ckpuma. Лkо прuсьсmВу&lщоmо

метяl3аm

присъстВуВа, отсъстВуВащото отсъстВуВа. ОтсъстВуВащото
еуслo8uе. npegслegсmВu~' на пpuсъстВyf3aщomо. Пpuс:ъстВуБащсmо
не е обеkm. Защото: обеkmъm ВъзнukВа В реф/lе"сuяmа
(сВетлината. отраЖението) на субеkmа. доkаmо: присъстВуВа·
щото присъстВуВа В проясненuеmо

(npocekama,

просВета) на

отсъстВуВащото. ОтсьсmВуВащопю, което проясняВа. а не Вся·

ko отсъстВуВащо, е нес~рumосm.З8
СлеgоВаmелно мисълта за npegмem

е сВоят uнmенцuонален

npegMem

u

не е

npegMem

(защото

В негоВата фсНоМена. . ност).

Тога6а MUCb!lrna е преJkuВяВане. "ПреЖиВяВанеrnо е пcgч€ртана
непосрс-gсmВеносm. лишаВаща от значение Всяkо мненuе."З9 Ние
прежиВяВаме този npegMem и сме негаВата uнmенционалносm.
Този npegMem е битието. Ние преЖиВяВаме битието.
ПРЕ'ЖuВяВаuku биmието, философьт Вuжgа негоВата пото

netlQCrn В Нищото и негоВата uстОРIJчносm Пре:4щ6яВаuku битието по mози начин, тоа му

Вре"\еmо.

gaBa uмe -

Dфеin.

И {)aьein същеВременно е и преЖиВяното или прежиВяВаното

битие В негоВото прежиВяВане, а не В рефлеkсия, kояmо би га
ПР~ВЪРНa/lО В същестВуВащо. Самото прежиВяВане Вече не е akrn
на съзнанието, а,

6

него

kamo

nopagu

mоmалнocrnmа на

Грижа. /теnио значи
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u

Dasem,

грижа.

е интегрирано

ТогаВа нue 6uxмe философстВуВали. npeo:JВaВauku В матери
ята на мисълта. от egнa страна. В смисъм на Кант. заЩQГI10
мuслим битието, u от gpyгa, В смисъла }-ta Фykо, защото самата
мисъл не е безплътна, не е чисто преgсmаВяне. а Е сВоята
емпирuя. Тя не е разчленена u npegcmaВu"'la емnuричносm, а

HenocpegcmBeHO gageHa,

интуитиВна емпирия, В kоято можем

9а прeбuВаВаме само без ocmambk. т.е.
И таkз може

ga

се ckuцupa

kak

ttopмama за пре9сmаВяне В самия

ga

сме.40

от Кант. koито ВЬВежgа
Разум,

през Хусерл,

koOmo

разgеля нормата на Разума от негоВата ФУlllщuя 9а преgстаВя,
през Ха09егер, koOmo сяkаw онтОЛoe\Jзuра интеНЦионалността

(илu по-точно npuнy>kgaВa 9а я

ycemL'M),

през Фykо,

koumo

се

заема 9а го опознае kзто емпuрuчносm, Разумьт се изВьрна от

сВета ){ЪМ сВоето тулоВuще и се Втренчu В неоо.
От Хусерл kъM ra9aмep: образ U образ-06аиuе. Лkо Разумът

се обърне от емпиричносmmа на сВета kbM сВоята емпupuчносm,
негоВата фунkцuя СЪЩО претърпяВа мегпаморфоза: Вече е не 9а
преgстаВя, а 9а бъgе. И тогаВа Възнuk6a Въпросът за нормата,
оо kояmо тос. Е.

Понятuето "образU е сВьрзано с репрезентацuонuзма. Cnopeg
него образьт се uзчерпВа с преgстаВянето. Но kakВo тогаВа
е сuмВолът? тос. няма референт, тои означаВа сам себе си.
Понятието "симВол" е прuзВано ga изразu "обеguняВанеmо на
)браз (Blld) u смuсъл . 41 Хусерл сяkаLU по ноВому Вuжgа образа
U

(GestaJt).42

Cnopeg

Хусерл той е Вътрешна сВързаносm, феномен

(..сам

-:ебе си поkaзВащ В себе си",

'ia

Xauge.::ep), ugеално (Ideell) egUHCffiВo
аkmуално очеВugното (ree]l) u хоризонта на потенциите,

,гещалт".
Межgy феноменологuчната и gълбинната ПС\J)(ОЛОгuSf може 9а

·::е

omkpue

Възможност за изВестна блuзост.

.сВързВането е пogгоmВuтелен

akffi, koumo

Cnopeg фроug
u ocuгуряВа

ВьВежgа

~ocnogcmBomo на принципа на уgоВолсmВuеmо. и43 "Именно свьр
зВанеmо праВи ВЬ3МОЖНО уgоВолсm8ието kэто принцип, т.е.
обосноВаВа принципа науgоВолсmВIJсто,""" Таkз образьт се преВ
ръща В ноВо kaЧе<:"тВо на cъBkynHocmma от елементи uли kamo
еещaлm, или чрез принципа на уgоl3oлстВuеmо.
Но Хусерл ни прegпазВа от пogобно разбиране: от сенсуализма

"съзнанието се mълkyВa kзто kомnлеkс от сетиВни gaHHtl u
еВентуално слeg тоВа gопьлнuтелно се прuВличат гещaлm-сВоuс-
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тВа

(Gestaltqualltaten),

преgостаВяОku

им

ершkата

за

целocmносmmа ... ·~ Не, напротиВ· "Частите и фазumе на Възп
puятиеmo не са слепени Външно egнa за
lФkто е eguHНO

UMeHHO сьзнанuеmо u

gpyea,

те са egUHНU

maka,

само съзнанието, а именно,

те са eguHНU В съзнанието за egнo и сьщо."46 Може

ga се обобЩU.
"сам себе cu
nokазВащ 6 себе си" Образът е феномен и същеВременно .. e-ВъВ"47
феномена на съзнанието, но не е, kakmo частта е (без тире)
В цялото Тakз образът е U стаВащ, случВащ се Разум
Образът е u мнение В HeeoВama kOHkpemHocm и там Вugян,
06разьт В цялостност, "еещалmьm", е фенс>мен

разбира се, е оmнocumелен

-

Но тоО е относuтелен само оо

отношение на норма, сВързана с фунkцuяma на Разума ga пpegстаВя
В kOHkpemнomo случВане тоо е абсолютен, защото е "гещалm"
и

защото

се е

случuл.

Образът
може

kamo гещалm преосмuсля u сВоя проuзхоg ТАО не
ga ugBa отВън u ga слyЖu на akmuBHO целеполагане В egнo

рефлеkcuВно сьзнанuе
Cnopeg Хусер" проuзхоgът на образа, а и на Разума "е-В" Ега
то, mрансценgенmалнuя субеkт

"Его-то, поста8ено 8ь8 фено

менологuчноmо размuwленuе (mеdrt:atIOП), е mранcu,енgенталнияm

наблюgamел на сВоя собстВен ЖиВот и на сВоето собстВено
битие, koumo са обьрнати kbM сВета"46 Но Хусерл не преgполага

ga се рефлеkmира Върху проuзхogа на
u ga бъgе прegосmаВеl-l В наличност 49
ОноВа, koemo бихме могли ga наречем Проuзхоg на Разума за
Хусерл, за XaOgezep сяkaш е Гласът на Битието От самата
сетиВност, заложена 8 метафората, слеgВа, че тоО не може 9а
принципна неВъзможност

образа

бъgе Вugян, рефлеkтиран, npegocmaВeH В наличност

KakBo ga

се разбира

nog npoU'lxog

на Разума')

Cnopeg

Фуkо (НО

може би само 'Jд областта на xyмaHumapHomo познание), тоВа

enucmeMama, egHa разчленена емпирuчност, мислена no
nogo5ue на несъзнаВаното В ncuxоаналuзаmа и cmpykmypama на
gpyeama kyлmура В етнографията.~О Може би egBa преместена
6 полюса на "аналитиkаmа на kpaOHocmma", тя би се преВърнала
В .. Гласа на Бuтuето".
Слеg6аuku fagaMep, произхоgъm на Разума no-ckopo е
траgицияmа, kояmо се omkpuBa 6 egHo ucmopuko-gеОсmВено
съзнание. Исmорukо-gеОсmВеното сьзнание е и РазгоВор... Ние
сме - nuше Xaugeeep, е9и н
разео80р."'\ "РазгоВорът u
Hezo6ama eguHHHocm раж.gа [tragen} нашето битuе (Daseln]."'2
сяkaш е

fagaмep Внася специфичен, .,xyмaHumapeH" akцeHт. Сьзнателнomо
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усВояВане на

mраguцuяmа,

образоВанuето.
Заg gyMama .. образоВанuе"

Всmьп6аща

kamo .. етос", е

(Blldung) се kpue "образ" (Blld), а

"образ" 6kлючВа egHoBpeMeHHo значенuе на uзобраЖенuе, konue
(Nachblld) u на образец (Vorblld) 53 ... обща xapakгnepucmuka на
образоВанuето е, че пoggържа 6 СдМопpuсъща степен omkpu~
тост kbМ

gpyeomo, kъM По~цялостнu глegнu mочku '.~ А обра
u образ-оВанuе. Тоеет, npegnocmaBka за 8b3Huk8aнето на образи, "гещалmu" В eguH Х}'('ерло6 смuсъл Образuте
kamo kOHkpemнu СJ\уч6анuя на образ-оВанuеmо бuxа се пogрежgdЛU
6 paмkume на няkаkь8 Peg, ako В образа нямаше "npupacm на
биmuе". Но В образа има "npupacm на бuтuе" по отношенuе на
зоВанuето е

прegсmа6яноmо 5~

ga се прослegu kak още от Хусерл през Xaugeeep
gpyea Възможност за разбuране на отВръщането на
Разума от сВоята ФУНЮ..J,uя ga преgстаВя kbМ mазu ga бъgе Тоест,
ние забелязВаме Kak отноВо през Кант, koumo ВъзВръща нормата
на Разума В самuя него, през Хусерл, koumo преоСМUСI\Я понятuето
"образ" kamo "гещалm", през ХаО9егер, koQmo nombpcu kopeHume
на "гещалmа" В езuka u поезията, през ragaмep, koumo сВързВа
образа и образоВанuето, Разумът се обърна наВътре В себе CU
u Вugя сВоя проuзхog kamo uнkaрнацuя на СлоВоmо%. npu koemo
няма U не .....оже ga UMa onopнu mочku за Peg, а само egHa uсторuя
Taka

може

сьщесmВуВа

на ВъзВръщането

фуkо u ragaмep: езuk u enucmeMa - gBa начuна ga се uмa

npegBug

проuзхоgа на Разума

9Ва поглеgа kbМ Разума,

kaHckama

koumo

реВолюцuя на Кант,

Сkuцuрахме налuчuето на поне
Воgят началото си от

koOmo

преобърна

konepHUnepcnekmuBama

на мисълта от сВета

kDM самата себе си
gonycka ugеята Зd anpuopHomo, маkэр U
nog формата на uсторuчесkо anpuopu57, koemo се трансформuра,
koemo Mymupa.
Възzлеgьт на ragaмep отхВьрля априорното gopu u kamo
uсторuчесkо anpuopu. Не може ga има нuщо строео Всеобщо u
Необхoguмо 6 Разума, ako тоО Bceku път се случВа В момента
l'Ia случВането, ako е налuчен cat>\o kamo отношенuе на gВa
kOHkpemHu mekcma.
За ragaмep pegbffi - тоВа са "праВuла на uzpama", В koumo
rnЯМQже ga пpogълЖu ga бъgе Възможна ...ИгроВото пространстВо,
Вьзглеgът на Фуkо

kьgemo се разuграВа играта, отВътре се осъразмеряВа от са-
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мата игра

u

от нея се ограничаВа чрез

pega,

опреgелен от тоВа,

че тя се нaтъkВa на себе си, т.е. на граници на с6060gноmо

.

пространстВо, koumo отВън огранuчаВат gВuЖенuеmо. ~~
СлучВащата се mраguция не пogреЖ9а по HukakbB начин
знанuето. Вcuчku образu и мнения са ра8нопос:mаВенu noрзgu
фаkmа, че са се случuли. По makbB начин случВащата се mраguция.
може 9а бъgе описВана kamo множестВо egиничности, но не и
kлaсuфицирана 6 термините на mъжgесm6а и различия.
,Да преобърна~, изВлечено от "kоперниkансkuя преВрат", има

поне

gl3e

значения: ,,9а обърна"

u "ga

ВъзВърна В uзхogно със

тоянuе".

Фykо сяkаш разработВа Канто60то I1реобрьщане на

nepcnek-

mи8аmа на мисълта kbM себе си.
Гdgaмep по-с'<.оро раэkри8а преобръщането kamo g8ouнo Въз
Връщане В себе си. ПърВото е egHokpamHomo ВъзВръщане В самия
"og на Га9амероВата мисъл, а Второто е MHOC'okpamHomo Въз
Връщане на Всяkа мисъл В СлоВоmо. Особено отчетлиВо 960Оно

kamo истинност,
omkpue у Xaugezep. Пре>kuВяноmо битие В негоВото
прежиВяВане е Dasein и затоВа Всяkо прежиВяВано битие В
негоВото прeJkuВяВане ще се ВъзВръща kbM себе си kamo Оазеm.
fagaмep omkpuBa същия xog на мисълmа В инkарнацuята: Всяkо
причастие U Всяkа nponoBeg ни ВъзВръща kbM ВъплъщаВането
В Тялото ХристоВо. Но, слеgВаuku fagaMep, Въплъщението е
то ВъзВръщане, "-ато легumимност на мисълmа и

може

ga

се

специфично ymВържgаВане на божестВената същност на чоВеш

komo

несъВършенстВо

отВорен

kbM egHO, go

u kpaUHOCm.

ГаgамероВсkuят

.. езиk"

е

изВестна степен хрuстиянсkо mълkyВане

на сВобоgата и отгоВорността. ЧоВешkата дума е kраuнэ: и
несъВършена

u

от тоВа проuзтuча сВобоgата

u

отгаВорността

на думата по отношенuе на СлоВото.

kamo Езиk, kakтo го тьлky6a fagar.\ep, HenpekЪCHamo
nog формата на maUHcrnВo kbM нашuя проuз"оg. Taka
Hue сме В наШUfl проuз"og u сьщеВременно ео нямаме, gopu u kamo
nepcnekmuBa, kakmo може би HU га обещаВа Фуkо. ПерспеkmuВаmа,
Разумът

ни ВъзВръща

kоято ни обещаВа ГаgамероВсkuя Езuk, е тазu на нашата не·

BegoMa

uсторичност, т.('. на нашаmа съgба.

Обръщането. осъщестВено от Фуkо, се съсрegоточаВа В
оноВа,

koemo

не преgxожgа Разума, В рацuоналността, В исто

puчесkото anpuopu, епистемата. ПерспеkmuВаmа е назаg, kbM
еубещUЯ се В тьмнина проuзхog на Разума, u наВътре, kъM cbkроВеното В рационалността. СъщеВременно там се очертаВа
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nepcnekmuBa

на noзнанuето, gВuжещо се нanpeg.

Omkpu6aOku

cъkpoВeHume яgра на рационалността, те ще се разгръщат В
прegстоящ peg от пространстВени епистеми. Понятuето "епис·
тeMa~ заgаВа 90ри Възможността за нефykо6сku епистеми, kakmo
kaHmoВckama anpuopHocm на пространстВото kocBeHo nocmaВu
Въпроса за Възможността за нееВkлиg08u геометрии.
l'aka понятието "епистема" nogрежgа познанuето по g&
начина; Вegнъж kamo синхронна пространстВена kонфuгурацuя
u Втори път kamo nepcnekmuВa npeg noзнанието 9а разkрuВа
проuзхоgа kamo cbkpoBeнo. Пpegсmоящоmо Време на познаtlUеmо
се осмисля чрез Въплътеното В нас uзтеkло Време. ТогаВа на
желанието ни за noзнание протиВостои не неgосmUгdщото
Време на Вечността, а изВиращото от самите нас Време,

ни оmgалечаВа от нашия прouзхog. S9 Дали изВuращото
от нас Време не е "още неиgВащияm бог на Хъолgерлuн? Tou

koemo

Ц

"пръВ опрegеля

-

пuше

избягалите богоВе

Xaugeeep, -

t.'gНO ноВо Време. Време на

о с k ъ 9 н О Време,
[stehen] В eguH ygВoeH Hegocmampk u Нищо
[Nlcht]: в Нukоzа·Вече (Nlchtmehr] на uзбягалuте богоВе u В Още·
Не (Nochnlcht] на ugВащuя."БО Не е лu "ockbgнomo Време" на

u

ugВащия бог. ТоВа е

понеже същестВуВа

Хьолgерлuн, пораж.gащо "фuгурата на чоВеkа, kоято ще изчезне,

kdkmo uзчезВа

В безграничността на морето образът, начертан
на kраuбрежнuя пясъk"бt?
Наистина тогаВа на НицшеВия ВЪПРОС "коо гоВори?"
Ч62
стВено ВЪ'3можен е отгоВорът на Маларме: "Думата.

eguH·

eguH паралел: В оmзВучаВето на "епистема" ... се чуВа нещо
xaugeeepo8ama Дума, kояmо назоВаВа босоВете:
"Но богоВе могат ga gougam В думата само тогаВа, koгamo
CdMti ни запитВат (ansprechen] и постаВят nog сВоето изпитВане
[Anspruch]. думата, kояmо именуВа богоВете, BUHaгu е оmгоВор
на makoВa изпитВане. Тези отгоВор Въз-щ:kВа 8ceku път от
И

от

поемане на egнa учасm.

g63

От Хусерл, Хаugегер u ragaMep kbM Bueomcku. "Смисълът
на gyMama. - пише Buгomcku, - по makbB начин Винаги се оkaзВа
guнамичен, теkyщ, egHO сложно образуВанuе, koemo има няkолkо
Зони на различна устоQчиВосm. Значенuето е само egHa от
Зоните на този смuсъл,

koOmo gyMama

прugобиВа В

kOHmekcma

на няkаk8а реч, и при тоВа зоната, kоято е наU·устоQчuВа,

u точна. Кakmo опреgелена gyMa В различен kOH·
mekcm лесно изменя смuсъла си."&4 Смисълът на gyмama е няkаk80

унuфицирана
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ugеално eguнcmВo.

Tou

oбeguняВз akmyaл1iоmо значенuе

u

зонu

на nO~MaAka усmООчuВосm. Лkо nocта6им шмата 6 gpyг koнmekcm,
u тя ще uзменu своя смисъл. Тя ще има ноВа nepcnekmu6a, kояmо
се onреgеля om цялостнuя koнmekcm. НО kakВo е цялостен

kOHmekcm? "думата npugo6u& смuсьла си само В kOHmekcma на
абзаца, абзацът - В koHmekcma на kнuгaтa. kнuгama - В kOH-

mekcma

на цялото mlЮрчесm80 на аВmoра. дeilсm6umeмroяm

смисъл на Всяka gyмa се опрegеля, В

kpaUH8

еметfщ, от цялото

бoгamсmВо на същесm6у6ащumе в сьзнанuеmо мoмeHffiU, отна

СЯЩU се kbМ тоВа, koemo е uзразено с gageнama gyмa."6S ТогаВа
цялостнuят kOHmekcm на 8сяkа gy1o\8 е самото съзнанuе.
Значението на gyмama се намира В няkakь8 хорuзонт. Тозu хо
ризонт

kamo

пpocmранст80 е самото съзнанuе, но то е

cmpyk-

турирано пространстВо. НегоВата струkrпypa се заgа6а чрез
отношението "kbM тоВа, че е uзразено с gageHama gyMa~ . 3aegHo
с тоВа смисълът на gyMama "се оkaзВа BUHaeu guнамuчен, mеkyщ,

egHo

сложно образуВанuе.

Q

Конkреmният

kOHmekcm

заkреп6а из

Вестен смисъл, uзВе<:тен .. азuмут" В хорuзонта. Но сr.egВащоmо
uзречение може ga uзменu насочеността на значението. Същата,

gyMa

приgобиВа

gpye

смuсъл. Значенuето kэmо зона на наu-I':ОЛЯМ8,

устоuчuВосm остаВа неизменно. Qkоло значението сяkаш има;
облаk от Виртуални ВъзмоЖности, потенцuи, koumo не са gageHuj
аkmуално В значението на gyMama. Пpumе>kаВаuku значенuето H~
няkаkВа

gYMa, ние BиHaгtJ
koemo HenocpegcmBeHo ни

9а

се оприличи

потенциите,
По

makb8

поgразбuраме нещо поВече от тOBa~.
е

gageHO.

с аkmУЭI\НО

gageHu

Значението на

очеВugното,

gyMama мож
koemo зае9НО

В хоризонта, образуВат eguHcmВo.

начuн значението на

образуВат eguнcm80 пogобно на

gyMama u смисълът на gyMama
eguHcmBomo ма аkmуално оче

ВugHomo и потенцuumе ма хоризонта на феномена. Хусерл пише: I

..Инmенцuоналният

аналuз е разkpuВане на аkmуалностumе и;

rютенцuалносmите, В

то смислоВи

6 npexoga

koumo се kOHcmumyupam npegMemume kaeguHcmBa, и 6ceku смuслоВ аналuз се осъщестВяВа

от реалните прежиВяВания kьM набелязаните В тях

интенцuонални хоризонmи."б6
"Ние Винаги

- nuwe Bueomcku, -

знаем за kэkВo стаВа

gyMa

В нашата Вътрешна реч. Bинaгu сме В течението на нашата
Вътрешна ситуация. Темата на наwия Вътрешен guалог Винаги
ни е uзВестна. Ние знаем за kak80 мислим. Пogлогьm на нашето
BbffipewHO съжgение бuнаги се nogразбuра."67
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ОнтолoгuзuраQku, можем 9а kaЖем: оноВа,

koemo

обеguняВа

~opaтa, Bинaгu се nogраз6ира. То сяkaщ оmCbCПlВа В речта. Обаче
речта е Вьзможна, 90kолkото отсьсmВащото е egнak6o. Самата
тя е npegukam. сkaзyемо ...... npegukamuBнomo cыkgeHиe е Вы
можно тъ!<мо nopagu тоВа, че tteеоВuяm nogлое - оноВа, за koemo

eoВopu В изреченuето,

le

ОноВа,

-

се nogразбuра от събесegнuците.~68

отсъстВа, е фkmъm, nogлoeъm. КakВO означаВа

koemo

тоВа? Може 9а означаВа само egHO: осъщестВяВащото се В речта

- тоВа е отсъстВащото. доkолkоmо: ..мисълта не се изразяВа
13 gyмaтa, а се осъщестВяВа В gyMa. ~69
Речта е kpauнa. Тя осВетляВа, рефлеkmира присъстВащоmo,

\.-оето по тakъB начuн и BынukВa. ОтсъстВащото е безkpaQно.
го нeuзменно слegВа

ga бъgе egнakВo,

се разбират. ТоВа означгва. че оо

ga

за ga Moeam хората Взаимно
makb8 начин mo е u осноВа

на рaзбuрането и чрез разбирането.

Взauмното неpaзбuране, обратно. осВетяВа същестВуВащото.
СъщестВуВащото е Винаги няkakВo различие. СъщестВуВащото
може 9а бъgе

makoBa или uHakBo. СъщестВуВащото може 9а
ga не същестВуВа. НесъщестВуВащото тоВа е
uHakBo същестВуВащо. Me>kgy същестВуВащото и несъщестВу
същестВуВа и

Ващото се пояВяВа различието. Различието осВетяВа същест
ВуВащото kзто същестВуВащо. Различието е Винаги kpauнo.
ЗатоВа същестВуВащото СЪЩО Винаги е

kpauHo.

Самото различие се пояВяВа В неразбирането. Неразбирането
означаВа: аз СЪМ
ти

ga cu

makbB

и

makbB,

ти си

uHakbB.

Не е Възможно

9руг, защото тогаВа неразбиране няма 9а има. Ти ще

:>тсьстВаш, неза8ucuмо от тоВа, че по няkakъВ начин ти
Dазлuчието BынukВa само межgy makoВa "аз~

U uHakBo

cu.

"ти", но

'по не BЫHиkВa межgy makoВa "аз" u gpyeo "ти".
KakВo kaзВа за тоВа Bueomcku? •.писмената реч е реч В
JmcьcmBuemo на сьбесegниk. ЗатоВа тя е маkсuмално разгърната,

\

нея сuнmаkтuчесkaта разчлененосm gocmuгa мakcuMYM. В нея

iлаeogаренuе на от9еленостmа на сьбесеgнuцumе РЯ9kо са Въз·
~ОЖНU разбиране от полygyмa и npegukamuBHu съ>kgенuя. ~70 Т огаВа

lUCMeHama

реч, а наВярно то6а е лuтературата,

>Сuчkо останало,

koemo

може

ga

нзykaта, и

се разглe>kgа kзто

mekcm,

х:ВетяВа границите на същестВуВащото. Друаlяm cь6ecegHuk,
4umаmеляm, koumo и 9а е той, слegВа ga разбере. Писмената
Реч с>сВетяВа Всuчku разлuчuя, koumo биха моглu ga Вьэнukнаm

Me>kgy събесegнuците. Ako аВторът нещо ..не е 9омислил gokpau~,
з. тоВа е Вuнaгu таkз, и няkаkВo различие Възнuk8a, 'Чuтателят
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по няkakъВ начин тряБВа 9а gonuwe наnuсаното, 9а осВети
сьщестВуВащomо gokpau и тогаВа: нераз6uране няма 9а има.
Но kak60 ще бbgе тогаВа същото: същото kзто цел и от
състВуВащото kamo усло8uе на слegВане. СьщестВуВащото Ви
наги слegВа. ТоВа, koemo ВUЖ9аме, слеg6a оноВа, koemo не можем
9а забедеЖ.им: то е оmсъс:тВащото.
ПО тakьB начин ..... ние сме е 9 и н
Вс6оята egUHнocm носи

е битие

myk

раэгоВор.~71 "Разг060рьт

[tragen) биВащото [Dasein). "72 РазгоВорьm

и В тозu момент, там и сега. В него ВъзнukВa

същестВуВащото.

Обаче

разгоВор

kakbB

ражgа

Dasein?

"Разго60рьm В сВоята eguHнocm ... ~ ТоВа ОЗt18чаВа: разгоВорът
kзто същото. РазооВорьт

9ВоистВеност: от

egHa

отсъстВащото. Нищото

kamo

[Nichts).

абсолют ще бъgе Нищото,

myk

същото на разгоВора

е

gpyza страна, същото на
биВащото [Dasein]. Безkраuно u

разгоВора, е присьсmВащото.
бuтието.

СЬЩото притеЖаВа eguносъща

страна,

а

от

kpauнo и uсторично ще бъgе

и В този момент, там и сега.

"Мисълта - nuше ВиготсJщ, - би могло 9а се сраВни с нэgВиснWI
облаk, koumo се излиВа В 9ЪЖ9 от gyMtl. ЗатоВа процесът на

npexoga

от мись,о\ kъм реч преgстаВляВа изkлючителttO С,о\ожеt\

процес на разчленяВане на мисълта

u

на нейното пресьзgаВане

В gyMU."73 Отgелната kзпkз е сяkaw gyмama, kояmо проuзнасяме.
Тя е

kpauHa

и несьВьршенна.

Kankama

е само малkа част от

облаkа. Облаkът същестВуВа мто цяло. за

kanku,

ga

се пресьзgаgе В

тос. тряБВа 9а се разгъне ВьВ Временна послеgо6атедносm

от множестВо

kanku,

В 9ЪЖ9. "ОноВа,

koemo

В мисълта

t.:e

cъgьржа симудтантно, В речта се разгръща cykцecuBHO."14 Слeg

gъжgа облаkъm Все

nak остаВа. Колkоmо и облаkът ,,9а ucka"
kanku. неВъзможно е 9а се осъщестВи напълно
Неизразима и неизразена мисьл остаВа и слеg koemo и ga бuле
изразяВане. KpaUHama, множестВена и несъВършенна чоВеwk,
gyMa нukoгa не успяВа 9а npegage божестВеното eguHHO СлоВо
"... ние нukoгa не знаем пълнuя смисьл на kоя ga е gyMa. Думат,
ga

се разрази В

е неизчерпаем източнuk на ноВи проблеми. Смuсълът на gyмam;
Hukoгa не се яВяВа пълен. В kpauнa cMemka mou се опира f
разбирането на сВета и ВъВ Вътрешния строеж на лuчносmт.

kamo

цяло."7$ .,3а

ga

се

npeBege

тоВа значение на езиka н.

Външната реч, би се налоЖило ga се разгъне В цяла панорам
от gyMU Влеmumе 6 egнa gyмa смислu. "76
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Заеgно с тоВа Всяko ВъплъщаВане на облaka В отgелна kanka
е nogобно на Всяko uHak80. Въnлъщенuето на облаkа В kankama
се uэВъpwВа сяkаш не много nъти. в само eguH eguнcmBeH. Всяkа
НОВа kanka ще бъgе сьщото eguHcm8eHO Въnлъщенuе В негоВото
MttOгOkpaMHO ВъзВрыцвне:
КanIш

kanka

-

М,ного. Лkо поглegнем на ражgането на отgелнamа

от глegна точkа на kэпIште, то ВсеIш път тряБВа

ga

се uэВъpwВа uначе. доkолkото Въnлъщенuето от глеgна точka
на kankume е pa>kgaHe на kaпkaтa от облаka, то Всяkа от тях
ще е uнguВugyална, непрuлuчаща на gpyгume. Коеато се намираме
В елegнamа точkа на
eokpamнo uзВършВан

kankume,
akm.

kaзВам.е. че Въnлъщенuето е м,но

Облаkът е eguH. Лkо се noглegне на pa>kgaHemo на отgелнamа
kanka от глеgна точkа на облaka, то Вceku път ще бъgе egHo
u също. Доkолkото облаkът ще остаВа същuяm, то тоВа е
раЖgане на kanka от облаkа. Когато се намираме В глеgнаmа
точkа на 06лаka, kaзВаме, че Въnлъщенuето е MHoookpamHo Въз
Връщане !<ъм eguH U същ akm.
Сяkаш безkраuнuят облаk се ВъплъщаВа В kpauнa U несъВър
шенна kanka. НО облаkът се Въ-nлъщаВа U защото плътта на
облаka U плътта на kankama е е9на U съща - 8oga. Можем 9а
kaЖем, че 06лаkът е напраВен от kanku uлu че kankume са
напраВени от облаk. Buгomcku kазВа: ..Ako Външната реч е процес
на преВръщане на мuсълта В gyмa, матерuалuзацuя u обеkтu6ацuя
на мuсълта, то myk наблюgаВаме обратен по напраВленuе процес
на uзпаренuе на речта В мuсъл. Но речта съВсем не изчезВа и
не се разтВаря В чuст

gyx.

ВъВ Външната реч,

pa>kgauku

nak е реч, т.е.
ako мuсълта се ВъплъщаВа В gyмaтa,

Вътрешната реч Все

мисъл, сВързана със слоВо. Но

то gyмama умира ВъВ Вътрешната реч,

мисъл. ~77

ragaмep също гоВори за инkaрнацияmа на

kpauHama

egUHHOffiO

СлоВо В

и множестВена чоВешkа gyмa. 78 Инkарнацията е Въп

Лъщението на Отеца В Тялото ХристоВо.
Като чоВеk тОО е

kpaeH,

Xpucmoc

е богочоВеk.

смъртен. Обаче В него се ВъплътяВа

Отецът. ТоВа Въnлъщенuе се е uзВършило

egUH

път, за

ga

нu

гюka>kе. че Всяkо uHakВo Въплъщенuе на Отеца е ВъзВръщане kbМ
тоВа същото Въплъщение В Тялото на Сина. От глеgна точka
на хората ще има много Въплъщенuя
Шенна

npupoga.

nopagu

тяхната несъВър

От глegна точka на UbpkВama, kоято сяkaш нu

препоgнася елеgнamа mочka на Отеца, е налuце само

Въnлъщенuе.

koemo се uзВършВа за нас М,ного пъти.
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egHo

ИзnoлзВaUku м'еmaфoрата за 06лaka, Bueomcku, kakmo и ragaмep,
и ga>ke no·paнo не само от него, мо и от XaCtgeгep, nogxВъpМ"
интуицuята за uнka.ркацuяmа на eguHнomo СлоВо В kpaCtнama,
смъртна, несъ6ьршенна, чо6еwka gyмa.
Не е ли egнo и също, koгamo тBьpguм, че разумът е Езuk

nog

формата l1а Реч, и koгamo настояВаме, че Eзukьm е Разум rюg
формата l1а СлоВо? Не е лu Разумът мяcrnomо, kъgemo Eзukъm
се с6ърэВа със ЖиВота? ТоВа е перифраза на Bbnpcм:a: "Не е ли
езukъm нau·нanpeg uмeHНO оноВа, В koemo биха моели ga се
обеguнят ;ku8ombm u ugеaлJt.осmma.?"7~ Koгamo се абсmpaxuрам.е
от тВорчестВото, CUHme3a, Eзukъm зanoч6а ga no6mаря 8 лоша

безkpaUtfOCm

eguHcm6eHo

аналuтuчни ucmuнu. "Тakз. че еэukъm

не само cъзgаВа эаmруgнение за uзразяВането на оnрegеленu

МUСЛU, но
ни

U nречU на gругu ga се оформят, паралиэuра uнmелеkта!
6 gageHa нacoka"so Еэukьm, omkЬCHam от ЖuВота, се оkaзВа

mаВmoлoгuчен., Не е лu затоВа таинстВото на uнkарнаuuяma

Възможно само

koUmo

kamo 8ьтрещно слоВо, защото ЖиВотът
8 Сло60mО-М\JСЪ1l?

се ВъплъщаВа
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е тозu,

11.

ТЯЛО И ПОНЯТИЕ?

3агаmбане на ubnpoca. Да чуем кун: защо 8нeэanно ученuте
патuцuте цто зайцu? .....ucmopukъm на Haykama -

Bwkgam

пише Кун, - може 98 се uзkyщu 98 mBbpgu, че koeamo napagueмume
се сменят, сaмuяm с8ят се сменя с тях. BogeH от ноВа napaguгмa,

ученuяm uзnoлзу6а ноВи инструменти

koemo

u 6uЖgз ноВи места. И

е по-ВаЖно, през ре8одЮцuumе ученuте глegаm с noэнаmu

инструменти 6 неща, 8 koumo са глegалu u npegu. По-сkоро сяkaw
пpoфecuоналнamа общност е пренесена на gpyгa планета, kъgeтo

познатите npegMemu се Bwkgam 6 различна сВетлина, а СЪЩО
maka npucъeguHeнu kbM непознаmu.~81
Понятието .. napaguгмa~ е ВьзлоВо В

nogxoga на

Кун. Бих uсkал

бегло ga сkuцuрам, че то неяВно CbQbp>ka kонцепцuя 3d Времето
на научноmo разВитие:

.. Параguгма" прegnoлага разриВ иди "научна реВолюция" межgy
gBe napagшмu u цялостност, eguНl1ocm, затВореност Вътре 6
самата napagueмa или "nepuog на нормалната Hayka". Фakmuчесku
тоВа е egнa kонцепцuя за npupogama на Времето на научното
разВuтuе. Acnekmbffi му на преkъснатост е отношенuето межgy
gBe napaguгмu UЛU "научната реВолюцuя , а на непреkъcнатост
- Вътрешната безkраuносm, хаpзkтерът на затВорена Вселена
Ч

за "пеpuоgа на нормалната нayka".
НО IшkВo означаВа "Henpekъcнamocm"? Не IшkВа е gефuнuцuята
на "непреkы::натост" kзmо понятuе, а JшkВo HU eo60pu самата
gyмa?

HenpekъcHaтocт е оноВа, от
"мяра",

.. прegел",

koemo

не можем

ga uмaм.e

т.е. оноВа, koeто оо npuнu,un не може

о-пpegелu, uэ-мерu,

HenpekbCHamocmma

"kъc",

ga

се

е нegеМJ/WЮ по сВоята npupoga. На'
протиВосmoи (а проmuВо-сmou знаЧU нзU

koemo

блuзkоmо, koето е съВсем оmgелено) сВързаноcmта, kояmо с
ВързВа&<: Вече преgВаpumелно обособенu неща.
Лkо
gеленu

acnekmume на преkъcнamост u нenpekъcнamocm са от
6 kotщепцuята на Кун за Времеmo на научното разВuтuе,
koe е оноВа, koemo ги сВързВа?
..... паpaguгмалнuте промени именно преguзВukВam учените ga
Вugяm paзлuчно сВета на mяхната uэcлеgоВamелсka анeaЖuра
НОСт. И тъс.

kamo

тоВа, koето

eguнcmBeHo (Възможно]

Bwkgam u пра6яm, е
aganmupaHe [убеЖище. recourse]
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тяхното
kъм mозu

сВя.т, бuxмe uсkалu

ga

kaЖем, че слeg реВолюцuя учениmе сЪО'-!

тВeтcmВaт 1ta разлuчен сВят.
Като елементарен npomomun на тeзu трансформацuu на:

сВета на учeнuя. са noзнamuте geмoнcrnpaцuu на mBbpge Bne-!
чamля6ащо преВkлючВане на эpuтелнuя еещaлm. ТоВа, koemo са'

бuли патици В сВета на учения преви рe6cwouuята, са мици ~
CAeg mo&."8.)
i
Пренесена на "ноВа nм.нeтa" е ..npoфecиoналната общност".,
Променя се из ocнo6u

..d5emът

на uэcдegoВaтеАckama aнгaЖu~

раност"; .. слeg ре6олюцияучен:шnе cъomВeтcтВy6am на paэдuчен,
сВят"; трансформuра се

..сВетът

Оnpegеленосmmа на gyмuтe В

на учения".

kypcu6

J

ни от8еЖgа kbМ.

Mema- I

фоpuчносmmа на сьчетанuemo .. научна реВолюцuя":

'

Мakap и с kopeHНO промененu Възглegu за .. сВета на изсдegо-'
6атедсмта им aкгaЖuраносm", e>kegHe8uemo на ученuте kamo
хора ocmа6а точно или почmи същоmо. Те са се оkaзaди на .. ноВа,
манета" само в. kaчecmВomо си на чдено6е на

..профecuонал.на l

06щнocm", но семеОcrnВоmo, пpuятедсkuят kpъe, gpyгume Mukpo-:
и маkpooбщносmи, на kourno са Чдено6е, не търпят необхogu.мо'
нukak8a промяна.
СдеgоВателно същото, koеmo сВързВа непреkъcнатосmта и'
преkьcнamостmа 6 kонцenцuята на Кун за Времето на научното
раэ6umuе. е непреkъcнатостта, .. паpagueм.aм-юcmта" на e>kegнеВи ето, иди, пренасяuku се 6 сферата на фuлософсkamа cnekyлация - ..битието".
НО kakВo означаВа бuтие? .. Бuтие" е оmелагol\НО същесm6u-,
тедНО от Вече оmмpяд uнфuнumuВ (6 русkuя езuk запазен: .. быть")
на "е". СлegоВаmелно битие е gВoUнo пogчерmана безличност
обобщена kamo инфинuтиВ и Втори път субсmанmи6upaнa мто omглаголно същестВително) от "е" (или om ..съм",

(BegHblk

..си" •..). Ako се onumaм ga разеьрна "битие" kaгno пpouз60лно
uзречение, например: .ли е "В"; gopu ,ли е "л"; UJ\U nъk .. Аз съм.";
"Сьм I\U аз?"; "Аз съм!" u пpoчuе, - ще се отgалечим от преgелната
безлuчност на "бumuе". Може бu .. бumuе" означаВа eguнcm6eнo:
..е" "е" "е". То е преgеднз mаВmолowчнocm, сьщоmо 6 kачecm~
Воmo му

ga

опpegеля.

EgHo6peм.eHНO блuзocтmа на битие

8

бьлгарсkuя езuk е

..Жu

тие-бuтие" • ..e>kegHe8ue".
При тakbб nogxog kъм ..бuтие" бuxме маели ga се заnuтам.е:
gaли )'Ченumе не Вwkgam Внезапно narnuците kamo З8Uцu тьkм.o
защomо сферите на uзcдegoВamедеkamа им

-3&-

u

ЖumеОсkamа (бu~

тианата UM?) ангаЖираност (а също maka :на mеореmuчнomо U
емnUPUЧНОmo, на лoeuчесkоmo U фuэuчесkomo) са оmgелeнu с

пропаст?
ИзтръгВане tI8 8ъпроса. Прорokыn Хайоегер: Repraesentatlo.
uлu kapmUHama на сВета Ьmo оrngелища om бцmuеmо? .. СъВсем

gpyeo, различно om epbЦkomo Вслyw8aне. означаВа но6ое6ропеОс
komo пpegcmаВяне, <::МUCbAът на koeто за пъpбu път узнаВа себе
си В gyмaтa rеprаeseлtatJo. да се npeg-anal3u myk означаВа: 9а
се noм.ecrnu прео себе си нaлtlЧнomо kamo нещо пpomu6осmоящо,
ga се съотнесе сьс себе сц, <:: прegcma8ящomо. u пpuнуЖgа8ане
ga се Влезе 8 oтНOUJeнue kъм себе <:\1 kamo 6 onpegеляща област.
Kъgeтo то6а се случВа. там чо6еk си състаВя kapmuнa на
същестВуВащото. Но. сьсmа6яiJku за себе <:u
ч06еk u c8МWI себе cu uэ6e>k9а на щената. т.е.

maka8a kapmuнa,
6 omkрumuя kpы

на общogocmъпната u Вceomkpuma преосmа8еност. ТаМ чоВе
kbm l1Oo\&a сам себе cu kamo оназu щена, на kояmо същecm
ВуВащomо занanрeg тряБВа

ga

пpegcma6я,

g8

поkaзВa себе <:\1,

т.е. 9а бъgе kapmuнa. Чо8еk се преВръща 8 репрезанmаюn на
сьщесm6у6ащото - 6 смисъл на опрegмеmеноmо."М
В kонцеrщuяmа на Кун за Времето на научното paз6umuе
ч06еkьт 6 kaчесm60mо си на учен е yнuВерсалuзuран .. репрезан
тант" (6 тepминuтe на XaOgeeep), npeg koOmo се paзcmuлa

npegcma6eH

сВетът на Heгo6ama "uэсле906arnелсka ангаЖира

ност". Лрeg ученuя целосmнocmmа на kapmuHama, нeUнuяm "ге
щалт". може 9а се променu uз ocнoВU при смяна на парзguгмат8.
НО тя остаВа 6 kaчестВото cu на kapmuHa. отgелена u сВързана
с чоВеka само чрез тясната нuwka на профеcuоналtюто uзuсkВaне
за uзслеgоВаmелсkа ангаЖuраност. Taka cmpykmypama на
repraesentalio npu смяна на napзguем.цте е същата. Ho60eВponeuc

kama

6umuUнocm. "По тakъB начuн съВременният u.u6uлuэоВан

чоВеk разбuра

просто

npupogama

kamo

маmеpuал

сВоята geOнocm, т.е. мто обеkm. Себе си
оmыkgecmВяВа с разума

u

проеkrnuращо--nлaнuраща

Волята

u.

cu,

8

u cpegcm60

за

)(раОна см.етМ

т.е. със способността за

съотВетно, преобразу6ащо-образу

Ваща, ynра8ля8ащо-напра8ля6aw,а geOHOCm. Иначе kaзано. mOU
схВаща себе

cu

kзmo

..субеkт",

npomUВonocma6eH на

npupogama
kamo

kзто .. обеkm ..... И .. бuтuemо Въобще" му се nрegсmаВя
проmuВonoсmаВяне на .. c:yбekm" u
Мo>ke би пърВата karnегоpuчна

..обеkm" ."М
u заВършена рефлеkcuя Върху
но8ое6ponеОсIшта бumuOносm kamo repraesentatio са .. Рaэмuwле
liuята Върху nъp6ama фuлoc:oфuя" на деЬрт. ХусерлoВamа kpu-
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rnuka

(ма

8

no~eotdIМ8. степен аnoлoгuя)'S, поВече uлu no-мaлkc

cxogнa с rюgxogа на Xi109ееер,

6ux

се onumм.

981

ckuцuрам пе

слegнuя начuн:

за фuлocoфcm8aщuя преgметъm на мucленето е то(( самuят
kaпtо фuлoeoф<:m8ащ. ИзхOJl<gaUku от тaзu эam80реносm на фu
лософстВанеmo. таО. може 9а эаяВu: "CogitO, ergo sum", Но фu.
лосoфcm8aщuяm е само еяно от oepoмнuя броО неща. koumo
'106ewkomо мuслеие uмa (илu може 9а uмa) за C80U прeg.мет,

Hanpuмep, ako мuсля за стол, "pegм.eтьт на мисленеmo MU е
стольm, а не е фakmьm, '1е мисля за сmола. Рaэбuра се, аз мега
9а преВърна В пpegмет на мuсленеmo си uмeнHO моето мuслене
за стола u maзu операцuи е uзВестна kamo "фuлocoфсka реф
леkcuя". Изnoлз6aUku фuлocoфckama рефлеkсия

karno nogxog,

съм

излоЖен на опасността еа се заmВoря Вь8 Вселената на фuло~
софстВанеmо, koemo има за глаВен npegм.em ка мucлене мuсле~
нето на философстВащuя, Еено от слegсm6uяma е kapmеэuа

нckama guxотoмuя ",еЖ9У мuслеНе

u

протюkнocm.

eamнал същността на феноменолoeuче<:kamа

Taka 6ux эа~
kpumuka срещу kлa~

cuчесkamа фuлосoфuя.

Като алтернатuВа Хусер" прegлaeа

ga

се замени рефлеkcu6-

ността на фuлocофсkоmо мuслене с uнmенцuоналностmа

на

Всяkо мuслене. Инmенцuоналностmа е ВЪВ фаkmа. че мисленето
е Buнaгu мuслене за нещо87 u мисленето за мисленето (рефлеk·
сията) е СдМО

m81>pge

частен случай,

koUmo

не моЖе еа обхВаща

мисленето uзобщо.

u

Далu бu могло еа се kaЖе. че на с6ой peg Xaugeгep В "Бuтuе
Време", може оо uзхоЖgailku от emuм.олoгuята на "uнтetЩu·

оналносm"U, я трансформuра В еkзuсmенцuала uлu реалuята

"rpu-

Жа"? ГpuЖama е, koято 6ЬВлuча хората В npegмeтa на тюсноmo

мuслене, u е фунgaменmaлнomo им omнoшенuе, HecВoguм.o kbМ egНO!
тpaguцuoннo оmtЮWенuе )(ъм oбekma, спрямо kOOmo те са

cy6ekm.;

ПpuВegенuяm М8Ako no·горе пасаж от Каkaбag3е uзтъkВa ak~
muВuзма

kamo

осноВа на субеkm-обеkmната бuтuuност H~

repraesentatio:
Дeti:сm6uеmо може еа променя uз осноВи обеkmа, ала субеkmа

- само В kpaUHO ограничена u преgВаpuтелно планирана степен!
Съоmбeтно ноВата napaguгмa koренно. "реВолюцuонно" npe~

образуВа мртината на сВета, gоkoлkото послegнаmа е обеkm!
Въ6лечеността на субеkmа
прegВаpuтелно nлaнuрана

таК му

6 промяната е kpaQнo огранuчена Q
cnopeg степента на ..профecuонална1

..uэслegoВamелсka aнгmkupaнocт".
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НауIшта (с тexнuIшта) сама е реэулmam от .. ugeoлoгuята" на

repraesentatio u egн08peмeннo е глaВнamа опора на пogобен nogxog.
Xa(lgeгep onpegеля науМта

u

mexнukama с чygнoВamuя. но

no

сьщесm60 uэkлючuтелно прецuзен тePМUH "nogcma6ka" (Qestell)"O.

6

случая nogстaВka означаВа 0н06а,

koemo

е nogлоЖено

nog

съ6рем.еннomо мuслене и ео прegnaз8a от Ужас::а на Нuщоmo. &Аа
u ео оmgеля om бuтиеmo. eguнcmВeнo из koemo фuлоеоф<::т8у6ането може ga е.

НО ako 8ь8леченocmma на cyбekmа 8 npoмянamа е kpauнo
огранuчена и пpegВapumелно nлaнuрана cnopeg степента на "про
фесuоналнam.а" му ..uэслego&amелсka aнeaЖupaнocm", то може оо

u Вcuчku "научнu реВолюцuu" са из нееоВото битие. Самите нayka

u тexнuIш не nogлежаm на "научна реВолюцuя". Те са тьkмo
Ho6oeBponeilckomo бuтие В негоВата опрegеленОСП1. Haykama u
технимта са cynepnapagueмama. napaguгмama. в koяmo 8сяka
naраguгмална смяна е 8ьзможна, Uли nogcma8kama, kоято onре
gеля затВореността на нашето Време.
Бuxме ли опиmали, ocmaВauku отВьтре, ga охараkmеpuэuраме
науkзта

u mexHukama kamo

бuтиен npul1Цun uлu npege/\нa та6-

толoгuя, эag kояmо ги няма?

ПостаВяне на Въпроса. Интуициuте на Бергсон: нашата
логukа е на материалните тела'? Бер?СОН nocочВа kзmо битие"
ПPUНЦUП на

Haykama maka

нареченuя от нега "kuнематoгpaфuчен

Memog"go. xapakmepeH за инmелеkmа. "Ние забелязВаме стаВането
\\ата cьcmOЯНUЯ, траенето мто миго6е,
за траене и стаВане, gpyгo е оноВа, за
е по-очебuйното от

u gаЖе koг:aтo гo60puм
koemo мuслим. Tako8a
g6eme эаблуЖgeнuя. koemo uckaм.e ga раэ.

глеgаме. То се състои ВьВ ВярВането, че може

ga

се мисли

нестабuлното чрез посреgнuчест60mо на cmабuлноmо, g8uже

щото се

-

чреэ неnogВwltното."ОI Интелеkmьm разрязВа mече

НUeтo на стаВането u ео фukcuра В серия от неnogВuжнu
<:ьстоянuя. Слeg тоВа чрез .. kuнемamографuчнuя Memog" се на
gя6а

ga 6ьзстано6u cmaВaHemo kamo nослegо6ателност om ста

тичнu noлоЖенuя. Нanротuб, В uнтуицията стаВанеmo е нenoc-
pegcm6eнo
I

gageHo.

Инmелеkmьт,

cnopeg

Бергсон, е Възнukнал

rnВueтo u ео nреgсmа6я Винаги karпо

gBe

ga

обслуЖВа

geUc--

HenogBwkнu сьcmоянuя:

egHomO - сегашно, gpyгomo. желано uлu неЖелано. koemo тряБВа
се постuгне илu uэбегне - бьgещо. Не uнmелеkmът ни от6ежgа
Qrn пърВото ВЬВ Вmopomо. а Hawama uнmyuцuя на Жu6u сьщecm8a.
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koяmо познаВа или,

gopu по-точно, е стаВанеmo непос:рegсmВеио.

Тя интегрира протичането не kamo сбор от сmаmuчнu разрезu,
kakmo си ео прegсmаВя uнmелеkmьт. ugВащ npegu Всuчkо 9а

означи, а мто нegелuма осъщестВяВаща се ЦЯJ\ОСffi. Фuлосoфu
ята

ow.e В ДреВна Гърция,

проuзхожgаща от uнmелеkmа. постаВя

В ocнoВama на бuтието неuзменното, Вечното, платаноВите
Иgеu. При тakъB напълно естестВен за чо6ешkuя нu uнmелеkm
от само себе си се оkаэ6а, че "фuзuчноmо е от разсь-

nogxog

8ьршенстВано [разВалено.

gati:}

лoгuчно. в тоВа се резюмu

цялата философия на Иgеumе. И там е сkрumuяm принцип н

фuлосoфuяmа,

BpogeH 6 Hawemo разбиране. Лkо нeuзменчu8осmm

е поВече, оmkолkоmо стаВането, формата е поВече, оmkолkоrn

uзменението, то тоВа е, защото лoгuчесkamа система на Иgе
ите, рационално сьпоgчuненu

u

koopguнupaHu межgy себе сщ

буkВално (раг

uneverltable chute] се разпрьсk6а 8ьВ фuзuчесkа cepи~
от обеkти и събития, случа(н-ю разnoложенu egHU слeg gpyгu ....9.1
ОчеВиgно В XaugeeepoВomo обсьжgане на repraesenlalLO, m
kapmUHama на сВета, научна или gpyea, се cьgbp}/(a kpumuka нг
инmелеkта, бораВещ с непоgВижносmu, с "kuнематографuчнш
Memog~, и mаkз Винаги отgелен от стаВането, В тepMиHит~
на Бергсон от интуицията. Тоест, чоВеkьт

kamo
леkm,

"репрезанmант", схВаща себе си

npeg koumo

npegu

kamo

прegстаВящ

Всuчkо

kamo

инте

сВетьт се преgстаВя, т,е. сяkаw се прожеk

тира на филмоВа лента. УслоВието е чоВеk

ga не Бьgе ВьВлече.
geucmBaHemo, понеже тога&
Битието не Би могло ga му се npegcmaBu, не би Било gage ....
за интелеkта. Този, за koumo сВетьт е 06ekmuBHa kэртинг
слеg6а ga бьgе не просто чоВеk, а учен, т.е. ga бьgе сВърза!
В стаВането,

6

интyuцията на

с "хераkлuтоВата peka~ на битuето с kолkоmо се може по-mьнkс
преgВарumелно планирана и ВпослegсmВие kонтролuрана нишk
на "професионалните си иHтep~" В "сВета на uзслegоВаmе!
сkэта си ангаЖираност". тоа е заgълж.ен от egHa kaтегоpuчн
научна етиkэ

ga

опазu uнтелеkmа

<:u ясен и, npegu Всичk<

kолkото успее по-gалече от прeguзразuмите Внушения на инт)
uцuяmа на ежеgнеВното geucmBaHe.
Ученuят не просто "uзВegныk" Вижgа патиците kэто заUЦI

тоа е професионално, Всъщност морално, заgьлЖен 9а ги Ви!;

I

maka.

за 9а Ви9и не gВa послegоВателнu "kagbpa", сега - патиЦ1
- заuци, тоо слeg& 9а се оттегли от ВuЖ9аноrт

слеg тоВа

- ВьВ Вuжgането, от npegcmaBeнomo - В пре9сmа8янеmо, UI
gopu В самото стаВане, В течащото битие, от побеkmuВнотl
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-

в "субеkmuВното". Ученuяm t:лegВа 9а 5Ъ9е

тuвнuя t:Вяm. 9а uмa t:aмo
не u t:maВaHemo помежgy, В

..Взет" от 06ekgBa kзgъра, - "npegu" и .. t:леg", но
koemo е эagъл>kен ga не участВа от

за t:ебе cu kamo "обеkтuВен" uнтелеkm.
С gpyгu gyмu, ученият е заgъл>kен 9а uзmласka uнтyuцията

npegt:ma8ama

om

си, kоято Всъщност го е заВела

kapmuнama на сВета

kamo

патицu В тазu - kamo заUцu.
Лkо пърВата интуитиВна 9oгa9ka, че патuците В geucmВu
телност са заUЦU, е глаВоломна u остаВа напълно ckpuma, то
6послеgстВие табуто, налагано от emukama на uнтелеkта, uзuс
kl3a uнтyuцuята 9а се пре9стаВu kuнeмamографuчно, kamo egВa
изменяЩU се логuчесku стъпIщ,

преkьс6анuя,

kamo

послеgоВателнu срезоВе,

koumo очертаВат мuлuметър по мuлuметър преВръ

щането на патuцuте В зauцu. СлegоВamелно прецuзно разложенuят
на nocлegо8ателнu лoгuчесku СbCmоянuя път е BиHaгu Възможен за

/>oeukama В безkраен граничен npexog, kakmo прожеk
kbM самото gВшkенuе, оо тряБВало 9а се стреми kbМ
uзoбщо u kьм фuзuчесkото стаВане В частност.

uнmyuцuята.

muраtЮто
стаВането

Анулиране на Въпроса. Решението на ХегеА: отхВърляне на
uнтуицията и

mog!

онтологиэuране

на

kинематографU4НUЯ ме

Бог В kачестВото си на наu-Велukия kuнемаmографисm бu

могъл 9а разлоЖи стаВането В безkраuна пореguца от състояния.

kачестВоmо ще се okroke състаВено изцяло от kолuчестВо,
бuтието - от понятuе. В абсолют uлu В eguH гранuчен npexog

Taka

gВшkението ще бъgе нищо поВече от състоянuе, а интелеkтът

-

самият Разум uлu Абсолютният Дух.

Исторuята U СВетът са таВтологuчно разумнu и обеkmиВнu.
~cтo за случайност u uнтyuцuя В eguH абсолютен илu "обеk
тиВен" смисъл няма. Интелеkтът се самообосноВаВа u В тоВа

omkpu8a

немuслимостта и слеgоВателно неgеuстВumелността

на неабсолютната си gеUстВителност.

"Понятuето

...

се оkaзВа eguHCmВo на битие

u

същност.

Същността е пърВото отрицание на битието, koemo Вслеg
стВие на тоВа е станало npuBUgHoCm, а понятuето е Второто
oтpицaнue. или omрицанuе на тоВа оmpuцанuе. СлegoВamелно то
е ВъзстаноВено битие, но kamo безkраuно onocpegcmВaHe u без

kpайна оmpuцателнocm на таВа битuе Вътре

6 сar.юто себе cu. "93
kamo същност би бuло egнa kpaUHO
оzрубена uмuтация на абсолютното стаВане, maka kзkmо се
kyнga gВuженuе ВъВ фuлма, бuВаuku преgстаВяна от 1б uлu 24,
СтаВането (илu бuтuеmо)
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илu kзkъ8то

u ga

е

Вършеното ч06еwkо

kpaeH

oko.

броu

kagpu,

е само илюзия за Hecъ~

Същността е пърВо отрицание:

ako

битието е пogВuжно, стаВане, тя ще е неnog6uжносm u maka
не би магла ga бъgе гюВече от npuBugнocm, kakmo kрайнuяm бpoQ

kagpu,

прожеkrnuранu ПОСllegо8аmелно. са само забllуЖgенuе за

нашите сетиВа. В

kpumukama

на

kpauHomo

прegсmаВяне у Бер·

г<:ОН u у Хегел сяkaw не може 9а се omkpue разлukа.
Понятието kamo Второ oтpицaнue или kamo отрицание на
същността е ВъзстаноВено битие. ОстаВаме В рамIФте на egHa
uнmелеkmуална операция: отрицанието. Беэkраuнаmа оmpuца~

rnелносm на тоВа битие (поняmuеmo) остаВа В самото нега. Akd
<;ьщносmmа е kpaUHO onocpegcmВaHe, kpaUH8 оmpuцаmелносm, тс!

понятието е безkраuно onocpegcm8aHe, безkраuна отрицател '
ност. Фаkmuче<:ku безkраuноmо е Второ отрицание на бuтиет

или стаВането. а kpaUHocmma е пърВото. При Хегед безkраuнот
не имитира, то е самото Вь3С"таноВяВане на стаВането. Меж
битието

u

Възстано8еното битие Разумьт

gосmатъчно място,

eg8a ди остаВ
8 koemo ga може ga се настани БергсоноВат

интуицuя.

gq

В 6езkраuноmо - gopu kamo kaчестВо, Hukoгa HecBogUMo
kpauHomo, go kоличесm60mо - има gосmатъчен простор за Всяklj

maka ga omkpuBa В беЗkраuно§
ga бъgе из~мерено, или с
преgел - за ga бъgе о~пре9елено. В kpauHa cMemka Разумът оси
ряВа простор за eмnиpuчнuя разcъgьk, а философията - на фuзukаm
u на Всяka koл.ичесmВеносm, kuнемаmoгрaфuчност, научност.
КраОното е npegocmaBeHO П09 Властта на kодuчесmВото, 4

kpaUHO

или kолuчестВо, а също

сВоята мяра, т.е. Възможността

атомарността, неgелимосmта на kраuния прехоg или на инту

ицияmа е неВъзможна.

"ПосmаВеносmmа
битие

u

- nuwe малkо no--нamambk Хегел, -

РдЗ.JJuчаВане; ето защо битието В себе си

си постигна

6

понятието

egHo agek8amHo

е НдЛиЧН1

u

за себ,

на себе си и иCтиHНI

налuчно битие, защото Въпросната поста6еност е самото би

тие В себе си и за себе си. Тази постаВеност сьсmаВля&
разлиkaта на понятието Вътре 8 самото нега, mъО kamo па
нятuеmо е HenocpegcmBeHo битие 6 себе си и за себе си, негоВитl
разлиkи сами са ЦЯАото понятие; те са общи 94 В сВоята 0"реgеленосm, u mъжgесmВeни със с80ето отрицание. "115
ПостаВеносmmа, интерпретирана kamo меmogологичесko yka

зание при изучаВане на емпирuчното, ни успоkояВа, че 9eUсп1
ВuтeДHocттa на Всяko нещо е сьсрegоmочена 8 него caмoт~
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с него може 9а се geucmВa. Обратно,

onepupa,

ako

с нещо може 9а се

т.е. 9а бъgе постаВено, т.е. яа бъgе разгле9ано

kamo

статuчно и нeuзменчu60. то cъgържа разлиkuте В себе си или

е понятие. Т езu разлuku, общи uли Всеобщи В сВоята опреяе
леност U mыkgecmBeHtl със сВоето отрицание. би тряБВало gз
са безkраuнu и ...и ga са безkраuното onocpegcmВaHe на noнятието
Вътре В себе си. В makbB случаu HenpekЪCHamocmma UI\U Hegeлuмосmmа е сьсрegоточена Вътре В понятието. Кагата бораВим
с понятие, т.е. с нещо geUстВително

nopagu

разумността ~,

а и разумно nopagu gеuстВителносmта ~, ние бораВим с нега
самото, не с цялата Вселена, защото то съgържа безkраuносm
та, безkраuното onocpegcm6aHe Вътре В себе си, и maka не
гоВата

HenpekbcHamocm

не пречи на обосoбuмосmта му.

Нещото е понятие и таkэ е интелигuбелно. Таkэ и отВътре

не се остаВя място за интуиция, през "оето egнu "Бег, сВобogа

U безсмъртие"

бuxа прониkнали и може би kонститyuрали не

uнтелигuбелен сх:татъ" на понятието

Kak60

-

"нещото

остана от моя Въпрос? Наистина нищо.

kретният учен и

emukama,

8 себе си".
Kbge е kOH-

на kояmо е Вречен, негоВите про

фесионални интереси, сВета на изслegоВаmеl\сkаmа му ангаЖи

раност, житие-битието му, негаВото ежеgнеВие?Тези 9Уми gopu
не можаха 9а 90стигнат сферата на същностите, на пърВото
отрицание, останаха В смьщно осъзнаВаното и почти неопсх:

pegclnBaHo битие. НапротиВ, бях ВьВлечен В няkаkВо странно
nepnemYYM мобиле на безспирното преgстаВяне. Посоkата, Makap
u неgосmшkима, ми беше ykaзана: безkраuно опосреястВане на
битието чрез същности kbМ иgеала на понятието, koemo egноВ ременно е сьщност и битие, мислено и gеUстВително.
Като kрайно, смеещо се, плачещо, реВнуВащо, тъгу6G1ЩО

чоВешkо същестВо

go

u

пр.

безkрайно onocpegcmВaHe, съотВетно

преgстаВяне-. не можах яа яостигна. Аз бях преВьрнат В роб на

uнmелеkта си, на моята

npegcmaBa

за себе си "ато разумно

съзgание. Бях ВъВлечен В guckypc, dISCUrs0 96 , сноВане насам-натам,
u ako не постигах, koemo желаех, слеgВаше ga сноВа Все по-бързо.
за ga се прu6лшkаВам go Абсолюта. И ako не се приблwkаВах,
BUHama беше В "грешната" MU чоВешka npupoga, В НейнатА
kpaUHOCJn, отС8Мност.
В gеuсmВuтелносm тоВа 6езпресmанно гоВорене, dlSCUrso,
сноВане насам·натам "ато безkрайно прegсmаВяне, имаше за
заgача Всъщност

ga

заглуши собстВената си неgостаmъчносm

чрез uлюзuя, мuсmифukaцuя. сублимация, рационализация,
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ugeo--

hоеШl, ga onpaBgae, но kak60 ga опpaбgае? ЧуВстВото за ммо
ценtюcm на uнтелеkmа, koUmo беше пpuзВан от ПросВещенuето,
но не ycnяВаwе яа onpa6gae Възложените му нagежgu?
Бих kaзaA, че ako UMa безапелацuонна U npoмucheHa gokpau

ugеoлoгuя на научността, то moВа е Хегелo6amа фuлocофuя.
ПоВmорно пoc:rnaВян~ на Въпроса. достатъчно е ga се от
х6ърАи безkpaUността на onocpegcmВaHemo, при kоято noнятu
ето е Вещ u обратното, за 980 яоnycна преамета u gyмaтa,
фuзuчното u hoeuчното мто mpemupaни egнakВo, kamo еяно U
сьщо uз сnocoбa, чрез koomo бораВим с тях u uз koumo са ни
9ageнu,

kak6umo

са. Не бu uмaм смисъл kaртеэuансkamа

mомuя, защото за нас

npegMembm,

м.иСАоВен

UhU

guxo-

протяжен, е

nopagu същестВото си egнakbB UЗ начина, uэ koumo тoU uзобщо
ga бъgе наречен Вещ.
"Кои оо си гуБUh Времето - пише )(аugегер, - ga разсъжgаВа
Върху тезu npocmu прuнцuпнu положенuя за Връзkamа межgy неща
u uзреченuя, межgy строеж на uзреченuето и строеж на Вещ
ността? Bbnpeku Вcuчkо, Hue тряБВа ga nonumaмe е hU строежът
на простото uзреченuе (сВързВането на субеkm u npegukam)

може

оглegад.ен образ на строежа на Вещuте (cbeguHeнuemo на С)6-

станцuя с аkцugенцuи)? Илu

nbk

е Вярно обратното, а именно,

че тоky-що прegстаВенuят строеж на Вещите е нахВърлян
сnoрея стpykПIурата на uзречението? ...

HU gaBa мярkата
HUMO nbk послegнаmа се отразяВа просто
В uзреченuето. И gBeme - строеж на uзреченuето u строеж на
Вещта - пpouзлuзат В сВоето разлuчuе u ВъВ Взаимоотноwе
нuята си от egUH общ пърВичен uзВор."Р7
Всъщност тоВа е Въпросът: kak и В kakВo kpauHo емnupuчно
- не В безkраuно, абсолютно U фuлософсkо - лoгuчното и фu
эuчното са еяно U също? Илu kakВo е меmафизukamа kamo ем
пuричен npegMem? Kak e>kegHe6uemo, ООтието на ученuя u сВе
По прuнцuп

HUMO

строежът на uзреченuето

за строежа на Вещта,

тът на uзслegо8аmелсkата му анeaЖuраtlOCт не са просто сВър
зани с mbHkama нuшkа на профecuонад.нumе му интереси, kakmo
е заgъл>kен ga прegстаВя присъстВието си от еяна emuka на
инmелеkmа, а са непреkъcнати из самото OOmue? Кak npegcmaВящuят

u

прegстаВяноmо са HenpekЪCHamu и

kak еяВа слeg тоВа
kamo отgеленu,

(и не необхoguмо) биВат мuсленu от uнmелеkmа

за 980 може то':' ga cu присВои заслугата, че ги сВързВа? Наи
сетне kak БергсоноВamа uнтyuцuя е самоmo ста6ане U kak чрез
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gВa kagъpa, фukcuраНJ om uнmелekmа, бuВaозначаВана u npuэo6aВaна
ga се осъщесmВu; 8 eguH ман на мисленето - ga пpeckoчu uckpama
на paзбuранеmo, а 8 moзu на пpomя>kнocmmа - ga uмaмe uзмененuе?
да разглеgаме yнuВерсалнаmа субеkm-пpegukamна cmpykmypa
на uзреченuеmо. МеЖgy С}'беkmа u npegukama 8иHaгu пресkача
uckpa; нue я означаВаме оо eguH u СЪЩ начuн: "е" - konyла.
Субеkmьm u npegukambffi са g8e непogВuЖносmu. В тяхнаmа
неuэменчu8осm мuсълmа ни може ga cu оочuВа gълго. Но самото
kaз8ане е съсpegоmочеtю 8 "е" u е мигноВено. То не ga8a нukak8u
gpyгu ykaзанuя осВен egHO, yнu8ерсалtю: разберете! И е у6ере
ност, че 8сяko чоВеwkо същесmВо paзбuра ykaзанuеmо u може
ga ео осьщесm8u. В .. е"-то не може ga се эagър>kuм, осВен МО
не го субсmанmu6uраме: бumuе. Лkо битuеmо е 8ечнuяm проблем
на философuята, то слegВа ga се насочuм тьkмo kьM uckpama

u

kbМ начuна, оо

koomo

пресkaча. Нещото ео имаме тьkмo

тоВа мигноВение на разбuрането неза8uсuмо от субеkmа
gukama, koumo са се оkаэалu с8ьрэанu.

u

8

пре

ga cu npegcma8uM нещото kamo kyJшна, обkрьжена
u пре
просто gYMU. Бuxме моглu ga си ео npegcma6uM u

Бuxме моелu

от многомерносm от неuэменчu6осmu, 8ьэможнu субеkmu

gukamu, uлu
kamo пусто обkрыkенuе

от 8ьзможностu, от потенцuалнu, uз

пьлнuмu uлu неосъщестВимu състоянuя, БергсоноВuте

"kagpu".
koemo не можем 9а си npegcma8uM, е тьkмo kyxuHama,
nycmomama на "е", на uckpama, Бергс:оноВоmо нuщо uлu XaugeгероВото Нuщо. Ала тьkмo то е, koemo нu интересуВа, меmа
фuзukата kamo емпuрuчен прegмет, koemo можем 9а наречем
бumие uлu нuщо, uлu gBeme egHoBpeMeHHo96 , ga означим с неп
роизнocuма графема (?), uзkaз6аща сВояmа мълчалuВост, uлu оно
Ва, за koemo не можем ga eOВopuM. ТоВа е тъkм.o (?), koemo стоеше
В заглаВието ..Тяло u понятие?" u koemo е проmиВоnocтаВеност
на 8сяka реч, guckypc, discurso, сноВане. Можем ga uзnoлэВаме и
битоВия начин за означаВане: geucmBue, мислоВно uлu Вещест
Вено, лингВuстичнuя - субеkт-преgukamна cmpykmypa, фuэuчнuя
- ВзаuмogeUст8uе, семuотuчнuя - знаk, фuлософсkuя - тьжgес
тВо на обеkm u субеkт, tю kakmo u ga го означим, не означаВаме
него самото, а непog8uжности оkоло него, koumo само 06ukaлят
неизразимостта WJ. И тоВа, koemo поразяВа фuлосoфuте, е, че
през цялоmо тоВа Време Вue, читателите, u аз, аВторьт. сме
ео имали, бuлu сме за MигHOВeнue самото то, разбuранеmo, Henpekьcнarnocттa, geucmBuemo, gokamo пиша u четеmе тези UЗ·
речения, а u kak6omo u ga мuслим uлu ga праВим.

ТоВа,
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Но, gържеuku пocmояюю Bнимaнueтo

<:u Върху tteгo6amа не

uзpaзuмocт, а не сублuмupa(lku я, не UNOзорно npeмax6al1ku я, не

омало8аЖа6aUku я, бих оnumал ga <:u прegстаВя вр}'е8. мртина
на сВета, еан08ременно лoгuчесka u фuзuчесka, В kоято не пpocmо
пpegcтаВям. а съм с u.ялomo cu kpa(n.ю u малogywнo сьщестВо,
с естестВената u не пpecuлена мuзерuя на нашия uнmелеkm, на
моя лuчно. Бux uсkaл оо нuMkъ6 начин ва не се оnuтВам 9а
избягВам боАkamа, ВuHaгu koнkретна

u В нещо gageнa, om iфаСа

ността, нищожността ми ВЬВ Времето и Вселената; ga се
бwkвам egВa В началоmo. тоky-прохожgащ u без иukoгa ва мu
е gageнo 9а знам 9aдu с'ьм. обречен W\U uмaм нage>kga аз, АUЧНО
аз. Не uckaм ва разбuрам,

nopagu

тоВа, че не плача, не мразя,

не се смея, не HeнaBu>kgaм, а само paэ6uрамW; напротиВ, иckaм
ga paзбuрам mъю.ю u3 тоВа, че се смея, плача, ненa6uжgам u из
paзбuрането. че оо праВя.
Сега бux се нagя6ал.. че мага

kъgeтo нито аз. нито

koe

ga

поглegна нещата не omооре,

ва е чо6ewko същестВО е бuло, нито

9а се преструВам. че ги Вшkgам ommaм, а изВътре. В

koemo

съм

Вметен, а и Всичku ние. СлegоВатеАНО иckaм. 9а поглegна при
pogзта uз моето присъстВие kзmо Вметено В нея и само uз
тоВа - noзнаВащо.
Пpu makbB nogxog не мага
на бuтието

ga прegполо>ka gВe отgелени сфери:
u на същностuте; на фuзичесkоmо u на логичесkото.

Те тряБВа 9а са paBHonocmaВeнu, 9а съсевстВат, е9ното ме
улоВимо

ga

преминаВа В gpyгomo.

Пpu makbB nogxog eмnupuчесkото понятuе таkз, kзkто реално
се UЗnOАЗВа. ще съотВетстВуВа на емпupuчнomо фuзuчесkо тяло.
Понятuе
с6ета.

u
Cnopeg

mялo: логuчеckamа

U фuзuчесkama kapmUH8 на

kaнol1..1me на kAacuчесkamа науkз cьw.ecrnВyfla пълна

незaВucuмост меЖш AOгUчесkamа
Логuчесkamа

kapmuHa

u фuзuчесkamа kзртина на cВema.

на сВета се сьстou сяkаw от noняmuя.

Понятuето е моЖе би В kaчесmВоmо на лoгuчесku атом. Съче
таВането на понятия е лuнеl1но Ш\U сума от състаВящuте оо.
Таkз може ga се сkuцuра kлacuчесkата npegnocma6ka за Възмож
ност на лoгuчесkamа kзртина на сВета (на лoeuчесkuя сВят).

В лuтературата атомът е gyмama. Бux исkзr.. 9а пogчерmая.
че съчеmанията от gyмu са HeAUHe(JttU. Изреченuяmа, особено
стихоВете В noезuяrna, ни отпращат ЬМ смuсъла на но80по
J\УЧено eguнcm80. koemo gалеч не е сума от целостта на <:ЬС
таВящumе ео gyмu.
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Обратната aнaлoeuя kъм понятието

kamo

gyмa ни ornВежga

В egнa nog8wkнocm, в twWЧUemo на оеромно Bupmy8l\НO бoeam~
стВо от CMUCItU cnopeg xuляguте koнmekcmu, В koumo моЖе g8

е (употребено). ИэnoАЭ8анеmo на gyмama kamo понятие uмa за
ugeм ga фukcuра eguн от meэu koнmekcmu kamo "ucmuнeн" \.WJ,
С_

9}МJ. egUНCmВeНO ornнacящ се

go npegмema на gageнa нayko.

МножестВеността om koнmekcmu, В koumo Всяka gyмa om
gageн eзuk и за koнkрemeн чo6ek е, тоВа е НeUНa блuэocm.
Послegнoто изречение е прuмер за onum ga се фukcuра gyмa kamo
понятие. НО no--нamambk поняrnuemo .. БAuэocm" ще се UЭI1OAЭ}I8a
и kamo gyмa В .. нюната блuзост" UAU мнoeooбaгpeнocm В бьл
еарсkuя еэuk. Трептенеmo на тepмuнuтe меЖgy gyмu и noнятия
е обuчаен npuuoм В съВременната фuлocoфuя.
Клаcuчесkama лoeuчесkа kapmuнa на сВета се стpou 8Ьрху
cъВnageнuemo на noнятuето с означаВаното; по gpye наЧUН
kaэано, блuзостта на gyмaтa се npegnoмгa Вътре В нея самата,
неОната Външност е чuста
Прехogumе могат

ga

u

nycmа. и тогаВа тя е понятие.

се uз8ъpw6am яВно

u

koнmpoAиpaнo чрез

сВързВане на понятия. Думата не се обработВа от неОната

Външност. или В неулоВимата

u блuэocm.

из субеkmuВнu. "час

тнu". ..мoeuчнu", незначuмu асоциацоо.
САеgoВamелно иgеяmа за понятие uэuсkВа cъВnageнue на БAU
эост u означаВано В gyмaтa.
Когато близостта u оэиaчa6atюmo cъВnagam, нue сяkaw Вшk
gaмe обособеността на фиэuчесkoто тяло . ..Субстанция - пuше
Ернст Мах, - се наpuча безуслоВно noсmoянното Ull.и оноВа,

koemo се npueмa за makoВa ..• По makъ& начuн Вся:kо тяло е
субстанциОНаАНО, понеЖе, за тоВа ga се забележи. е НУЖНО само
ga се Вземе, ga се поглegнe."IОО То може 9а се Вземе, премести,
noc:maВu на ноВо място, без 9а поВлuча по абcypgен начин Вcuчku
прegмети okol\O себе си u от no-нagмече. Точно maka можем

ga

постъпuм с поняmuеmo: то сяkaw остаВа точно същomо Във

Вceku koнmekcm, 6 koClmo е постаВено.
КАаcuчесkamа фuэuчесka Iшртина на сВета се cъcmoи от
обособенu тем, uмatЦи маса, разположени В пространcmВomо

Времето. ,.Към сетuВния koмnAekc. npegсmаВля6ащ тЯl\OnЮ, се
отнася u усещането за Време и npocmpaнcm80. т.е. moзu нег08

u

пpuэнak. че

mo

се Вlоэnpuема в опpegелено Време

u

на onpegeдettO

място. фakmъm на nog8wkнocmmа на тЯl\Omo означаВа Всъщ
ност cnocoбttocmma на gВama moky-що назоВани едемеюna на
koмMekcu по раЭJ\\Nен начин 98 8apupam omнocuтeднama устой-
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чu80ст

om

(Stabllltiit) на останалuте HeгoВu частu. Тялото се gBu>ku
u нue

egнo място kbМ gpyгo. Тялornо нany.:ka egнo мясmо

нaмupaмe същото тяло на еруго място. HauBнomo мuслене раз

глe>kgа тялото kamo постоянно. Тялото е осноВа на пърВона
чалната нauBHa пpegcma8a за субстанция."!!)! Пpocmранст60mо

е пълната

nycmoma на ..Вън от тялото"; Времето HU гo6opu,
..сега". Външността на тялото
u на момента ..сега" е празна; kakmo понятuето не се обработВа
от сВоята Външност (то няма Външна блuэocm), maka U тялоmo
че Вcuчko е съсpegоточено В

не ВзаuмogеuстВу6а със сВоята Външност, т.е. чрез поле.

koemo сВързВа gBe понятuя отВън, съотВет
koemo е Външно по отнощенuе на
Стрелата на Времето фuгypuра kamo субеkm-прegukam

На cъ>kgeнuemo,

стВуВа ВзauмogеuстВuеmо,
телата.
на

cmpykmypa

на cъ>kgeнuemo.

Смонен съм 9а Вugя

6

лoгuчесkuя сВят

egHa

интерпретацuя

на kлacuчесkamа фuзuчесka kapmuнa. Изомоpфuзмъm обхВаща слeg
нuтe белеэu:

Понятuета (тялота) cьgърЖа coбcm8енama близост в себе си.
ПеuсmВuтелностmа на понятието (тялото) е сьсрegоmочена
изцяло В нега и не заВиси от

kOHmekcma

(наличието на opyгu

тела).

ПространстВото на понятието (тялота) е nycmo и е noтен
циадН8 8Ь31v1OЖност за ВсяkakВu сВързВания (6зaIJмogeii:стВuя).
Понятието (тялomо) есъщото В нов koиmekcm (НОВа ситуация).
Съжgенuето (ВзаuмogеuсmВuеmо) сВързВа понятията (тела
та) omBbH 102 •
Въпросът, koUто слеgВа, е: kakВa е

eguHHama фuзuчесkа u
ako се иэхожgа не от обособеността
понятието, от съсpegоточаВането на geucm-

логuчесkа kapmuнa на сВета,
на тялото или

8umелносmта Вътре
Проблемът, kbМ

6

нега, а от ugеята за непреkъС'нэmоcm.

koumo се стремеше

изложението, uзuсkВаше
eмnиpuчноmо (не философсkomо, kakmo е при
Хегел) eguнcmВo на логичесkо u физuчес-kо. В kaчест60то поне
на xunoтеза е изkaзaна може би за пърВи път от Бергсон. От

npegnocma8kama за

глеgна точka на egнa феноменолоеuчна онтология (пogобна на
разработенuте от Хусерл и

Xaugeeep),

битие и същнocm, фu

З1.Nесkо и Л02Uчесkо биха били непреkъcнаmи. Те не биха били

mьжgес-mВенu В egUH абсолютен, фuлософсku смисъл, чрез .. без
kpaUHOmo оrюcреgстВане", ..безkраUната ompuцаmелност" на по
нятието uлu В gBwkeHuemo, а eмnиpuчно непреkъcнamи, раВно-
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поста8eнu. Прu тakъ8

nogxog ученuяm оо моеъл 98 noзtta8a само
npuCbCm8ue 8 с8ета. Не може 98 се ugeHmuфuцuра eguнcm8eнo с "kuнeмamoгpaфuчtA.tЯ мехattJЗЬМ" на своя UHтелekm, kakmo оо сы.цест80 uэuсk8a Xeeeю6ama cy6ekmu8нa лoгuka;
не може ga има СaчDCbЗНЗНUemо. uэuсk8aнo om kapmeзuансkama
guxornot4JЯ межgy мucлене u npomя>kнocm, за прозрачно, Бeэnлъmно
~mВue 8 сВета на uэслego8amелсkama оо aнгrokupaнocт.
Далu nogобен nogxog не бu бuл по-agеk8amен npu обсъжgане
на .. гносеолoгuчесkuте" 8bnpocu, kouто постаВя k8aнmo8ama
uз бumuuнomо оо

механukз?
eмnupuчесkото eguнcm80 на лowчесkо u фuзuчесkо слеg&
CbOm8emcm8ue межgy поняmuе u тяло kзто обособеностu.
Но сьщо таkз от емnuрuчесkото eguHcm80 на Л02Uчесkо U

om

фuзuчесkо ще слеg& U 8ьзможностma за тьрсене на сьот8ет
cт8ue межgy фuэuчесkото поле u няkak8a лoгuчесka Henpekьc
натocm. Може бu пogобна аналoгuя бu бuла

xapakmepHa за сь8u фuзuчесka kapmuHa на сВета.
И там (?) kamo 8bnpoc е: kak8a е eguHHama фuзuчесkа u
логuчесka kapmuHa на с8ета, ako сеuэxожgа не от обособеността
на тялото Ull.U понятuето, от съсрegоточа&нето на geucm8uтелносmта 8ьтре 8 него, а от ugеяmа за Henpekьcнamocm.
ременната лoгuчесka
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111.

ПОЛЕ И ПОЕЗИЯ

Bъnpeku mpaguцuяmа моЖе 9а се прegnoAOЖu. че gе6сm&1mел
ността на пpegмema не само не е paэrtOAoЖена изцяло Вътре
8 него, т.е. gopu u ga се noga8a uэomэag kзто нeuзpaэuм ocmambk

- нещ,omo 8 себе си, ами нещо значumеАНО no8eче: нukakВa част
om него8а:та geUanВumелносm не есьcpegomoчена в него самоmo.
Тое<:т. koeamo боpaВuм С неео kaJПо с обособеност. нue веис
т6аме със cянka, с enuфeномен. kakb6mo е сmamuчносmmа 6
Бергсоно6аmа фuлocoфuя на Жu8oma, u тъkмo mo8а нu noз6oляВa
ва ео третираме kamo обеkm. Кoeamо 60paВuм с нещо kзто с

нeuзменноcm. тъkмo порааи

mo6a моЖем ga

ео пpa8uм

-

noнеЖе

НUЩО не uзменяме.

ПpeВogъm от

eguH

езuk на вруг е npuмep,

6 kOOmo може ga

се различи б.шэocm от означаВано. ОзначаВаното е cяkaш из6е<::тен ugеал за yнuBepcaAHocm на

npegMemHocmma,

обеkmносm

та, за незaВucuмосm от eзukа. Тoзu ugеал е Въплътен В
mukama на g6yeэuчнumе речl1Uu,u.

npak-

В noeэuяmа обаче, kьgeтo eguнcmBomo е no-ckopo uз близост
та на gyмитe. оmkoлkоmo В тяхното означаВано. речнuk06uяm
пре60g е не noВече от nOМОЩНО cpegcmВo.
В go6egенuя

90

cuомamuчен меrnoв

«раен прegел на лoгuчесk9 построяВане

(6

ak-

математиkзта), нeoчak6aнo uзkpuсmaлu

зuраm пogобнu ugeu:
Теоремите се uэВеЖgаm

gegykmUBHO (чрез строео опpegeленu

U мноео мat\ko на 6poQ munoВe лoгuч~ku cmbnku) от akcuoмume.
Понятuята, koumo фuгурират 6 akcuoмume, mpygнo могат ga
6bgBffi нареченu noняmuя, 3ащоmo тяхната опреgеленocm е само
U gоkoлkoто omго&рят на отношенuята, koumo оо фukcuрат
В akcuoмume. По-точно е ga се kaЖе, не че noнятuята са нanълно

a6cmpakmHU. а че са неогранuчено uнmepnpemupyeмu. Те не могат
оа 6ъgam нареченu НartЪAHO абcmраkmнu. gokoлkоmo akcuoмamuka
без нuтo egнa uнmеpnрemацuя е абcypg. Caмuтe зkсиoмu uм,n
AUЦupam cъBkynнocттa om меmaeэuцu, koято tшпpuмер 6kлюч&
фоpмaмtamа лoeuka, теоpuята на мноЖестВата (илU akCUOl'o\llmu-

kama

на цeлumе чucлa), пра6uлa за uнтерпретацuя,

koumo

са

неpaэgелно сВърэанu с koнkpeтнaтa uнтерпретацuя, koяmо се

има npeg8ug. В теоремите несе gonyd<a 6ъВe>kgане на НOВU гюняmuя
шu omНOWeR.IЯ ОСВеН kзmо нecы.цecmВeн npuмep UAU u.uocmрацuя.
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Ako cu npegcma6uм блuзостта kamo okpьikнocm с център
означаВаноmo, mo akcuoмamuчнuят Memog kamo ugеал е egнa
yнu8ерсална блuэосm, koяmо моЖе ga се paзnoлoЖu оkoлo мно
жесmВo означaВaнu u ga се noлучu гама om инmерпретацоо.
Блuэocmmа, окаелegена kamo okpыkнocт, е стpykrпypа. В moзu
смuС'ЪЛ означа8аноmo е променлuВа, ЯВl\eнuе, форма, а блuзocтma
kamo cmP.fkmypa - yнuВерсалносm, cыцнocm, съgърЖatiuе.
Ako cpa8нuм ak:CUOММ'lUЧНUЯ мemog С noeэuята, се отIфи6а
cxogeн стремеЖ

u npakmuka

на uэмест8ане на сьщносmma

om

означа8анomо kbм HeгoВama БI\uэocт В мakcuмaмtama степен на
неза6ucuмocт om него. 3а ga се UЗЯСНЯ, Cll.egВa ga paзnol\Фka межgy
akсuoмamuчнuя u noemUЧНUЯ Memog eguH трети - "гpaмaInuчен".
,.fpaмamukama" бu пpuтеЖаВала меЖguнна <:тenен на yнuВepc8l\
ност: тЯ не е HanыI.o бeзлuчна, nogoбно на akcuoмamukama,

не е напълно заВucuмa

om kOHkpemHOmo

u

означаВано, kakъ6тo е

egu ..uзkлюченuя" - nbp6ume Я пpuблu
Жa6am kъм akcuoмarnuka, а 8тоpшnе - kъм ceмaнmuka.
Посma6енаmа no-горе 8 kypcuB пogобна сьщност на зkсио
мamukama u noeэuяmа е не няkak8a ераматuчесkа стpykrпура UI\U
Сl\учаяm

npu

но8ременно

ceмaнmukam.a; затоВа ераматиIшта се състou

om

"пpaВuла"

"праВuлs", а меmафорuчната нenpekьcнатос:т на интерпрета
цията. Всяka интерпретацuя на ak.cuoмamukama е пogобна на

Всяka gpyгa. Akcuoмamukama gърЖu

nog oko acnekma на mblkgecgokamo тяхното р8ЗI\Uчие е
интерпретuращия, koQmo разстuла

тВо на Вceku gбе интерпретации,
остаВено на хрумВането на

egнoмepнocmma на egHa oбuчаuН8 меmaфoрuчносm. EgHoмepнocm

та е зagаgена със <:тpykmypamа на зkсиомаmиkзта.

Поезuята, kakтo и ceмaHmukama, е мноеомерна. ПО Оруг начuн
kaзано, тя не. е транзитuВна: от rюgoбuеmо на оВа noemичнu

образа с трети В нuIшkъВ Сl\учail не Cll.egВa nogобиеmо noм.еЖgy
им. По тоВа noeзuяmа, 6 kaчестВоmо си на ceмaHmuka, се раз
лuчаВа от akcuoмamukama.
Но myk бux uck8l\ оа akцeнmupaм npegu Вcuчkо на nogoбuеmo
на akcиoмamuka u noeзuя, тоky-що npomuВonocmaВeнu nogобно

на epaмamuka u семанmищ 6 kaчесmВото им на онmoлoгuu. Bceku
елемент на akcuoмamuka Ul\и noeзuя е Вuнaeu uзВън себе си, mo\)
тpaнcцeнgeнmupa,

mOU

е метафора на самuя себе си.

E8kII.ugo-

akcиoмamuka не бораВu с mочku, праВи u pa6нuнu, а с
тexнuтe мemaфopu. В akcиOiotUme фигурира не mочka, не праВа,
не pa6нuнa, а техни меmaфopu, cяkaw 6 acnekm на Meтoнuмии.
СъВременното paзбuране за akcuoмamuka е тъkмo еона метафора

6ama
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на мemaфopuчнocmma. Нещо no6eче, елемент
omнowенuе с gpyгu, от egнa страна, u
uиmepnpemupa, от gpyгa, е aбcypg. Toec::m,

koUmo

не е

6

koUmo не може ga се
no сВоето onрegеленuе

6ceku

елемент на akcиoмamuka е само 8 mрансценgенцuя, uз8ън
себе си, не притеЖаВа нukak8a самостоОна бuтuOнос:m, а.сре
gomочена В неео.

u

koяmo

g8

не uзчезВа при uэoлuране. Тай

същecmВy6a с""о В gВwk....e, В uнmepnpemoцuR, В мemaфoра,
mOQ няма с::яkaw "маса на nokoU" u е .. noлe" ...сВеmлuна". В moзu
cмuсъл за елемент на akc:uoмamuka мo>keм ga гo8opuм само 8 akma
на uюnерnpemaцuя uлu, обратно, на uэ8eЖgане на мcuoмamиkз,
СЪЩО kakrno k8aнmъm на noлеmо с:ъщесm6y8a само 8 uзлъчВането

u

l"ЮeЛыu,aнemо му от ВещестВо.

ТоВа моЖе ga се

no6mopu за сeмrmпroЬmа на gyмa, ynomребена

ga uзгpagu noeтuчен образ. думата се стреми kbМ gpyгa, за g8
се noя8u целocmmа на noemuчнuя образ. И Heинama cтaнgapтнa
семантuчна ynoтре6а се e:yбu, mя приgoбuВа koнkpemeH смuсъл
само В 06раза. гещалта. бuВа UHmepnpemupaнa 6 него. Нещо
no6ече. бux kaэм., че ugеяrnа за gyмa е m6bpge сиАК8 а6сmраkцuя
тя не може ga означаВа gpyeo осВен набор от гещaлmu (6ьз
мажно е ga са onucaни kзmo cmpykmypu), 8 koumo е уместна.

u

Taka

gyмama се 6kлючВа

8

гeщaлmа на набора от 8ещaлJТlU на

ситуацuu, 6 koumo може ga се ynomребu. "КазВат ни, - nuwe
Вumгенщаuн, - че не стаВа Въпрос за gyмaтa. а за значенuеmо
\:1; u npu тоВа мuслят за значенuето мmo нещо от тuпа на
gyмam8, мамр U разлuчно от нея. Tyk gyмama, а там - значенuето.
Кakтo naрите U kpaВama, kояmо може ga се kynu с тях. (От

gpyea

страна обаче: Паpuте

u

noлзaта от mях.)"l03 Гeщaдmьm

на aJmyaцuяmа, нeUнwпn koнkpemeн cмuc'ы\ е paэлuчeн

om

eeщaлma

на набора om cumyaцuu uлu He(iнomO ,.эначеtue". Но очe6ugно "зна
ченuето" СЪЩО е эaВucuмo от няkak8a цялосmнocm. гeщaлm.
momален смuсъл, мakap

u не moзu на koHkpemMam& cuтуацuя. "Кak

тогаВа сме научUAU значението на тaэu gyмa (маnр. на gyмama

.gобро")? В kakВu промеро, В kakВo eзukoВu uгpu?ToeaВa ще Вu_
по-лесно, че gyмama тряБВа ga uмa ceмeucm80 om змаченuя."I04
Няма kak 9а не се Bugu, че M~gy npuсъстВuето, UЛU koHkpemнuя смиСЬА. u mоmмнuя cмuсъл. uли значенuеmо, тече Време

UAU

се изВършВа koнcmumyupaнe.

eфuмернu okoлttOCmU uли променя

koemo Menpekъcмamo cъзg:аВа

nepcnekmu6ama

на феномена,

съчemaнuеmо на akmyм.нo 6wkgaнomo (ree!, Хус::ерл), с хоpuзoнma
на nometIЦuume

U uзnълнеliUе

(ideel). Cnopeg

Вuтгенщаutl:

се 9okoc:Вam."I05
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..в

eзuka oчakВaме

Бux}'ПlOЧНUЛ kakВO paэбuрам

nepcnekmu6a
koemo

nog БЛUЭ<X:m

в.в феноменoлoeuчна

по слegнuя начин: близосmта е оkолносm

е Henpekъcнamo. При

mako6a

6

оноВа.

съчema8aне на блuзocm с

Henpekъcнamocm блuэocmmа е неuэpaэuмoc:m. слeg kamo <:ъм вkмo
чuл

8

egнo 6ЬЗМОЖносmmа за onpegeмlHe, огранuчa6aне на 8ът

решнocmта (оkoлносm) uз оноВа.

koemo не мo~e ва има Вьт

решнocm (непpekьcнamостта). за ва разглegaме феномена karпо
понятuе, нue тряБВа

ga оо oтkъc:Heм orn uнmенцuоналнuя ЖuВот

на съзнанието. НО феноменът ащесm6y6a само 6 1'teнлu6uя nomok
на cъзкaнuemо. ФеНOll4енъm няма маса на nokoU. таО е само В
g8wkeнuemo. gВuЖeнuето оо koнcтиrnyupa. Aнaлoгuчнo Dasein
заеуб6а глаВната си xapakmepucmuka (ga е 8uнaгu отбbgно на
себе cu биВащо, .. загpwkено" бu8aщо). koгamo е ВЪН от Времето.
06bpнamoc:ттa му !<ъм битието uзчезВа; Всъщност не бихме
могди ga eoВopuм. за Dasеiл ВЪН om Времето.
3а ga бъgе nogобна uнmyuцuя no--)'бegumелна, сдевВа ва се
наВлезе 8 gyмama непреkъcнamост. Нenреkьcнamocm. kakmo мно
eokpamнo се uзmъkнa Вече. е оноВа, от koeто не моЖем ga uм.aмe

..kъc", ..пpegел".

"мяра", т,е. оноВа, koeто оо ПPUНЦUП не може

9а се о-пpegелu, uэ-мepu, koeто е нegелuмo оо сВоята

npupoga.

На нenpekъcнamocmma npomuВocmou с8ързаността, koяmо с

ВързВа Вече преgВаpumелно обосо6енu неща.
Клаcuчесkаmа лоеuчесka kapmuнa на сВета целu
Henpekъcнaтocттa

om

ga

paзgeлu

сВърэaнocmmа. Понятuята са Henpekъc

Вътре 6 себе Ф, noнеЖе cъgържат UЗЦЯI\О собстВенаmа
6лuзосm. За сметIш на mo6a те бu6ат сВързанu само u

Hamu
cu

eguнcmBeнo om6ън, kзто югuчесku aтoмu. На пръВ noeлeg 6egнaгa
може

ga се gзgе koнmpanpuмep: Всяka kl\acuфukaцUЯ u ga речем:
"UeAUme чuсl\З бuВат: четнu u нечетнu." Но понятuето "ЦЯI\О
ЧUСIIО" no нukakъВ начuн не се състou от "четно ЧUСIlO" u от
"нечетно ЧUСIlO". ТоВа uзреченuе нu kaэ6а, че тезu noнятuя "ЦЯI\О
ЧUСI\О", "четно ЧUСI\О" u .. нечетно ЧUCI\О" М02ат ga бъgam с6ързaнu
чрез noняmuеmo за kAacuфukацuя, uзразено с gyмama

,.добре;

-

nuwе Вumгенщаuн,

се oбeguняВа

kamo

-

..бu6ат".

знaчu noняmuеmо за чuсllO за теб

lIOeuчесka сума на тези отgелнu, cpogнu

noмеЖgy uм. понятuя: броОно чuсllO, paцUOНal\HO ЧUСЛО, рем.но
ЧUСАО u пр.; U по сы.цuя начин понятuето за uгpa - kзmо II02Uчесka
сума на cъom6eтнume "Iзсmuчнu noняmuя." - ТоВа не mря66а ga
е makз. Тъс. kзmо по moзu начuн аз .мега 9а gaм на noняmuemо

"чuсло" m6ъpgu epaнuцu, т.е. ga uэnoлэ6aм gyм8ma "ЧUСIIО" за
означаВане на egнo mBbpge оеранuчено noняrnuе; но аз мога ga
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я ynomребя сьщо

затВорен
начиН. Но

там, че обемьт на noняmuemо оа не е

u

om гpaнuци. И ние ynomребя6аме gyмama"игpa" no moзu
kak

е оера.нuче11О noняmuemo за игра? кое Все още е

u koe Вече не е иера? Можеш ли оа nocoчuw гpaнuцитe? Ти можеш
ga пpokараш ня:kou. Tыj kamo те Все още не са npoMpaнu. (Но
rno6a Все nak нukoea не те е смуща6аАо, koeamo <:u ynomре6я6аА
gyмama .. шра" .)I DC1
НапротиВ, В egнa .. noemuчна Mpтuнa на cВema" сВьрэаностma
е иЗ ..непреkbcнamocmта". ОбразЬm е egнa нenpek:batamocm и
из нея се rюpmkgam римите, 8hUmepau.uume на з6yu.иmе и ~
цuaциитe на значенияmа.
koпнeЖъm ми ме кakapa оа ka>ka:

,.Ako

..Ох,

оано ga goOge!", тога6а 'значение' на gyмuтe оа.6а чy6cm~
Вото. Дали обаче то оаВа значение на оmgeлнumе gjМU?
Tyk би могло оа се kaЖ:е u maka: чу8сmВomо ваВа ucmuнHocm
на gyмume и 8uжgaw

kak noняmuялы! се прелиВат egнo В gpy2O.

(ТоВа нanoмня Въпроса: КаЫ е смисълът на egнa мamемamuчесka
пponoэuuuя 7)"107

Също 8 egнa .. аkcuомаmична kзртина на сВета" сь8kynността
от akcuoмu е непреkъcнатосщ из kоято се интерпретират

noнятия u omНOU1ettUЯ, koumo не моеат ва бъgam опревеАенu оо
нukakъ8 gpye начин осВен uз тяхната HenpekъCttamocm U koemo
се изразяВа ВьВ фаkmа на неогранuченаmа им инmерпретируе
мост.

ТогаВа mBbpgeнuemo, че блuзостта е okoлносm В оноВа, koето
е Henpekъcнamo, сдев6а оа се разбuра таIФ:
ИнmерпреmаmОрЬm на akcuoмarnuka uдu потребителят на
поеmuчния образ

eu фukcuрam, gоняkъgе nopagu сВоя оnuт U цедц,

UдU, rю-общо. nopagu огранuча8анemо си U1\U npucъcmВuemo си
В cВema. НО технияm дuчен прочuт В нukakъ6 сдучаu не моЖе
оа фukcuра мноеозначносmmа на образа цдu akcuoмarnukama.
Блuзостта на kонkретнuя прочuт uзобщо е uзpaзuмa, но

близостта

6 HeuHama

мноеозначнocm

терпретацuите е неизразима

U1\U

kamo

множестВо на иН

onpegeAeнa само

kamo

абcm

pakmнa noВече иди no-м.мko униВерсална бдUЭOCт.

СъВременната фuзuчесka kapmuнa на сВета СЪЩО ВьВежgа
непpekьcнатостта

kamo

gyaлен фунgaменm нapeg с Врем.е-прос

тpaнcmBeHa о6особенocm. С6еmлU118mа В cnецuалнаmа mеоpuя
на omнocumелносmта, koято се UHmepnpemupa (UAU nocpegcm8oм
нея се онтерпретира) ugеята за noде, е непреkъcната ВЬВ 8реме

пpocmранстВomo. Разстоянието меЖш Вceku о6е rnочku om
с8еmдuнtWя koнус 8 пространcmВото на Мuнk06cku е нула. По
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moзu начи" оо пpuнцип се изktuoчВа Възможността за Времеп
росmраж:m6ена м.етpu3Зция на с6еmлu"аmа, т.е. тя е непреkъc::

наmост, kOHmuнyyм; от нея не моЖе ва се omgeлu "kьc" или "мяра",
за

g8 6bge

из-мерена В пространстВаmo на МuHko&ku. В<:uчku

тела, т.е. uмaщи маса, обаче, заnaэВam Възможността за меm

рим. По omнowенuе "а

06ekmume.

gВwkещu се сы::

ckopcx:m no-

малka от тази на сВетлuната. приЧUННО-<:tl.egстВената Врьэka
и 6ъэможнocrnmа за uзnълняВане akcuoмume за метpuэuруемост
спрямо koHkpemeH наблюgаmел или cь8kynнocт от тakиВa се
запазВа.
В специалната теоpuя на оmнocumелносmта

Bper4enpcx:mpaH-

cтBeнama обос06uмocт (тедата. имащи маса на nokoO) u koн
тиНWMът (сВетлината) са сВързани с uзящнu лowчetku 6ьэм.оЖ
ности и неВъзмоЖности.
Величината

ckopocm спрямо наблюgamел

е нелреkъcнama меЖ

gy телата и сВетлината. На телата може ва се npuga6a ckopocm,
kолkomо съумеем 6лизkа во тази на сВетлината, но по пpuнцип
не можем

ga

им npugageм сkoрост точно раВна на тази на

с8еmлинаmа.
Величината маса на

Me:kgy телата

u

nokoO спрямо наблюgаmел е непреkъcнamа

сВетлината.

Cnopeg

специалната теоpuя на

отнocumелtюemmа няма оеранuченuе масата на

ga

nokoQ.

бъgе kолkomо съумеем ммkз, но принципно не може

нула, защото тогаВа просто няма
лината има маса на

nokoO

ga има

на тRtl.о

ga

бъgе

тяло. НапротиВ. сВет

точно нула.

Енеpгuята и имnyлсът са общи Величинu за телата и сВет
лината и те описВат egнopogнo премuна6анеmo ат Време-прос
транстВен kOHmuнyyм kъм ВремепространстВена обособеност:
поглъщане и излъчВане на поле от тела; пояВа на тела Om поле
и преВръщане на тела В noле.
ПО mоэu начин специалната теория на отонcuтелнocmта е
евна eguHнa, Вuрmyoзно съчетаВаща 6реме-пространсm6ената
060сoбuмocm с Bpeme-пpocmрансmВенuя kOHmuНYYM теория.
НО тя остаВя на nревпрegимтнamа ни очеВugносm решени
ето на евин фунgаментален Въпрос: От kakВo слegВа, че kOHmUНYYMbm и обосoбuмосrnта са HepaBнocmoUНU? Прeg-uзразu

u

м.остта на нашето чоВewko
познаВащо присъстВие В сВета
iФто тела, имащu маса на nokoO и нямащи сВоОстВа на Време
пространстВен koHmuнyyм.. изuсk6a сяkaш сВетът на телата
и сВетът на сВеmлuнamа ga 6bgam omgеленu. Сnецuалнuят прин
цип на оmнocumелнocmmа е униВерсален за Вceku в6е uнерцuaлнu
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omnpa6нu cucmeмu. НО uмnдuцитнo noнятuето за uнерцuална

omnpaВнa cucmeмa е gълбokо антроnoмopфно. Тя uзuсkВa на6мogател, но нue не моЖем ga cu npegcmaВuм тakъ6, koOmo не
е обособен В1>6 Времето, npocmpaнcm60mo u слeg06ателно ga

cu

слyЖu с Mempu

u

часоВнuцu. Слego8amелно тaэu наша

npeg-

uзpaэuмocm оmx6ьрl\Я без лoeuчесkа обосн06ka Възможността за
отпраВна cucmeмa, сВьрзана сьс сВеrnлuнama.
Иgеята за образ, гещaлm, изuсkВa mрансцeнgенцuя на озН8ца6аноmo Вьн от себе cu, В сВоята блuзост.
Когarnо бl\U3OClТlmа u означаВанomо не cъВnagнaт, не можем

ga

Вuguм ясно обособеността на фuзuчесkото тяло, то се

..размазВа", .. преВрьща"

се В noдe uлu no-сlropo оо Вwkgaмe

kamo

makoВa. То не може ga се Вземе, npeмecmu, nocmaBu на ноВо
мясmo, без 9а поВлече по абcypgен начuн 6cuчku npegмemu okol\O
себе cu, 06хВащаuku npocmpaнcmВomo мто egнo.
Полето е апофатuka на тялото. Неkлacuчесkamа фuзuчесka
мртина, paз6uра се, не е преВръщане на аnoфamukamа В kзта
фamuka, а тяхното ВъзмоЖно съчетаВане. Като npoc:rnpaнcmBeнa
метафора на самоmo себе cu, mЯl\Oто е поле. СьщеВременно ako
разглegaме .. елемент" на съотВетстВуВащата на неkлacuчесkamа
фuзuчесka kapmuHa онтолoouя, услоВно 9а оо наречем ..обеkт",
тоа. е BцHaгu ..метафора" на самuя себе cu u по gpyг начuн осВен
kзmо метафора не сьщестВу6а. ПроuзВолно можем 9а фukcuраме
eguH от 9Ва kamафатuчнu, "пoзuтuВнu" зепеkmа: noле uлu тяло.
Но koe ga е ymВьpguтелно (В mo8a число u ompuцателноmо
uзреченuе), нuтo механuчнomо им, еВентуално .. guалеkmuчесkо"
съчетаВане, не може

ga uзчерnu kоя 9а е метафора. Метафората
"napagokca на konyлата", Pukbop)

бuнaгu е В нeuЗpa3Uмостта (В

-

е/не е lО8 ,

Сkлонен съм ga Вugя 6 оnoeтuзuранuя сВят метафора на
неkлacuчесkama фuзuчесka kзртина .
..Oбekmьm" се метафоpuзuра, mpaнcцeнgeHmupa. В kaчест
Вото на поле не CbgьрЖа собcmВената блuзocm 6 себе cu.
ДeCIстВuтелността на

..обеkma" не е сьсреgоточена цзцяло
kOHmekcma.
Понятuята .,обеkт" u "npocmpaHcmВo" не Moгam 9а се раз
гранuчam, kзkrnо u nomенцuално (сила) u akmyaлнo (geucmВue) .
.. Обеkrnъm" не е нukoгa същuят В нов koHmekcm •
..СъЖgенuе" u ..ВзauмogеUсm8uе" uмam ограничена степен на

В неоо

u

за6ucu от

Вaлugнocm.
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IV. ПОДХОДЪТ НА ХАЙflЕГЕР И ХУСЕРЛ
КЪМ НАУКАТА И НЕИНИЯ ПРЕдМЕТ

ЧоВечесmВоmo е ВъВлечено В

egHa

аВантюра: мисленето. Не

е uзВестно gaлu mя ще заВършu u Iшk.
Там, kъgemo мuсленето се ражgа .. uз" само себе CU, е
фuлocoфuяmа. ПО сВоето същестВо тя е

..ВъзнukВa

МUCAeнe".

Мисленето е "uз" оноВа, 6 koemo не моЖе ga има мислене,
•
• П о gpye начuн ~nU
I#_~_...
c:t,.,....
"1011
m.е ...UЗ .. нuщоmо.
. . . нuщото .. om ......,..eg
огранuча6а мuсленето.
TakuВa 9YMU пogсkaзВam блuэосm 90 6ъзелegumе на Xaugeeep.
кak феноменолооuцна онmодoгuя Ш1 (uзобщо. нeзaВucuмo gaлu om
Хусерл06. илu от XaUgeгepoВ
mogOll.oгuя на

mun) може g8 бъgе осноВа на ме
npupogHume Hayku е сneцuфuчен akцeнm 6 насто

ящuя момент от uэлоЖенuеmо.

EguH

noВъpxнocтeH прочuт на ХаОоееер наВярно uзkлючВа

nogобен Въпрос: Не е IIU тot1, koumo счuта, че нaykaтa (с тех
нukama) е rюgсmаВka (GestelI)1I1. т.е. omgеляща от 6umuemo
съВременнomо мислене? Но, може бu ga се счита научноmo MUCлене за пречещо на фuлософсkomо, не означаВа непременно

ga

cu uрацuоналuсm, kakmo MнoeokpamHo поgчерmаВа самuят

Xaugeeep:
.. Таэu оценkз, - пuше Хаиоегер, - пpuлuча на nogxoga, koumo
се onumВa ga оценяВа същността u 6ьзмоЖностuте на puбата
cnopeg тоВа, gоkoлko тя е В състоянuе ga ЖиВее на qкo на брега.
много gьлго, mBbpge gьлоо мuсленето стои на сушата. Може
лu тогаВа ycuлuеmо оа се Върне отноВо мuсленето В сВоята
М

се нарече "uрацUОН8i\UЗЬМ ?М1I2
ПО пьтища, ymbnkaнu от гьрците, сaмogоВолно шестВуВа

cpega ga

нaykaтa. уВерена, че знае

u koe не. Но зagачamа
npoceku там, kьgeтo нас нu
няма, защото мислене още няма. ФUЛОСофсkоmо мuслене, koemo
Винаеи е ВьзнukВaне на мислене, не мO>kе ga се поя& от gpyгo,
осВен om Нuщomо (Хаиоегер) uлu немuслuмоmo (Хусерл); може ga
се kaЖе, om тоВа, koето не моЖе оа бьgе нито рацuонално, нито
koe

е рацuон8АНО

на фuлocoфuята е оа ymbnkВa ноВи

uрацuонално.

om gpyгa anрана, Хусерл се нagяВа ga преВърне фuлософuята

В строеа нayka. TakьB nogxog uзгAe>kgа kopeннo протuВоrюложен
на 8ьзглеgumе на XaUgeгep. НО 6cьщнocm феноменoлoeuчнamа U
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тpaнcu.eнgeHтMHaтa реgykцuя це""т ga остаВят мuсленето
само там, kъgeтo то ВъэнukВа u kOHcmumyupa (не koHcmpyupa!)

c6ema. " ... [самосъзнанuето на mрансцeнgенrnaлuэма) се нapuчa не
uлюзuя, а энанuе, - nuwе Санrnaяна. - эащomo энанuето е moВa,
koemo мucълmачуВсmВa:, че е. "113 Taka UхусеpлoВamа феномeнoлoeuч

npocekama,
npu paЖgaщomo се мислене.
Интуицuята за общността на nogxogume каХусерл U Xaugeeep
nogkpeneнa от множестВо go6pe uэ6есmнu фаkmu, а системно

на oнmoлoгuя oбcыkgа npegu 6cuчko paзчuстeнocmma на

npoc8ema (LlChb.Jng.
е

XaQgeгep)1J4

разлuчаВане меЖш тexнuтe ВЬЭгЛegu не се малаеа за целuте на
настоящето uзлоЖенuе.
Всъщност отношенuето kъм Haykama е същестВен момент

6 nogxogume

u XaUgeгep: тоВа е egнo HecцueHffiucmko
kpumuka. Осно6а ка nogxoga на Xaugeeep е може
разгранuча6ането на онтолoгuчесko от онmuчесkо. u от
на Хусерл

отношенuе uлu
оо

онтoлoгuчесkо-онтuчесko, съотВетно битuе от същестВуВащо
В т.нар. пърВu nepuog от тВорчестВото на Xaugeeep:
.Дялата онтологuчна обеkmuВна проблематukа - бuтuето
kamo makoBa. Uялото онтuчно обеkтuВно uэслеgВане прuсьсm6ащото. Но онтuчната обеkmu6uзацuя не е ВъзмоЖна
осВен на осноВата

u

благogаренuе на онmoлогuчнuя

uлu прeg-онтолoouчнuя

-

npoekm -

на образуВането на бuтuе."115 Haykama

е В сферата на същестВуВащото, фuлософuята

Xaugeeep

постаВя межgy фuлоcoфuяmа U

същестВуВащото

- на бuтuето.
Haykama, kakmo межgy

u 6umuemo, "заБВение" на бuтuето, отgелящо
U същестВуВащото. Тезu ugeu koрес

послеgното от нaykama

noнgupam с пogобнu на Хусерл от "Крuзата": "гаАuлее6ата наум"
е за~uла чоВеwkuя смuсъл; "матемamuзацuята", пряka u kocBeнa,
нu отgалеча6а от ,.cemuBHume пьлнотu"

9а

eu

u gopu uмa претенцuята

заместu. 1I6

На мен не MU е uзВестно Hukъge В тexнuтe работu аа пос
таВят Въпроса gMU феноменолoгuята не е метogологuя на npupogнuтe Hayku, UЛU kak нaykama uз бuтието е самото тоВа
бuтuе. Може аа се Възразu: Хусерл

BbBe>kga nogxoga за

"Жизнения

сВят"; Xaugeгep Buнaги uмa npegBug еана прeg-онтологuя, в kоято
онтuчното u онmолoгuчесkoто са еано. Но Въпросът е gMU
мucленето НА наличната ...галuлееВа" нayka, е чy>kgо (отчy>kgено)
на cмueъдa, kakmo прegПОЛаг8 ХусеРА, uлu налuчноmо мuслене ЗА
нaykama е чy>kgо на смuсъла. Далu науМта. пpeбuВа6аuku наиВно
В сферата на онтuчното, не е u също особено бuВащо, egнo

Erno-бuВaне.

Dasein? Ako

Вuguм

no moзu
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начин науМта. тоВа ще

е npegu Вcuчkо 6шkgане за Haykama kamo същестВо и из Времето
kamo чоВещина. а не - опрegметя6ане на npupogama kamo ЦЯЛО
и обяВяВане неопрegметимornо за несы.цест6у6ащо.

Шо се отнася ЯО noглegа Върху тематuэираноmо ВьВ фuлo
софuяma u за Хусерл. u за ХаОяегер е xapakmepнa ура6но8е<:еност
межgy интенционалностrna. от egнa страна. u pegykциитe. фе
нa.tенолoгuчнamа устан08М. Инmенцuoнaлносmmа akцeHтиpa Вър
ху eguннuя. непреkъснатия, пpeg-онтолoeuчен, може би яори по

uэmочному холисmичен

acnekm

на бumиеmо. ФеномеНОЛoг1Jчнаmа

у<:тан06м е gВycмислена: от egнa страна, тя би моела 9а бъgе
път, метоя kak яа нu се gage maэu ура6но6ес:енocm, а om gpyea

- kak ga се отgели. Бих kазал, че Хусерл се gбuЖu - от onucaнuemo
на феноменuте kbМ "Жuзнения сВят" - no nocoka om Втоpuя kbМ
пърВия СМUCbЛ на g6yсмислиеmо, от отgелянеmо kbм ga6aHemo
на ураВноВесеността Me>kgy eguHcm60mo на смисъла и смисъла
kamo обособена сфера 111 • т оо. сяkащ се gBu>ku от осмисляне на
феноменолoгuчесkата реч от kpumuчна (раэkpu6аща ckpuВaнomo)
kbМ митична (постаВена

6

неuзразuмост). доkато Xaugeгep е

сkлонен още от "Бuтие и Време"
9а npegcmaВu uли

gopu ga

g8

рефлеkmuра и спеkyлатиВно

постаВи праkmuчесku

6

еяна неuзра

зuм.ocm феном.енолoгuчесkamа реч.

Приложена kbM Haykama, феноменологичесkата реч u на
Xaugeeep. и на Хусерл сяkаw бuВа осъзнаВана u арmukyлирана от
тях kamo kpuтuчесka. СлegоВателно сkицuраният n09"og има
ниВо и на kpumuka (остаВаща феноменологичесka!) на феноме
нологuчесkamа реч kзто kpиmuчесka.

дори

u 6 ..Кризата... ",

"жизненият сВят"

kamo eguHcm60

на

феноменолoгuчесkата и естестВената ycmaн06ka се протиВо

постаВя на

gageHomo eguHcm8eHo 6 естестВена ycmaнoВka u
nogxog" на .,галuлееВаmа нaykз". Но може

на "маmемamuзuращuя

би се cъgържа Haмek или намерение яа се разглegа мameмamu

зацията

kamo

"фалшиВо самосъзнание" на нaykзта.

koemo я
kamo

оmgалеча6а не само от смисъла, но и от самата себе си

смuсьл. Фаl<muчесku, нaykзта kзто смисъл се схВаща kзто ра
ционалния иgеал, заВещан от Гърците. СлegоВателно бu тряб
Вало ga се разрaбom6а ноВа. неоmчуЖgена от смuсъла, немате
матизuрана рацuоналносm, сяkaw kaз6a Хусерл. Taka от egнa
у<:л06но наречена .. елеgна точka на Хусерл" ckuциранияm nogxog
В насmоящето иэложенuе може ga бbgе Виgяна и kamo тьрсене

на ноВата рацuоналност. 1I8 За
през т.нар . .,6тори"

Xaugeeep (и съ6сем. kamегорично
nepuog) самата рЩuоналност е тясно сВър-
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зана с koнcmUffi}\JpaHemo на ct>щесmВу6ащоmо

(koemo

е просто

бuВащо, а не Ето-бuВането), с Всяkа (а не само с налuчната)
Възможна нayka, с неuнuя пpuнцuп изобщо,

В

Xaugeeep Въпросът kak
напълно HegOnycmUM:

nogxoga

сяkаш е

на

наумта е Н9

6umueTO.

"ТоВа необхoguмо обосноВаВане на самообосноВаВането В чuст
смисъл

е

тоВа.

koemo

е

Haykama,

пре-обосноВаВането на

ИзВършеното самообосноВа8ане от самата

Hayka

В проеkrnа на

kOHcmumyupaHe на бuтие на сВои peg има нуЖgа от обосноВаВане.
koemo очеВиgно наумта е неспособна ga uзпълнu със сВоите
собстВени cuлu,"120 И също maka:
"Пре-о6осноВаВането на egнa Hayka за пpuсъстВащornо означаВа!
обосноВаВане u изра60mВане на онтолoгuя, kоято е nog неro. Всяkaj
нayka за пpuсъст6ащото nogслоняВа необхoguмo egнa неяВна он·

толoгuя, поВече или no-малkо зd6ьpwена, koято я осноВаВа
От

UHOCU."121
Xaugeeep се

поgобни пасажu В по-раннumе работи на

u тоо не е чy>kg на приемането, маkэр В случая по
noBog на "Kpumuka на чистия разум", на egHa kриmuчесkа фунkция
на фuлософията по отношенuе на Haykama - за пре-обосноВа
Ването u или за обосноВаВане на самообосно6а6анеmо и.
Но gopu и В по-kъснumе му работи не съм успял ga срещна
място, koemo ga пogсkазВа, че u Haykama "Взаимно обосноВаВа
В eguH преg-онmологuчен смuсъл философuята, същестВуВащото
- битuето. Тоky-що артиkyлираното не биВа ga се схВаща kamo
иgея за egUH "феноменолоеuчесku материализьм", а kamo заяВkа
за послеgоВаmелен "неесенциалuзьм"; и у Xaugeeep не можем ga
срещнем мясmо, В koemo грьцkumе "npakcuc" u ,.noecuc" ga си
Вuжgа, че

U

сменят местата В paмkume на преg-онтолоеuята. Именно "по
есис"-ьт, онтологuчното, е Винаеи есенцията,

gokamo "npakcuc u -

и

ьт , онтuчното, е Вторично. Преg-онmологuяmа е BиHaгu он
тологuчно-онтично, но

Hukoea -

онmично-онmолoгuчно. Ше се

Възрази: например В "Битие и Време"

но-онтологuчнuте

npeguMcmBa"

на

Xaugeeep eoBopu за "онтич
Dasem. \22 И осВен тоВа egUH

непромислен смисьл преВрьща Винаги чоВешkото бuВащо В Ето
биВане, В Ето-че-Сьм, В смьтен проблем за самото себе си. ТоВа

е

maka.

Но

gpyeo

имам

npegBug:

промислянето,

собстВено

фuлософсkоmо, В paмkume на egHa "пьрВа философия" промисляне
на битието, би мооло ga поmегли от Всяkо биВащо.123 Dasem ни
наu-малkо не може

ga

бъgе сВоистВо, а eguHcmBeнo

-

ВзаUМtщ

отношение. Лkо Вegньж има особено биВащо, то тази особенocm;
ще Витае из биВащото.
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Ako

бuтuето е uз същестВуВащото, СЬЩО

ВуВащото е uз битuето, m.е.•
Веност

(eguHcmBo

ako ..из~

kakmo

сьщесm

означаВа 8заuмопоста

и раВноnocта6еност), то Въпросът В насто

ящето изложенuе бu бuл

kak същестВуВащото се kOHCmumyupa
u kak само maka koHcmumyupaнo то
е прegмет на Haykama. koято го Вшkgа eguнcmBeнo kamo kOHcmumyupaHo от сьщестВуВащото. Т оky-що npuBegeHama UМnЛU
kau.uя е Взаuмопоста6еносmmа на сkuцuрания nogxog с тозu на
ХаUgегер. СлegстВuето е eguHcmВomO, а npegnocma8kama от себе си и из битието

U

раВноnocтаВеността. В частност слеgВа, че ynoтребаmа на "uз
за разлukа от .. от" е борба за реч. Защото Вceku пьm, koгamo
uзползВам из, самuят тoзu прegлог ни шепне Взаuмопоста6еносm
та на меmogологuята на

Haykama
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с феномеНОЛOEUята.

v.

КАК ПРИРОдАТА БИ БИЛА
ПОЗНАВАНА?

за g8 се набелеЖu не само nogxogьm. но u за g8 се nocтaВu
Въпросът kak60 6шkgане за npupOgama, koemo не OmxВъpМl
наумта, сьотВетстВа на феноменолoгuчна онmол02UЯ, ще се

oбcъgu rюняmuеmo .. kOHmuнwм". За.цоuменно ..koнmинyyм,"? Поpagu
интуиция за общност меЖт' .. koнтинyyм" u .. нuщо", kояmо

eg"a

ще бъgе oбcыkgана Mнoгokpamнo no-нamam1>k.

Понятието .. koHmUНYYM" нестроео означаВа Henpekъcнamocm,
сВързаност. Межgy непреkьcнатост u сВързаност леЖu огромка
paз.лuka. СВързаността е с:.ВързВане, т.е. прegВapumелно обосо
бени неща биВат с-Вързани egнo с gpyгo. Henpekbcнamocmma,

мапротиВ, означаВа нещо,

om koemo не може 921 се оmgелu "kъc".
koemo е цялостно no сВоята npupoga. СВързаността е резултат
от наме<;а; непреkъcнатостта е nop8gu тоВа, че не можем ga

имаме "kъc", обособеност от нея. Сдegо8аmелно Henpekъcнa

rnocmma не nogдеЖu на измерВане илu no-о6що, на опpegеля1"lе.
За ga uзмерВаме, слeg8а 9а притежаВаме "kbc". мяра, kоято ga
сьоmнесем с цялото. С1:lЩО таkз. за ga опpegеляме, слegВа ga
разполагаме с прegел. KOHmUНWMbm kama непреkьснатост е
оноВа, koето не можем ga мерим, ga опpegеl\Яме. Но "kOHm1JНYYM"
и9Ва 9а означи общността u там egнoBpeMeHHo непреkъcна~
rnостта u сВързаността на самите .. непреkьcнатост" u "cBъp~
заносm". Таkэ kOHrnuМYYМbm пpuнаgм~жu на пpeg·онmoJ\OeUЧесkоmо,
6 kачесmВоmо MYU на онmолoгuчесkо·онmuчесkо. Но за означаВане
на преg--онmологuчесkоmо В kaчесmВоmо му 1.1 на онmuчесkо·
онmOJ\owчесkо ще е необхoguм gpyг mepM1JH, раЗ/luчен от "Нuщо",
u на него оо прuнagлеж.ало оноВа. koemo ще 0значu сВързано·
непрekъcнатоmo U111J сВързаноmo

kamo

непреkъcнато из непре·

kъcнamomo kшnо сВързано. "KoHmuНYYM" слеgВа ga се ЧУВа 6 pegs:
преg·онmоI\OWЧесko, Нищо.

"noecuc", HenpekbcHamocm.

в обuчаuноmо ни. noВлuя.но от нау!<.ата. 6иЖgан.е 3а сВета
наумта cy6ekmbm 1.1 обеkmъm са сВьрзанu. В е9на феномеНОЛG-

гuчна меmogологuя

6uxa

6uлu непреkъснэmи. "Феномено"oгuя.mа

се нagя.Ва 9а избегне mраguцuонн.оmо разцепВане меЖgy ~ekm'

u

обеkm

u

сВързаното с тоВа оmgеляне на емnирuчнomо 1.1

mрансценgенmалноmо eгo..... I24
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Но защо феноменолoouяma

ga

uзuсk6a непреkьcнаmocт на

06ekm u субеkm'? Феноменът оо знаменumоmo оnpegеленuе на
Xa6geeep е ..сам себе cu nokaз8aщ в себе CU"12~. Coopeg Хусерл:

..Частuте u фaзuте на 8ъзnpuяmuemо не са эм.еneнu 8bнwнo
egнa за 9руга, те са eguннu, kakmo само съзнaнuето u eguнcтBeнo
съзнанието е eguннo

u

J1\C)\:IHO

6

eguннocmma на c:ъ3Нa)tJemo за

egнo u СЪЩО. Вьпpocъm не стou отначало ga е пpegметьт, kolimo
слeg тоВа ga npoнuk6a в сьзнaнuето, maka че СЫЦОNЮ myk 9а
пронukВa maм, а: съзнaнuе

u сьзнанuе, egнo coglto u gpyoo cogtto
egu_ oбeguНя8ащо U gбeте 009110. koemo
kamo ново съзнанuе е nak съзнанuе за нещо u rnbkмo ефеkтьm
на то6а сuнтетuчно сьзнанuе
се aocmou 6 тоВа,
се сВъpз6am

8

еяно

че В tteeO се СЪЭНаВа същоmo, еаноmo kamo еано."]2$
Фаkтuчесku оноВа, В koemo субеkmьт u обеkmьm са
Henpekъcнamu, е феноменыn. Слego6amелиофkmъm (нuтo oбek
тьт) не може

С

ga

слуЖи за мяра, за пpegел на феномена.

nogxog, koiimo постаВя Henpekbcнamocmma В ocHo6ama, наи

неочаkВано се сбльсkВаме В спецuалнаmа теорuя на
отнocumелнocmта. СВетлuннuяm koнyc В пространстВото на

МuHkofk:ku е неметpuзuруем koнmuJiWМ. Разсmoянuemо меЖ9У

Вceku gВe точku от неоо е нула. Тоест. сВетлuната оо сВоята
koнцепmyaлна npupoga В СТО е tienpekъcнama, от нея не може
9а се оmgелu "kъc", чрез koOmo ga бъgе uзмерена ВЬВ Време
пространст80то. 121
В лoгukamа oogобен

nogxog

на прЬ5 noелeg не е пpuложuм.

Понятuята са сВьрзанu. т.е. прeg8аpuтелно са оm9еленu. ТоВа
означаВа, че, uзобщо, моЖем ga сВържем kou 9а е gBe понятuя
отВън, наи-често В uзреченuе.
ААа поетuчното бораВене с gyмume е gpyгo. В поезuята се

срещат noнятuя, но ПО-Сkoро нейното сьщесm80 е

ga omkpu&

egнa gyмa в gpyгa kamo непреkъcнamocm. Може бu эаmо8аХаQ9ееер
често обсыk9а сяkaw лoгuka на поeзuяmа kamo eguHcmBeнo nogхogяща за фW\осoфuяmа...ОсВо60Жgа6анеmо на eзuka om грама
mukama В egнa по-nърВuчнa cъщнocmна cmpykmypa е запазена

за мuсленето

u

поеmuчесkоrnо m60рчесmВоmо."I28

В k8aнmoBaтa Mexaнuka непреkъcнaтостта u сВързаността
се раэгде)ftgаm kamo gОПЬАнuтелнu. Частuцата, koяmо може ga

се вugu kзmo

8 "pega

на с8Ьр322ността", е

..gyална"

на непре

kъcнarnoтo noле, "acoцuupaнo" ...сВързано" с нея.
И maka може ga 8ьзнukне uнmyuцuя за пър8uчнocmma на
HenpekЬCHamocmma u за g)'8hНocттa на HenpekЬCHamocm u
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сВързаност, ..из"

koumo са

и опpegелеността на нашеmo мuслене,

и мempukama на фuзuчесkuя сВят.

кak moгa8a нашето nOЗнaкJе на
koнmuнуума?

npupogama

се onреgеля ..ш"

Ako нашето noзнatt.Jе се onpegеля ..uэ" Henpekъcнamocmma, kak
тогаВа нещо е geQсm6umелно?

3aгagkam.a на мисленето сяl<aw не се

kpue

в сьоmнасянеmo,

ygВoя&неmo на нещата, а no-ckopo в слoЖнuя начин на Взauмon
poнuk8aнe на самоmo нещо сьс себе cu и с gpyгume неща, при
то пpugoбuВа бuтие.
Изnoлэ6aUku наглegumе на nc:uxoфuзuчесkama проблема моЖе

koemo

98

се kaЖе, че нещото преgсrna8ля6а koнmUНYYM, разпрострян

мe>kgy gВe aбcmpakmнu, ugea/\НU точku, а uмeHHO:

..нещomо

само

по себе cu" и "образа на нещото в нащиmе глаВи". Фаkrnичесku

maka наpuчаната guлема или мamеpuaлuэъм,

Ull.U иgеалuзьм uмa.
за услоВие npegnocmaВkama, че eguнcm80mo на npegMema се
опрegеля изцяло от тeзu gВe нeгo8u mочku. Проблемьm kak Всяko
нещо е 9еисmВumелно е Вьпрос kak съще8ременно е koнkретно
kзто HenoВmopuмa нuwka межgy .. образа" и .. обеkmиВното му

същестВуВанuе". НепоВтоpuмocmта на тази HUWka, тъkмo 8 gyxa
на феном.енолoгuята, не бu8а 981 се схВаща мто UHguBugyмнa

xapakmepucmuka на kонkретнuя cy6ekm UЛU

на негаВата uсторuя,
а kзто типична черта на Вс:яka субеkmи6ност (Хусерл) uлu на

Dasein

(ХаUgегер).

СлеgoВamелно В no-наmamьwноmо раэглеЖgане
няма 9а бьgе просто

g6e

точku: U9еалН8

npegMembffi
U материална - гонещи

се kъм еВентуално cъ8nageнue. а egнa непреkъcната линuя Върху
сложен, но плаВен релеф, В kO-Umо няма U не може ga има разломи.

Лkо kll.acuчесkuте ..обеkm" и .. субеkm" са не просто сВързанu,
а Henpekъcнamи, ecmecm6eHomol20 е ga се прegполоЖu, че Вceku

g8a

oбekmа

u

Вceku

HenpekbCHamu. Taka Хусер
kamo He~
koemo В kpa-uнa cMemka ga намира

gBa cy6ekma

са

лoВomо noнятие "самото нещо" може 9а се онаглegu
pekъcнamocm на 8cuчku неща,

u

wлен, npey6eлuчен UЗраз 6 kлacuч~komo, xunomеmuчЖ>-оелegaAНО

cъВnagaнe на

..ugeaлнuя

образ" и "нещorrю само

no

себе cu."]зо

Клacuчесkamа фuлософuя изхожgа от отgелнuя

Него6ата gеucm6umелносm е сьсрegоmoчена

6

преgмет.

самия нега. Тoэu

noлюc на чиста, caмocmouнa gеuсmВumелносm е и "нещото само
оо себе си",
Тя 6u gоnycнaла ..самите неща" eguнcm8eнo kamo уg60я6ане.

..По makb8

начин съВременният цuВилuэоЗан ч08еk разбира при- ,
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просmo В kaчесmВomо на маmеpuал и cpegcmВo за не-

pogama

гоВаnш geOнocm. т.е. В kaчесmВоmо на обеkrn. Себе оо moй В
kpaOнa cмemka оmыkgecmВяВа със сВоя разум и Водя, т.е. със
способността за проеkmиращо-манuраща и, cbOlТlВeтнo. пре
образу6ащо-образу6аща. упраВляВащо-напраВляВаща geOHocm.

Иначе kaзaнo. тоО СХВаЩа себе оо kamo
таБен на npupogama kamo .. обеkm"... И

"q6ekm", npoтиВonoc
..бumиemо Въобще" WJ
се npegстаВя kamo npomul3onocmaВяне на .. C)бekm" и .. oбekm ..... 131
Пpegu ga се nocmаВи Въnpocът kak noзнанuеmo се onрeger.я
..оо" непреkbcнamостта, е Въпросът kak самото nознанuе е
geOcmВumeAНO, т.е. kak mo .. пpegxоЖgа" нaлuчнocmmа оо "из"
koнтинуума. ПО трети начин kaзaнo: kakВo е него8ото битие,
аkoсеабстpaxupao.tе, че Вuнaгu еогранuчено ..omВcpeg" koнrnutl)YМ8,
че е ВремеВо. И още BegHыk: kak е nрeg-онmoлoгuя. Taka би се
сkuцирала egнa застuнала, неВъзмоЖна прeg-онmoлoeuя, koяmо е
само наглeg на npиcъcmВueтo на nоэнaнuemо ВьВ Вuнaгu Време

Вата феноменoлoгuчна онmOll.02UЯ.
Познанието тогаВа е тъkмo нenpekbCHamocmma на geOcmВuтелносmта uли ВъзмоЖността за сВързВане на kou ga е gВe
неща, ako те бъgаm обособени, опpegеленu no няkakъВ начUн.
В тозu a6cmpakmeH. прeg-онmолoгuчен acnekm познаниemо е
разбuране. UЛU сы.цестВо на gеUcmВuтелността.
В онтологuята на kлаcuчесkaта фuлософUЯ пpegелът на су
бekта (илU обеkта) е пърВuчносmmа на Всяkо о-прegеляне. Tъkмo
от

myk

необхoguмo слegВа eguHcmВeHocmma на

06ekma

по от

ношение на cy5ekma и съотВетно обратното. OmkpuВaHemo на
moЗU прegел kamo осноВа на kakВoтo U ga е опреgеляне обосноВаВа
обеkmuВност В СМUсъла на kл2tCUчесkamа фuлосoфuя U разгърна
тото
описание ВъВ Всяkа kopecnoHgeHmH8 теорuя на

u

иСП1uнаmа. 132
ВьВ феноменолoгuчна онmология nрegелът на субеkmа не може
се използВа поpзgи нenреkъcнamосmта на субеkmа и обеkта.
В този сл~aU Всяkо опрegеляне се обосноВаВа от Времеmo, koето

ga

е прeg-онmолoгuчен, онтOll.02Uчен и онтичен прegел. Времето е

"omBcpeg" огранuчаВането от koнтинуума UЛи "UЗ" koнmuнyyмa
на

..omВcpeg"

огрaнuченото.

В moэu САyчaU noзнaнuеmo ще 5ъge "om6cpeg" oep<ИJчено роэ
бuранеUAи "omВcpeg" oepaнuчено cыцecrnВo на geOcmВuтeмюcrnma.

XepMeHeBmukama

е

тогаВа

Вътрешно отношение

на

noэнaнuemо, чрез koemo тО е 6u.gВъэмo>kнouзм.ер8ане Въ8 Времеmo.
"Om6cpeg" ограничeнomо разбuране е ..kы::" от Времеmo и еmaлoн
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за измерВане на 6cuчko ВЪВ Времето. т.е. на оноВа,

koemo

Вече

моЖе еа бъgе опpegелено мто ..omВcpeg" оеранuчено същестВо.
Този nocлego8amелен и за8ьpw.ен

u

nogxog е разВит от XaOgeгep

от fagaмep.
В нacmoящото UЭАОженuе е прegсma8ян само

puтелно изВестен еталон. Прegлага.нuят

kamo npeg6aoogxog е почти

ek6uВaлентен, но тaэu раВнозначност моЖе еа бbgе npegмem
eguнcmВeHO на nogробно u caмocmoQнo разгАe>kgане.
ВъВ феном.енолoгuчна онmология прegел може еа се nocoчu

koc6eнo

kamo

nogреЖgане. т.е .•

ako

се npueмe, че същестВуВа

блuзост u gмечност. Межgy б/\uзkornо u gaлечноmo се noяВяВа
ВьзмоЖносrn за пpegел, koumo е нестрое. Въпрос е на избор илu
на koн6енция. два uзбора на прegел Moгam ga се сьотнесат чрез
nogoбuе на херменеВmuчна процegypa, koято сяkaw е не ВЪВ
Времеmo, а В uHmepc.)'6ekmuBHocmma uлu В 06w,y6aHemo. Пpu
makbВ nogxog oko/\o Bceku npegмem блuзостта оnpegеля. Тaэu
блuзост ВстъпВа kшnо феноменолoгuчна обеkmиВнocm u моЖе

9а се разгръща В

koxepeHmHu meopuu

за uсmuнаma. lЗ3

Сяkаw egнa специфична близост биВа строео огранuчаВана
В онmолоеuята на k/\аcuчесkаmа философия

u

наричана субеkm.

Кakmo egнa близост маже еа бьgе наречена субеkm,

maka

и

субеkmът nogсkазВа иgеята за блuзocm. Близостта на тaзu
блuзост В gмечното е нашето присъстВие. При makbB nogxog
BpeMe60cmma остаВа ckpuma Вътре kakmo В близkоmо, maka и
В gалечноmо. И близkото, и gaJ\ечното биВат ограничаВани "от8срее" тяхната усл08носm, или заegносm. Времето се разстила

npeg нас kamo пространстВена 9ageHocm от множестВо прegелu
меЖgy 6лuэkoто и gалечноmо.
Познанието тога6а е измерВане на gмечното чрез изобщо
проиэВолния "kъc" на близkoто. ТоВа не е точно херменеВтична
npoцegypa, защото само блuзkоmo Вcmbn6a
същестВо,
огранuчено

gokamo
от

gалечноmo

същността,

- kamo
е

еруг

6

kачестВото на

СЬЩноcm. Същесm60mo,
начин

еа

се

опреgелu

npucъcmВuemo.
за еа пре-обос:ноВе Haykama, т.е., за ga може фuлософсku еа
обосноВе самообосноВа6ането на нaykama kamo изчерпВаща се
ВсьщестВу6ащornо, ХаОgегер изnoлз6а "бuтие-8-сВета":" ... Dasein
същестВуВа. таО е В сВят no начин, ornнасящ се kъмВьтрешноmo
npucъcm6ащо на сВета, но СЪЩО по отнowенuе на самия него
тakъВ, kakъBmo е там. Но тряБВа ga е станало Вече ясно, че
тоВа omнасяне се осноВаВа на nрegВa.pumелно разбиране на 00-
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muemo

на пpuсьстВащото, рaэбuране.

koemo

прeбuВа6а наа

чесmo пpeg-онmoлoeuчно. ТоВа е само paзбuранеmo за ООтuе,

koeто

npa8u ВьэмоЖно същестВуВащото отнасяне на Dasein
koemo е за него Вceku път свят. u спрямо нега

спрямо тоВа.

самото."I34 Omнасянemo на Dasein Ьм нега самото ОБОСНО8аВа
херменеВmuчнuя метog uлu omнowettuemo на сьщесmВа. Но сяkaw

cnopeg Xa6ge2ep

оmнасянето на

"Dasein

cnрямо

mo8a,

koeто е

за него 8ceku път с8ят", oбoctto8а8а Вegныk зaВuнaгu същес
т6у6ащоmо u таiш прegaВa 8 заб6енuе от ООmuemо с8JЮOбoc..
но8аВането на Haykama koнkpeтнo, om egнa страно. и uэo6що
- kamo uзчеpn&ща се със същесmВуВащоmo - от gpyгa. Но MkВo
означаВат gyмuтe, koumo постаВих В kypcu8 .. за неео Вceku пьт"?

Не означаВат ЛU, че за него Вceku път е различио omнасянеmo
kъм сВета? Че uмa noелeg. при ko(lmo оmнасянеmo на Dasetn kbМ
сВета не е egнo. а gBe u noВече, и че Всяko пpouэВолно пърВо

om

теэu gВe може
НО

ga

uзмери Вmopoтo?

ga uэмеpu същността, Qt'ВeH
ga се опрuлuчи на нея? ОпpuлuчаВането на сьщecmВoто на

kak

същестВото оо моело

сьщнocmma е xapakmepнo за обuчаuнarnа мemogолoгuя. ВЪВ фе
иоменолoгuчна меmogоAOгUЯ сьщесmВоmo е В същността nopagu
nogВu>kността на прegела межgy 6лuзkото u gалечното, UЛU с
gpyгu gyмu, същестВото е "uз" сьщността u същността е "uз"
сьщестВото. ИзмерВането В този случаu е съотнасяне на eguH
преgел MeJk:gy същестВо u сьщност, меЖgy блuзkо u gалечно kъм
gpyг... Можем ga kaЖем, че феноменологuчна меmogoлoгuя на
npupogнume Hayku пpegnoлaга uэмерВане на пpegел чрез пpegел.
uлu uзмерВане на Времето.
ПрuсъстВието

kamo съотнасяне на същестВо u същност
nogxog ga се uзползуВа kamo феноменоло

позВоляВа uзлоЖенuя

е\,!чна меmogологuя на npupogнume HaykU. JЗS Познанuе, бaзuрано

на тakaВa меmogологuя, no принцип не може ga игнорира
сьщесm60то, 38щomо то учасmВy6а 6инaгu поне gба nbIYlu: 6
присъстВието kзта прegел-еталон u В npucъcmBuemo kamo пре
gел на фаkma, ~oUmo слф

ga

се оnреgелu.
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КАКВО БИ БИЛА НЕИСТИНАТА?

VI.

КakВo е Heиcrnuнaтa? Дали нecъomВemcmВue мeЖgy реaлнocm

u npegcma6a IM• илu разлом 6 Henpe]<ЪCHsmocmma на нещата?
да раэглegаме сьоmнасянemo на

1OOmOHo6ama

MexaнuM (по

специално на ГалuлeeВuя принцип за оmнocumелносm
на gалеkogeUcm6uеmо) с опита на мaukелсы1.
Лkо сВетлината uмa мexaнuчна лрupoga, еkбaто

u

принципа

u приnuсВа

хипотезата за етера. ckopocmrna на сВетлината оо nocotф на
gВшkeнuеmо на Земята u перпенgukyлярно на тази nocoм тряБВа

9а е различна. ТОВа слeg6а от Гaлuлее60mо праВило за cъбuране
на

ckopocmu.

Също

maka cnopeg
921

Всяka ){райна сkopocm може

Cnopeg

принциna на gMekogeUcmВuemo
се нagВuшu.

opmogokcaJ\нama меmogолoгuя нютоноВата Mexaнuka

е преgсmаВяла част от истината, а специалната теоpuя на
оmнocumелносmmа е no-истинна, noнeJkе прegсmа6ля8а. по-гоhЯ

ма част от истината. 6 cuла е u принципът на сьот8етстВието,
гарантира, че старото знанuе не се губи, а се ВkлючВа
В ноВото. Taka неистината ни се прegсmаВя kamo излизане изВън
сферата на прuлоЖuмосm: ttюmон08аmа Mexaнuka не е Валugна

koQmo
за

ckopocmu,

блuзku

90

mезu на C6elТthUHama.

Същuте фаkтu от феноменолoeuчна метogолoeuя биха бuлu

uзmьлky8анu maka: нютоноВата Mexaнuka u onumbffi на Маukелсън
са egнопоряgkoВu. Не може ga се mBbpgu, че пърВата прuнаgлe>ku
kъM отgелена сфера на същностuте, а Вторuят
самостоина сфера

-

на

npakmukama.

-

)(ъм gpyгa

Тяхната еgноnoряgkоВосm

се гapaHmupa от непреkъcнатостта на нещата. ПротиВоречието

межgy опита на МаОkелсьн и kлacичесkaта теория е разлом В
непреkъcнатостта на нещата,
6kлючВаща разбиране В себе cu.
за

ga

koOmo

унищоЖаВа онтолoeuя,

е gеuсmВиmелна пogобна феноменолoгuчна онmолoгuя,

меЖgy нютоноВата Mexaнuka u оnuта на Маukелсън слegВа ga
е (налице) специалната теория на оmнocuтелнocmmа. Вместо

принцип на съотВетстВието, ще е В cuла nogобен "на запьл
Ването". НоВата теорuя илu фаkm не се обхВаща или ВkAючВа
В старата, а Вuнaгu заnьлВa мeЖguна межgy нея и tюВоотkpитu
фakти. Но ноВото състоянuе не е kyмyлamиВно по oтнoweнue
на старото, защomо онmoлoeuята е ВuHaeu ВъВ Времето, uлu
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"uэ" Времеmo, u 8kлюч& paэбuранеmo kamo koнcmumyumu6eH
момент. Ло gpyг начuн kaзaно, пpegелът на същестВото на

нoВorno cъcl'tlc:>miUe се uзмерВа от moзu на староmo.
ПреkъcВанеmo на ge(icmВumелносmma ос::та6я. пролyku, през

ся.kaw пронukбa хаосът, чоВewkomo rю6egенuе не се на
сочВа от нищо, uэбopьm става неВъзмоЖен, тьkмo защomо Вceku

koumo

uзбор е Възможен. Срещу тоВа ч08еk эanЬЛ6а 6сяka Вьзнukнам.
nykнamuнa UftU но8оотIфuта пpaзнuна 8 нenреkъcнamocтта на
gеОст6umелнocmma. AkmЬffi на ogеО:ст6umелностя8ане на нещо
eтьkмo Вlwoч6анemо му8 momаленхоpuзoнm, неео6ото осмuсляне,
npegcma8я.ме чрез goceгa-npegмemume. В uэ8ecmна crтteneн u но8о8kлюченоmо нещо nреocмuсля, Вugouзменя goceгa-npegмemume,
эа8аpeнamа gеО.ст8uтeлttост.
Реалнocmта на прegмета не лeЖu В него самuя, а Вь8 Вcuчku
ocmаналu. с

koumo

може хармонuчно

ga

се с8ьрЖе. Като реалнu

се uзmъkВaт no-сkopo Вcuчku неща заegно. но не
пpegмет. МО nьk се

guckymupa реалността

eguH omgелен
kOHkpemHa

на

gageнa<:m, нея:8но се npueмa реалността на 8cuчku осmанали,

спрямо koumo тя може ga се яВu реална uлu нереална.
Слеgo6amелtЮ, koгaтo ооот, nog06ен на тозu на Маukелсьн,

..onроВергаВа"

еона mеоpuя m , тоВа не би ООло защоmo ugеалнuте

тВорения на наwuя ум са несъ6ьршенu

u npakrnukama

Henpekьc

нато оо kopuгupa. а защото се е оmkрuл goceгa неuэВесmен
пролом. преkъ<:натост В лоkaлнuя kOHMUНYYM на нещата.

От gpyгa глegна точkа могат ga се поглegнат 8ьзpa>kенuяmа
на Фаuера6енg срещу мogела на прогреса В Haykama, пpegсmаВян

ncx:pegcm8oм опроВергаВащ фаkm; няkou от mях са: l38
ОпроВергаВащ фаkm В. пълния CMUCb/\ на оумата често
отсьсмВа, а

gopu

оа е HMuцe, фyнkцuяmа нry е

no-ckopo

оа

разkреnocтu чоВewkоmо ВъобраЖение, koeтo u без тоВа е тол
kOВa сkлонно kьм осВoбo>kgа6ане, че често Взема rюВog от пееВ

go-- илu полуопроВерга8ащu фаkmu. 139
Неряgkо. kaЮnо е В примера с ГалuлeU, еона неочеВugност се
обосноВаВа чрез gpyea неочeВugност. kэk60то тога8а е 6uло

uзnолэаВнеmo на mелесkоп. I <fO
Тeзu Възрmkения могат

ga

се преосмucляm таkэ:

Силата нанаучнamа meopuя е Внеuнuя 06яcнuтелен поmенцuал,
т.е. В Heинarrti2 сnocoбносm 9а сВързВа u mэkа 9а прegсmаВя
Henpekъcнamocmma на нещата. Ako mя престане ga пpegстаВя
Henpekъcнamocmma, ga ВIwoч8а нo6oomkpumu неща. gopu u зато6а,
че тakuВa неща ня,мв, mя. губи сВоята МОЩ.

-71-

(ga прegcmаВя непреkъcнa
cmapu u ноВи неща, Вkflючu
телно и uзВъНtШ)'ЧtR.I , за ga оцелее npegu пpuзнаВанеmо на
нeoнama ..Власт". В тозu момент, на .. ОфuЦUЗJI.ноmо u рьkoпо
лагане за теория", сяkaщ се изВърwВа kaчесmВен ckok: престаВа
ga прegста6я раэ6uрането, а се пре6рыца 6 самото разбuране,
EgHa

xunomеза слegВа

тосmmа на)

koflkomo

ga

d3ърэВа

може поВече

Щ

с gpyгu gyмu, В онтолoгuчен момент В egнa феномеНOll.02UЧна
онтол02UЯ. Вече не отgелнuте учени мислят теоpuяmа, а тя

kзто същестВо на gеuстВuтелността Ull.U paз6uране
тях, образуВа затВорена Вселена. Кун нарича тaзu

Вселена" "nзраguгма", uли

MUCfIU "uз"
..затВорена

"nepuog на нopМ8Jl.Haтa науkз". Старата

mеоpuя В kaчесm60то u на означаВаща старата napaguгмa намира
koнkpemнo място, "огранuчена област на прuложение" В ноВата

Вселена.
Теоpuяmа kзто разбиране е В тясна Връзka с noнятието

..napзguгма": ..... иcтopиkът на нзykaта може ga се изkywu ga
mBbpgu, че koгamo napagueMume се смеl1ят, самият сВят се сменя
с тях. BogeH от НОВа napaguгмa, ученuят Възприема ноВи ин
струменти и Вижgа В ноВи места. И koemo е оо-ВаЖно, през
реВолюциите учените Вuжgат В ноВи и разлuчни места, koгaMO
глеgат с оознатu инструменти В места, В

koumo

са глegали

u

По-сkоро сяkаw професионалната общност е пренесена
на gpyгa планета, kьgemo познатите npegMemu се Вuжgаm В
различна сВетлина, а също таkз npucъegUHeHtl kbM непознamU."I42

npegu.

дВе naраgигми магат 9а се сьотнесат чрез херменеВтична
процеgypа kзто отнowение на gВe същестВа, с gpyгu

тълky6анuе.

Me>kgy gВe

gYMtl, kamo

параgигми ще има преgел илu "реВоflЮция

В нaykama", обуслоВен от Времето В XaligeeepoB CMиCЪfl. Наличието

на ВремеВи прegел (несъизмерu.мосm 143 межgy naраgигмиmе

-

по

Кун) uзkлючВа от egнa страна 6ьзможността за субеkт-обеkтна

интерпретация, защото субеkmът, а слеgо6ателно и обеkтът
са gpyeu, но отkлючВа Възможността за херменеВтично
тьлkyВание. ragaMep HeegHokpamHo поgчертаВа, че именно
Времето или, по-точно, ВремеВата отgЗJI.еченосm е услоВuе за
прuлоЖuмосmmа на херменеВmuчния Memog. "Временната gucтанция при тоВа не е нещо, koemo тряБВа ga 6ъge преоgоляВано ...
Истината е по-блuзо В тоВа ga се осъзнае guстанцuята на

Времето

kamo

полоЖuтелна и

npogykmuBHa

Възможност за

разбuране. "144

Cnopeg nogxoga на настоящото uзложение, ние се UHmepeсу6аме от теоpuята kamo съотнасяне на блuзocт u gЗJI.ечносm,
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т.е. на същестВо и същносm, а не на същности (обичайна
метogолoгuя) uли на същестВа (хермене6тичен Memog), НоВата
napagueмa npu 6ьзниk6aне, \)Ди теорията kamo стаВащо разбu
ране, е ноВа близост, но и старата близост е "из" същото

същесm80,I45 В тоэu случaU е "rк:е6gохермене6тична" ...инmep
C)6ekmu6нa" процegypa, или е общуВане. Тя е rк:e6gохермене6тuчна.
защото Времето е Вътре

6

същестВото

(koemo

може и

ga

е

"из" omgелнu личности) и то намира гъВkaВuя начин ga изтълl<yВa
само себе си. В cmaHgapmHama херменеВтична npoцegypa Времето
опреgеля (сяkaw е

..kbc"

непрею.снamи
gyм.и,

omBbH)

и сьщесmВоmo изцяло ВстъпВа

от Времето за тьлky6ание на

..uз"

..из"

mekcffi,

kamo

napaguгмa и прочие,

gpyгo същестВо, опpegелено В

u

от, с gpyгu

Времето, Разлukaта межgy gбете npoцegypu е

npegu

Всичkо В тоВа, че при uнтерсубеkтu6но или "nce6goxepмeHeВ
тично" тълkyВане същестВото е .. из" mълkyВането и таIщ
изглеЖgа. че Времето е "UЗ" него, gokamo npu преgло>kената от
ragaмep херменеВтична процеgypз то е .. из" траguцuята, koято
е

Време

kзmо

HenpekЪCHamocm и

Време

kamo

различаВане.

ХерменеВтична процеgyра не прouзВежgа Време; тя има Времето

за сВое Външно услоВие, ИнтерсубеkmиВността. или общуВане
то, е изместВане на близостта "из" същестВото на
телността и е kомyнukaция на
е "gалечносm, за

ga

gBe

geucm8ukoumo

сьщесmВа, Всяkо от

стане блuзocm", В процеса на kомyнukaция

сьщестВата или същестВото Henpekъcнaтo сменя близостите

си. Когато този процес постепенно заВърwВа, е (налице) близост,
В kояmо gBeme отgалечени близости са Вече близku или са egHa
ноВа обща блuзост, ТогаВа същестВото е .. UЗ"
Времето, но

maka,

че ео помни, То не е пpouзВело Времето. но то е имало

и го има kamo сВое пре9ишно опреgеляне; с gpyгu gyMU, то ео
има kamo uзmеkло Време.
Слеg kamo беше напраВено интуитиВно различаВане Me>kgy
херменеВтична процешра и общуВане Вече може 9а се akцeнmиpa
и Върху тоВа, че Всъщност граница меЖ9У тях не същестВуВа.
Хермене6mичнаmа процеgypз, имаща за услоВие изmеkлоmо Време,
пpuближаВа mekcma В стремеЖ за gиалог, за общуВане, за оЖи
ВяВане на мъртВото uли ucmоpuята. таkз че ga се получи
познание межgy оmминалоmo и наличното същестВо.
ИнтерсубеkmuВната процegypз, имаща за услоВие неизтеkло·
то Време \)Ди "сега". отgалеча& gалечното от близkomо, същ
ността от cъw.ecтВoтo, тъkмo защornо същността ..uз" .. сега"
е мноео поВече .. същeanВо", отkoлkото сьщecmВomо ..из" .. ня-
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koгa". Таiш същестВото noлучаВа неизтеkлото Време мто
изmеkAo, сыцнос:тта, или пространстВено gалечното, "uз" "се
га". nogo6нo на .. няkога" ..из" noтом на Времето. Неuзтеkлото
Време kamo uэтеkло е сьщестВomо на noзнанuето В npupogHume
нayku. Винаги .. uэmеkлocmma на неuэmеkлоmо Време" е тъkмo
същността

на

npupogama.

ТогаВа ноВата napaguгмa Въэнuk8a сяkаш чрез отrnлackВане
от "Времето·сега" (Dasein?), (uлu от egHa блuзocm) В egHO бъgеще
Време (трансценgенцuя?), (uлu В НОВа блuзост). Тя се преВръща
нaucmuнa в napaguгмa, koгamo Времето я нacmueнe
разбuране uлu същестВо на gеUсmВuтелносmmа. Но

u mя стане
npu Вьэнuk

Ване не прegельт на Времето опрegеля Heuнomo същестВо, а
эаegността на gВa .момента, общуВането на gВe блuзостu,

Dasein

в сВоята mрансценgенцuя, В HagBec6aHemo cu нag Нuщото.
"Из" феноменолoeuчна онmолoгuя, kakmo Вече МUМOXogOM се
спомена, е koxepeHmнa теорuя эа ucmuнama.
Да cpaВНUM с

gonycka

.. kopecnoнgeHmHama

теорuя" за ucmuHaтa: тя

същестВуВане на абсолютен

за тakъB могат

ga

слуЖат

kakmo

kpumepuu

за ucmuннocm.

6ьншнu, "матерuалнu" неща,

maka u ugeume. l #
..Кохерентна теоpuя" за ucmuнaтa е
е ucmUHHO, koгamo "пасВа", koeaтo се

(uлu означаВа, че) нещо
BnucВa В хорuзонта на

"koxepeHMHa
ucmUHama е nopagu онmолoeuэuране на холuстuчнuя
acnekm, на HenpekbcHamocmma, на "koxepeHffiHocmma" на
останалuте неща. "Из" феноменологична онтология
теорuя" за

gеUсmВuтелносmта.
EgUH npuмep: (налuце)147 е бял kyб (UЛU:

Heka

разглеgаме

eguH

бял kyб). Проблемът е: omkъge черпи сВоята gеистВumелносm.
ПРU "kopecnoHgeHmHama теорuя" се приема, че тя прouэmича
uлu от kotЩeHMpupaHama В него Вътрешна, caмocmouнa, "ма
териална" бuтuuносm, илu от ugеята за kyб. При "koxepeHMHa
теорuя" mou черпи сВоята gеuсmВuтелносm не от референта
cu (тоВа означаВа от себе си), а от gpyгume бели kyбoВе, от
gpyeume ky6oВе, от gpyгume бели тела, от gpyгume неща, имащи
цВят, форма и т.н. неща, В чuurno peg тоо се BnucBa. Лkо Въэниkне
ВъзраЖението, че Henpekьcнam

peg

може

ga

сьщестВуВа само

мислено, то тоВа rюkаэВа, че се е эаgеuсmВал аВтоматизмът
за ygВoяВане на нещата. Да се преустаноВи geUcmВuemo на
аВтоматuзма за yg60яВане на нещата праkmuчесku

CbBnaga

с

kаmегоpuчно препоръчВаното от Хусерл "епохе" по отношенuе

на

gageHomo

В естестВена устаноВМ.
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nonaga

Мо egнo xuпотетично "нещо" не

нuтo

6 egUH peg

на

нenpekъcнamocт, то не nonaga 6 pega на непреkъcнатост на
нашuте сетиВа или на мисленоmo om нас, то не може ga се
6ьзприеме нumo сети6но, нито uнmелеkmyaлнo. ТО е прослоВу

moто "нещо 6 себе си". Кakb6 е смuсьльm 9а се m6bPQU, че е
9wстВumелно? Прegu 6cuчko. че eguH geH може ga .. nonagнe" В
няkаkъ8 peg и maka ga бъgе "omkpumo". От глegна точka на
"koхерентната теория" процесът на преВръщане на "нещоmo
В себе си" В "нещо за нас" се описВа maka:

Нещото Въэниk6a egВa koгamo се .,Вnuше" В gpyeume неща,
но него60то ВъэниkВaне не е .. kонстРУkция", а "kOHcmumyupaHe".
т.е. mo ВьэнukВа no cnецифичния начин: BegHыk Вьзнukнало.
Винаги Вече е било.
Втори пример: от kakBo сВетлината черпи сВоята
QейстВителност? На нас са ни gageиu сВетли и тъмни неща;
koгamo е сВетло, 6cuчku неща са по-сВетли. СлegoВamелно сВет
лината е сяkaш субстанцията на

..koгamo

е сВетло" и тази

субстанция е неза6uсима от субстанцията на нещата, koumo
6cuчku стаВат по-сВетли, koгamo е сВетло.
Но r.yбстанционалността на сВетлината се приема от
фuэиkamа, за раэлиka от су6станционалността, например ;на

6ugелината. 3а uэkyшения В нaykama и kyлmурата съВременен
чоВеk сВетлината е мнаго по-gеuсmВителна от Виgелинаmа.
Степента на gеuстВuтелност на сВетлината е близост. uли
феноменологuчна обеkmиВност за съВременния чоВеk.
Виgелината се

mpakmy6a kamo egнo субеkmuВно усещане за
npegu 8cuчkо наВън. cpeg npupogaтa. u В

наличие на сВетлина,

опреgелено Време От geнoнow,uemo.
ДейстВителността на сВетлината е В неаната HenpekЪCHa
тост с фuэuчесkuте теории за сВетлuната, със специалнаmа
теория на отнocuтелността. с опита на Маukелсън, с иgеяmа

за noле, с kВaнmoВama Mexaнuka, с цялата съВременна фиэuчесka
мртина на сВета. с ugеята за обеkmи6носmmа, ucmUHHocmma
на

Haykama и

no-специално на фuэиkaта; също

maka

сВетлината

е cuмВoл на gyxoBнomo, на энанието, Важен сuм60л В христи
янстВото и В npegcmaВama за боеа В реguца религии. Бихме могли

ga

kaЖем, че сВетлината е

термини

6 e6poneuckama

eguH

от kлючо6uте, обеguнuтелнu

kyлmура.

Мo>ke би няlroгa. koгaтo са 6ьзниkВaли • .. сВетлина" и ..8ugeлина", не са се различаВали uэoбщо по непреkъcнатостта с
нещamа, m.е. оо степента на сВоята gеUcrnВuтелносm. Но

-75-

gHec

с8етлината черпu сВоята gеuст8uтелност от много gpyгu ugeu,
koнцепции, ekcnepUMeHmu, релuгuознu 8ьзглеgu. от koumo е
неотgелuмa. Там сВетлuната е истинна U/l.и "по-истинна" В
cpaBHeнue с 6ugелынamа В egнa koxepeнmH8 теория на истината.
Трети

k6aHmoBama MexaHuka u

пример:

Времето

u

пространстВото. деuст6uтелността на Времето и простран

стВото е изkлючuтелно ВucoM. Bceku миг за нас мто чо6еwku
същестВа е ВЬВ Времето и просmраж:m60то. Фuлос:oфuяmа,
стремяща

се

Винаги

kbM

hau-gеuстВumелното

от

geCIст8uтелното. omgaBH8 гu е пpuзнала kamo gocmouнu за
6НUМ8Hиe. Uялата наша опитна и описателна нayka се осноВаВа
на ekcnepuMeHmu и наблюgенuя ВьВ Времето u пространстВото.

И ВьпреIш тоВа раэбuрането на

k6aHmoBama Mex8Huka

изuсk8a

значително no-нucka степен на gеuстВителност за Времето и

пространстВото

gUMQ

-

мто може бu само маkpoфеноменu. необхо

egUHCM6eнo при uзгрa>kgане езukа на k8aнmоВомеханuчните

опити.

Сяkаш

..из"

себе си,

egHa

kВзнrnоВа

MexaHuka

на Вселената

изuсkВa непреkьcнатост В обсьжgанuя тоky-що смисъл, Времеп
ространстВена не060собuмост:
"Вселената kamo цяло не се изменя ВьВ Времето, защото
самото понятие за mak06a изменение преgnoлага същестВуВа
нето на нещо неизменно, непpuнagлеж.ащо на Вселената, В сь
отнасяне с

koemo

Вселената еВолюира.

Лkо rюg Вселена се

разбира 6cuчkо, то не остаВа нukakbB Външен наблюgаmел, оо
часоВнuka на koumo Вселената бu могла 9а се разВиВа. Обаче
u не заgаВаме Вьпроса защо Вселената се разВиВа, Hue пцтаме
защо ние ВUЖ9аме, че mя се разВиВа. С тоВа разgеляме Вселената
на gBe части: на маkросkопuчесku наблюgател с часоВнuk и на
8сичkо останало. ТоВа Всичkо останало напълно може

ga

се

разВиВа ВьВ Времето (по часоВнuka на наблюgаmеля), незаВисимо

че ВьлноВата фунkция на цялата Вселена не заВиси от Времето."I48
Може би цям.mа ттност на сь6местя6анеmо на теорията
на относителността и kВaHтoВama MexaHuka е В тоВа. че пър
Вата е, а Втората не е, ВремепространстВена mеория. На сВоа
peg, 8ьпреIФ очаkВанияmа. gеuстВuтелността на kВaHтo6aтa

MexaHuka нарастВа и
същия cmamym на

mя приmеЖаВа,

ako

gеUстВиmелносm.

не no-6ucok. то поне
kakmo теорuята на

относителността.

Из koxepeHmнama теория за истината се изuсkВа нещо
е б

(ga

ga

запълни) разлома межgy geCIcm8umel\НOCmma на бремето
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u gеОстВuтелността на
gpyea; нещо, koeMO ga пасВа u на g6eme,
u на Вcuчku останали ugeu u реалности на нащето Време. Вceku
момент ВьВ Времеmo е egUHHOCM на разбирането и лuпсата на
maka6a egUHHOCM е, koemo ео gВшku.
u

пpocmранстВото, от egнa страна,

kбaнтоВата MexaнuM, от

СъВсем естестВено из "koxepeHmнa теория" за истината
слegВа

ga

е Henpekbcнamocm

Me>kgy

нея

U

"kоресnoнgентната

теория" за истината.

ВъВ феноменологuчна онтолowя опpegеленосmта се 060сно·
ВаВа от прegела на Времето. Рефлеkcuята или обособяВането
преgcrnаВя npege/la на Времето. Т ОеаВа kopecnoHgeHmнama т~
оpuя е "из" g6e преgсmаВянuя на Времето. EgHomo прegстаВяне
е субеkm, gpyгomo - обеkm. Съотнасянето им е тbkмo Henpekьcнamocmma мто разбиране В момент на Времеmo. Разбирането,

gpyea, kamo eguH u същ преgел
kamo гpaнuцa В разбирането (или
kamo субеkm u обеkт). Taka разбирането се преВръща В geucmBue,
целеВи akm, akmuBHocm: обеkтьт е разбиранuят, субеkmьт е
разбиращият. СлegоВаmелно В субеkт.ооеkтноmо MUC/leHe, пре·
gелъm на Времето е npegcmaBeH kakmo от субеkm·ООеkm, тзkа
и от geucmBuemo мто разбиране. Може бu fI09обнu интуиции
ВнушаВа llepuga, koeamo гоВори за "лоооцентричнuя", "фалоцен·
трuчен" тип HoВoeBponeucko MUC/leHe. lleucmBuemo (или npak·
mukama) запълВа празнината на egUHcmBomo при отgеляне на
от egнa страна, или Времето ,от

може

ga

се npegcmaВu само

разбuращоmо от разбuраното. Т огаВа ВъВ Всяkо у<;mаноВяВане
на съотВетстВие межgу субеkm и обеkm (xapakmepHo за kopec·

nOHgeHmume

c/legBa ga е налице процес
geUcmBue), koumo ga прegстаВя eguHcmBomo

теории за истината),

ВъВ Времето (или
на Времето.

Uялата проблематиkа за сВобogата, избора

u отгоВорността
maka и за честmа u gълга), maka xapakmepHa за ноВо·
eBponeuckomo мислене, много mpygнo може ga се noстаВи при
egHa "koxepeHmHa теория за истината" u феноменологuчна
(а също

онтолowя. "Ние gалеч не осмисляме gостатъчНQ pewume/lНO

същността на geucmВaHemo. lleuCMВaHemo е noэнаmо само kamo
причиняВане на няkakВо ВъзgеUсmВие. НегоВата gеОстВиmелност
се оценяВа cnopeg ползата от него. Но същността на geucm·
Ването е uзпълняВането. ИзпълняВане означаВа: разгръщане на

6 пълнотата на негоВата същност, uэВe>kgам 90 нея,
producere. за тоВа изпълнимо е само тоВа, koemo Вече е. Но тоВа,
koeто .,е", npegu Вcuчkо е битието. "149 В тoзu случаu geucmBuemo
нещо
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моЖе gocma услоВно ga се gефuнира kзmо запълВане на разлом
В нелреkъснаmocrnmа на geucm8umeAttOCmma. И т0еа8а има g6e

ВъзмоЖностu:

geucmBuemo щu

е gеUcm8umелно.

u/\u

просто нима

СъотВетно npo6лемamukamа за uэ6oра, сВoбogamа u
отгоВорността, uзuсkВаща сраВняВане на алтернатuВu, е
неВЬЭМОЖна, Omпtyk В частнocm слeg6а непраВомерността на

geUcmBue.

че<::mo uзполэ:у6аноmо 6 UЗJ\Oженuеmo слоВосъчетание .. феноме
НOAoгu'IHa метоgолoouя", В 06uчаuнomо разбuране меrnogьт е

kpumepuu за сраВняВане на праВuлнu U непраВиll.НU 8/\mepнamuBu
U uзбор Me>kgy тЯХ, В moзu CMUCbA м-emogът е неоmgeлuм от
uэбoра, с8oбogamа U отгоВорността.

Но съчетаниеmо "феномеНОАoouчесka меmogологuя" е Възмож
но kгamo непреkъcнаmoст

Me>kgy

обuчаQнаmа меmogолoгuя

U фе

ном.еtюлогuчна онmOll.02UЯ, Лkо се обър:нем kъм. еmUМОЛQeuяmа на
gyмama "метogOll.OOUЯ", то тя пpouзхо>kgа от съeguня6анеmо на

gре8нооръцkuте gyми

wupoko

"Memogoc" U ,.II.oooc", ..Логос"

е gосmаmъчно

обсъ>kgана. 15О В еmuмолoeuчесkumе речнuцu

значенuе за .,меmogос"

е

.. пьт

kamo

пърВо

на uзслeg8ане uли познанuе".

Премuна6аuku от обuчаuнаmа kъм. фено.меНОАoгuчна меmogологuя,
akцeHтът слeg6а ga се прехВърли ){ъм таВmолoeuчносmmа на
..nът на uзслеgВане u/\u познание",
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VlI.

БЕЗСМИСЛЕНО, НЕВЯРНО
И НЕСЪЩЕСТВУВАЩО

Пpegмеm на maзu глаВа са (6ъзмoЖнu) раэгранuченuя межgy
безсмислено, неВярно u несъщестВуВащо на осноВата на Ху

серло6аmа феноменодoгuя. Тeэu
не се разглd;gam

kamo

mpu понятия 6 maэu nepcnekmu&
- moecm, ga нaэo6a6am нема

anoфamuчlfJ

зo8uмomо kamo пpomu8orюлoЖtю на нaэoВuмomo.

koemo

е uлu СЬ

щecmВуВащо, uлu Вярно. или noне cмuслено - а се проучВат с оглeg
ga се хВъpлu нeoчakВaнa сВетлина върху същecm8omo на лoгukamа.

БЕЗСМИСЛЕНО: Иэхogнamа moчka В uзслeg6анemо ще бъgе
(ВъзмоЖно) съпостаВяне на смисъл
чалото cu от работите на Хусерл
aВmopu са математици

xapakmepa

no

u
u

значение, koemo 60gu на
Фреге. И gВaмama Велuku

обраэо6анuе, а за Втория

голяма част от HeгoВuтe

npuHOCU.

- u

по

Времето, koгamo

тВорят, за мameмamukama е белязано от пояВата на Канmоро6а
"наиВна" (неakcuомаmuзuрана u нес6обogна от napagokcu) теория
на множестВата. Иgеяmа за мноЖестВо е по-стара. но че на

HeUH8 осноВа може ga се постаВu цялата матемаmиkз е резултат
(gopu 8 наше обосноВан kamo uзслegоВаmелсka програма от
групата .. бурбаku"15!), koumo прохожgа именно от замисъла на
Георг Кантор. В сВетлuната на настоящото разележgане бих
nocочuл

kamo

пряkо отнасящи се kbм. темата

mpu

черти на разбuрането за множестВо В "наиВната

хаpзkmернu
Ц

теорuяl~2:

Всяkak& неща могат ga се обеguняВат В общностu. Като
термин за обtцностmа се uзnoлэВa .. множестВо" uлu nCbBkyn~
ност", а за нещата - .. елементи".
2. МножестВата на сВос. peg са неща]~3. Тяхната неэа6ucuмост

1.

от нещата,

koumo

ги състаВят, uзпьk6a В тоВа, че има празни

множестВа, аkmуално 6езkраuнu множестВа

u

makuВa,

koumo

Cbgьржат себе cu kamo елемент. Празното множестВо не Cb~
gьржа нито eguH елемент. ФигуратиВно kaзано, то е само .. uge~
ята" за множестВо, но разглежgано съВсем на раВна нога с онези,

koumo са

CbCIТIa6eнu от неща. Akmyално безkраuното множестВо
(Кантор гo8opu само за 6езkраuнu множестВа, но има npegBug
аkmуално безkраuнuте lS4 ) разглe>kgа безkраен броu елементu, оо

pagu фаkmа, че са обeguненu 6 тоВа множестВо, мто gageнu.
HaQ·ceffiHe множестВото, koemo Cbgbp>ka себе си kamo елеменm,
npouзхо>kgа от сВoбogaта ga обeguня6аме kakВи ga е неща и от
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тоВа, че множестВото се приема за нещо. Всичku опити "на
иВната" теоpuя на Кантор ga се осВoбogu от (и Вnocлegст6ие
гарантира срещу) napagokcu (РьселоВата ..теория на тиnoВе
me"J», Хилберт06ата l56 (неосыцестВима I57 ) формалистka проера
ма, инmyuционuэмьт lS6 , kol1Cтруkти6uзмът1~9 и може би gpyeu)
отхВърлят или огранuчаВат няkou от nyнkmo6eme, Вkлюч6анu

от mBbpgeHuemo, че множестВата на сВоО
З. Egнo множестВо (kpauнo) може
елементите му или egHO множестВо

peg

са неща. l60

ga се заgаgе kзто се изброят
(kpaUHO или безkраuно) моЖе

9а се заgagе kamo се посочи общо сВоОстВо на елементите,
сВоО:ст80, koето npume>ka6am Вcuчku негоБu елементи. 161
Слеg Възнuk6ането на теорията на множествата межgy ма
meмamukama и лoгukaта се пояВяВат спорнu територии, 90ри
опити за сВежgане на egHama gисциnлuна kbМ gpyeama. l62 В kз
честВото на агрecuя на лоeukaта може 9а се раэглegа т. нар.
"лоeuцuзъм"1&3 (,.пpuнцuпи наматематиkзmа" на Рьсел и Yauтxeg),
а kзто протиВоположна
мameмamukama

kamo

-

сВежgането на логukата

маmемаmичесkа логиka

(6

go

мон на

тоВа число зk

cuоматичните системи на fkяkak6и неортogоkсални лoгuku).

ОсноВата на сбльсьka межgy лoгukа и мameмamuka е поео
kзто З. оо-горе xapakmepHa черта на "наиВната" теория

. чената

на множестВата, kоято npegnucВa еk6иВалентност на множес
тВо и сВоаетВо и оо този начин позВоляВа множестВата

ga

се разглежgат kamo изоморфни на поняmията l64 • В частност
тоВа оозВоляВа 9а се npeBege на mеоретиkо-множесmВен езиk
Въпросът за съотнасяне обхВат (еkсmензията) на egHo понятие
със самото него (или с негоВото "намерение", интенцията му).

ТоВа е проблемьm, koОmo paзgеля Umfgалg-лoгuциmе и Inhall-лoгu

ците, оо Времето на Хусерл и Фреге, за

koemo пише дж. Мoxaнmи l66 •

Лkо се приеме, че egHO понятие се изчерпВа сьс сВоя обхВаm,
незаВисимо gали този обхВат се посочВа чрез изброяВане, или
описателно kamo сВоистВо, наличието на спорни теории Me>kgy
логиkа u математиkз (незаВucuмо ko(J ще нaggелее), е неизбежно.
Лkо се приеме, че понятието е npegu Всичkо значение В

Хусерл06ия смисъл на gyмата lб6 , се забелязВа стратегия, kоято
обособяВа част от спорнuте територии

euчесku 167 или kзто таIФВа, koито могат

kamo специфично
ga се разглegат

ло

от

специфично лoeuчесku ъгъл, но не и от специфично математи
чесku. Че понятието

kamo

значение (нamambk се uзnoлзВа само

В ХусерлоВuя смисъл) е отлично от сВоя обхВат, е почти три

Вuално. Фuнu gucmuнkцuu са необхogимu, за
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ga

се разграничи

с60Ост60 (uлu ПРОПОЗUЦUЯ) от значенuе. От egнa c:mpaнa, с600с
тВото е моментът на cъ6nageнue на обхВата на noнятuemо
u е прegН8Эначено ga се съотнася UMeHНO с обхВата no eguH
желателно egнозначен наЧUН. От gpyгa страна, значенuето е

моментът на mbJkgecmВo на 6ceku uнтенцuонален akm, koumo
ВъзнамеряВа gageнomo значенuе. Прuмер. Ako noнятuето "чер
ВeHuHa" се хараkmерuэuра kamo сВоОстВо, то е моментът на

cъ6nageHue

npu Вcuчku черВенu npegмemu u е пряkо съотнесено
npegMemu. l6e Ako понятuето .. черВенuна" се хараkmерuзuра kamo зна

със сВоя обхВат, т.е. с множестВото от 6cuчku черВени

ченuе, то е моментът на тьжgестВо на 6сяkо мuслене, Въо
бразяВане,

gonyckaHe,

разбuране, npueмaHe u т.Н ... u т.н., че (нещо

е) черВено. Мuсленето за черВено,

gonyckaHemo

за черВено, Въ

образяВането за черВено, разбuрането за черВено, npueмaHemo

за черВено

koumo

u

т.Н ...

т.Н., Вcuчku мuслuмu uнmеНЦUОНалнu

u

akrnoBe,

uмam за сВоя ноема 1б9 "черВено", нямат момент на съВ

nageHue l7 O, maka kakmo оо uмaт Вcuчku черВенu npegMemu, U
koumo npu послеgнuте лесно може ga се uэoбpaэu мто сеченuето
на множестВата от kачестВа на черВенuте npegмemu. Те имат
момент на тьжgесmВо,

maka kakmo

черВеното,

koemo се

Вшkgа,

е mыkgecmBeнo с черВеното, koeто се мисли, е mblkgecmBeHo
с черВеното, gageнo с ВсеIш интенцuонален akm. Хусерл стаВа

3HmuncuxOдoгucm l71 (Вече безспорно поне

8 "Лoгuчесkuте uЭ('лeg
npUMep, е ugеално mblkgecm8eнo, незаВucuмо от kонkретнuя ментален akm - Вuжgане,
paэбuране, ВьобразяВане и т.Н., koumo оо носи - и неооВата
ugеална mыkgеcrnВеJ-lOCm не може ga се uзВegе от момента на
Ванuя"), счuтаОku че черВеното,

8

този

съ8nagенuе на тезu мeнmалНU зkmоВе. Тоест, значеНJemo "черВено"
не е момеигnьm на cъВnageнue, няkakВo cВoocmВo. koemо харakmе
puзuра. обхВата на понятието менmалнu akrn08е, koumo "носят"
черВено. ТоВа cВoUcт80 е, че са менmалнu зkmoВе. аko uзобщо се

gonycнe същестВуВане на тak:oВa

c8oUcm60 (Хусерл не е сkлонен 172 ).

Лkо същuте менmaлНJ akrnоВе се раэглegam чрез "еrюxе", по от

нowetIJe на оноВа.

"нoceнomo"

koemo нсх:ят, те стаВат "uнmенцuоналнu", а

- значeмuе, а пo-k,ьсно u no-oбщо - наема.

за ga omличaВar.t оонятието "а" !<ата 0бxВam или сВойстВо, om
noнятието "а" kamo эначенuе (В ХусерлоВ смuсъл. kakmo Heegнok
ратно nogчертaflat..\), В пърВия случай ще uэnoлзf}ar.t просто а, а

6ь8 Вmоpuя случаО - ЧЕ "а". ЧЕ ..а" обозначаВа понятuета "а". раз
&'tegaнo В k:aчесmВomo на значение uлu на наема, а а

cВoQcтВomo,

koumo

-

обхВата uлu

са сВързани с noняmuemо "а". ВаЖНО е
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ga

се

uзтъkне, че Хусерл не npa8и paэдuka 'мeЖgy CМJC:bД u энa4eНUe 17Э , kakmo
оо Jl)EIВU фреге, на egнo rюняmue ,.а", а Са'<\О мe>kт' ЧЕ ,.а" u а.
НaUмгрубо kaзано, помсkoро Фреге nog значенuе разбuра а, а
nog смuсъл - ЧЕ ..а", със същестВената ye080pka, че ЧЕ ,,8" се
gaВa не В uнтенцuонален

akm, а В проnoэuцuята uлu от пом
kOHmekcm, В koumo "а" е ynотребено l74 • И gBaмama
обръщат BHuмaHue В HukakъB случa-u ga не се смесВа Vorstellung,

wuроkuя

npegcmaВama за понятuе, с негоВuя обхВат, значение, смuсъл.

за 9а напревна kъм ВаЖното разгранuченuе межgy безсмuслено
неВярно, noемам пътя на (Възможtю) еkсnлuцuране на евно
феноменолoгuчесko понятuе за смисъл (на осноВата на Хусерло
Вото за значенuе).

u

ПърВата npegnocmaВka е, че Всяkа преgukацuя се приема за

смuсленаI7~.

Kakmo е 906ре изВестно, пpegukацuята се състou

от субеkm, kоnyла и npegukam. Cy6ekmbffi U npegukambffi са gВe
значения, koumo са nocmaВeHU несиметрuчно В преgukaцuяmа.
Прu Възпрuетите означенuя оо могло

ga се kаже:
..Ь") е раВнocuлно на ("а е Ь")
Също maka:
<.,а" е "Ь") Влече [(ЧЕ "а", ЧЕ .. Ь") Влече ЧЕ "аЬ"]
Пog ЧЕ "аЬ" се разбuра, че значенuята на "а'" u "Ь" образуВат
eguHHo неgелuмо значенuе, на koemo ЧЕ "а" u ЧЕ ..Ь" се яВяВат
частu илu фaэu 176 • В makbB случаu смисъл е образуВане на ноВо
значение, на koemo gBe (uлu поВече) стари, UЛU налuчни, са
("а" е

послegоВателнu моменти, UЛU фази. СлоВесната фОРМУЛUРОВka, i
а още поммзлkо прeguцuрането (Вkлючuтелно u за noнятuя), j
разбuра се, В HukakbB случаu не изчерпВа образуВането на ноВо'
значение от Вече налuчнu. Нито nbk се изисkВа значенuята на!
..а", "Ь", "оо" ga бъgат gageHu В kорелuрани по kakbBmo u ga е;
начuн менталнu akmoBe. HanpuMep Вшkgам .. а", ВъобразяВам си,
"Ь", заkлючаВам "оо". Вшkgането, ВъобразяВането U заkлючаВа
нето В тозu случаu са koxepeHmHu, gоkолkото се мисли за egнo
и също, egHo ugеално eguHcmВo, koemo HU се gaВa В разлuчни
фази на сВоето цялостно значенuе. Те не са koxepeнmHU затоВа,
защото са менmалнu akmoBe. Корелат на смисъла е значенuето,

koemo остаВа egнo и също В разлuчнu сВои фазu илu ВъВ Времето.
Лkо са налuце gBe kakBu ga е понятия "а", "Ь" на пръВ поглеg
няма HukakъB kpumepuu, осВен mBbpge съмнителното сВиgетел м
стВо на интроспеlщията 177 , че е налице "оо". Но тоВа не е maka. 178
На "оо" съотВетстВуВа eguHeH koнmekcm. koumo може ga се
npegage с gyмu uдu no няkakьВ gpye начин. Пpuмер. Неkз uмaмe
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..2 + 2 =4"

и

,,2 + 2 =5".

НечUЯ интpocnеkция уgосmоВеряВа, че

uнтроспеkтиращият си е noмислил тоВа. Наистина смисьльm

}бягВа. Но

ako

се kаЖ.е, че няkou си е пpuпомнuл, че от

=

..2 + 2 =5"

слeg6а ..2 + 2 4" и че тоВа е mВbpge ефеkтен пример (формално
Вярно m6bpgeHue) за napagokca на материалната имnлиkация (или
че не си е пpuпомнил, а му е хрумнало), то kомnлеkсноmо значение

+

=

kamo мислене за egнo, на koеmо ..2 2 4" и ..2 + 2 = 5" са различни
фази, и те тьkмo В този peg са се пояВили В нечие сьзнание,

eguH строг смисьл ,,2 + 2 =5" В
,,2 + 2 = 4~. Всьщност Heka си

е напьлно ясно. Разбира се, В
Hukakьe случаи не е

npegukam

на

замислим kakВo нu kaэ6а В случая "строе" , ynотребено за смисм.
ТоВа прegполага, че сьщесmВуВа няkak6a сьВkynност от yнuBep

салнu

kOHmekcmu (съотВетно инmенционалнu Цялости) и че, ako
..2 + 2 =4" учасmВa В egUH от тях, ,,2 + 2 = 5" не участВа В него.
СлеgоВателно пpuВegеният по-горе kOHmekcm (сьотВеmно ин
тенционална цялост) не е елемент на множестВото от yнuBep

сални

kOHmekcmu. Можем ga
..необщозначим" .

kaЖем, че rnоо е "субеkmиВен",

"личен"

Чрез тези примери gocmuгaMe

go

изВестно разбиране kakВo

би мосло ga значи "безсмислено". ПьрВо, абсолютно .. безсмисле
но", или "безсмислено" само по себе си, няма. Винаги може ga

се

gonYCHe (и ga се nocтроиJl 7 9) kOHmekcm,

В

koumo gBe или

поВече

значенuя прegстаВляВат интенционална цялост, kомnлеkсно зна
ченuе, на

koemo

изхogниmе значения са оmgелни фази. Може

ga

се kаж.е и че пьрВоначалниmе значения са Временuзирани '80 и
05egUHeнu В целостта на Времето. Второ, сьщестВуВа няkakВо
множестВо 'на униВерсално (или интерсубеkmиВно) мислимото,
kakmo и начин ga се прецени (cьgHa способносm l81 ) gали gBe
значенuя участВат В

egHa, kоя ga е форма на мислимото. Оче
koumo опрegелям безсмисленото, че се

Bugнo е, по начина, по

npugbp>kaм kъм. еkстензията на "смисленото". т.е. смисленото,
за

ga

опрegеля безсмисленото.

От gpyгa страна,

kak60

би било ugеалното значение на "без

смислено" и на .. смuслено", kakВo ще е ЧЕ .. безсмислено", ЧЕ
"смислено"? и gBeme нu отпращат kbМ значението .. интенци
онален akm", т.е.
kъм ЧЕ .. uнтенционален akm" (.. смислено") u
НЕ ЧЕ .. интенцuонален akm". Taka бихме мQгЛU ga nocочuм eguH

-

начин

ga

се gефuнuра феноменологuчно oтpицaнue, kO-Umо ще

бьgе напыно неочаkВaно бинарен оператор Me>kgy ЧЕ "разбuране"
и ЧЕ "неразбиране", Me>kgy ЧЕ .. безсмислено" u ЧЕ .. смислено", т.е.
отношение

Me>kgy,

от egнa страна, xuпоmетuчна, очаkВaна ця-
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лост на фaзu, с:мuс:леносm, нaлuчuе на koмnлеkc:tlо значение и,
от

с:трана, реалната разпоkьс:анос::т на тeзu фазu. без·

gpyea

с:мис:ленос:т. oтc:ъc:тВue на kомnлеkсно значенuе. 5ез<:мuс:ленос:т·
та ще

UMa

n<:uxолoгuчес:ku, паpaguгмален uлu kyAIТI.ypeH

xapakmep:

чоВеk UAU гpyna хора не могат ga проумеят нещо (gBe u
noВече значенuя не могат ga с:е мuc:ляm); В paмkuтe на опpegелена

gageH

napagueмa uлu на gageнa kyмnypa нацо

no

nputЩun не моЖе

с:е

ga

проумее; то е afkypgнo. Тога6а. kooamo е нaлuце феноменоAOeUЧес:ko
oтpuцaнue, то е oomaHe l82 , т.е. пpegnoc::rnаВя Вьпрос:а В kakъ6
kottmekcrn gВeme (uлu поВече) значеМJЯ ще oбpaзyВam koмnл.ekc:но
значеНJе. TakoВa nuтане рaзчyn6a еракщuте на ooбcmВeнuя (лuчен,
napaguгмален, kyлmypeн) kOHMekc:m. НeгoВuяm оm0080р npucьegu
няВа cьглac:yВatю НOВU koнmekc:mu, пpeogoляВa пролома мeЖgy фа.
зuте

u maka,

например еВponеtkkuят учен от kрая на хх В.

kaЖем Клog·Ле6u

СеВерна

u

Cmpoc:llI)

(ga

обяс:няВа мuтoВeme на uнguащuте от

ЮЖна Aмepuka. 6езс:мuс:леtЮто е с:танало <:мucлено.

НЕВЯРНО: O-!еВugно е, че безс:мuс:леноmо не е неВярно. Тазu
очеВugност от kрая на хх 8. е може бu hau-kpynноmо gосmuженuе
на меmogолoгuята В тозu

nepuog. TakbB

uзВog преплита хума

нuзма, неатроnoцентрuзма, нееВропоцентрuзма, noлuтиkата,

genogxog. k6aHmoВama фuзukа. търсеща
ugeu", еkологuяmа u МНО2:0 gpyгu. Може бu няма ga е

gykтиВнcrаkc:uоматuчнuя

..безумнu

пресuлено 9а с:е kaЖе, че kyлтурuте В наше Време са разgел.енu
от тази akc:u0М8. От egHa с:трана са kyлтурuте, koumo npueMam,
че безс:мис:леното не е неВярно и затоВа опитВат 9а оо разберат,

u

от 9руга. kyлтурuте,

koumo npueMam,

че безс:мuсленото е

неВярно, u nopagu тоВа 2:0 UeHOPUpaт, еВентуално унищоЖаВат uлu
с:е crnремят kbМ отcrnраняВанеmo му nog egHa илu 9руга форма.
СлegоВamелно nuтането, а т0га8а koe е неВярно. моЖе 9а <:u
постаВи само тази kyлmура, чиuто koHmekcm е еkс:мoaguрал, об
хВащаuku gockopo 6езс:мuсленomo !<ато бооатстВо на неnogoзuран
смtк:bЛ. CbXpaНJAитe се cpeg нея пpuВърженици на безcмuслено = не
Вярtю c:ъзuрат ВъзмоЖнocm за peВatn.U. Плуралис:тична (еВентуално

..nocmмogepнa" kyAIТI.ypa), за kоято lkuчko е Вярно, gokoлkoто &uчko
е c:мuс:лено, е обречена на гuбeл. ka3Вam те. Не признаВат, че
смuс:леtЮ = ВярtЮ е gpye начин 9а се kaЖе 6еэс:мuслено = неВярно.
TakoВa numaHe - koe тогаВа е неВярно - може ga бьgе с:амо
обратно ехо от еkсnлoзuята на разширяВащuя с:е CМUС:ЬЛ. Само
kyлтура. за koято е очe6ugно, че 6езс:мuслено не е неВярно, uмa
koнmekcm ga си заgagе nogо6ен Въпрос.
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и тзkа, mога&

koe

е неВярно?

Ako

е ttaлuце формална про

noзuцuя, за нея Въз осноВа на опpegеленu akcuoмu може 9а се
uзВеgе, че е Вярна иlI.и неВярна (ako лowkamа е gВузначна U

HenapakoHcucmeHMHa lS4). Бихме kaэaAu, че akcuoмume са penepume
на eguH kOHmekcm, kakmo U че същестВуВа UЭЧUСlI.uтеll.ен ал.го
ритъм (схематuзuращ Cbgнama сnocобност), koumo ПОЗВОI\.ЯВат
ga се mBbpgu за Всяkо npaВUII.HO построено mBbpgeHue, че то
пpuнаgll.еЖu на тoзu kOHmekcm (яВяВа се теорема). Ako то не
пpuнаgAежu на тоэu kOHMekcm, то нег060то отрuцанuе npuHag-

леЖu на неео. HaO-сетне теоремата на Гbogell.18~ ym6ържgа6а

чucтото същестВу6ане на тВъpgенuя, за
kaЖе, че те

UII.U

koumo

не може

ga се
kOH-

техните отpuцанuя прuнagll.еЖат на тоэu

За Henpa8uIl.НO nocmpoeHume mВьpgенuя Въпpocъm за
тяхната Вярност UIl.U неВярност не може ga се nocma6u. Там

mekcm.

сmoят нещamа В g6узначнamа, HenapakoнcucmeнmHa lI.oгuka lU .
Казаното може
lI.еЖносm kbМ

kOHmekcm

ga се обобщu maka: неВярното е HenpUHaggageH kOHmekcm. Непpuнagll.еЖащото kbМ gageH

е, от egнa страна, тоВа, чuето lI.огuчесkо отрuцанuе

прuнagll.еЖu на mоэu

kOHmekcm, u

от gpyгa, тоВа, koeто е сВръх

pell.eВaHmнo l87 UII.U нереll.еВантно kbМ неео. В makb6 случаQ неВяр
ното също ще е отношенuе межgy

gageH kOHmekcm u gageHo

нещо. Послеgноmо не е беЗСМUСlI.ено, gokoll.komo може ga се пос

mpou kOHmekcm,

на

koQmo

то

npuHagll.e>ku.

Но gаgенuят kOHffiekcm u gageHomo нещо не могат uзобщо
ga не образуВат egHa CMUClI.eHa цялост. (Таkо& беwе gonyckaHemo
по-еоре.) Но същестВу6а cъgнa способност (В kраuнuя СlI.учаQ
UЭЧUСlI.uтеll.ен ал.еорumъм),

kоято позВоляВа,

kраQнuя СlI.учаU схематuэuран

geHo

1.
2.

u

формалuэuран)

npu yrnBbpgeH (В
kOHmekcm, за ga-

нещо 9а се kaже:

То пpuнаgле>ku на тoзu kOHmekcm.
Нещо, постpouмо на негоВа база (например lI.огuчесkоmо

отрuцанuе), npuнaQl\.e>ku на тоэu

koHmekcm.
3. Tpygнo е Ul\.U 90ри не може ga се ka>ke gалu нещото npuнаgдeЖu на тоэu kOHMekcm. (Например makbВ е СlI.учаят с .. Ве
лukaта теорема на Ферма"l88 оо отношенuе на koHmekcma, за
gageH с akc:uoмume на целuте ЧUСlI.а.)
Разгранuченuето межgy "беЭCМUСlI.ено" u "неВярно" тогаВа ще
бъgе ClI.egHOffiO: ako е gageHo нещо (сьВkynност от значенuя) u
не знаем kak ga постpouм kOHmekcm. на koОто Вcuчku те npuнagll.еЖam, kаэ6аме, че тоВа (множестВо от значенuя) е "беэс
мuслuца"; ako е gageH koнmekcm (съВkynност om значенuя) u
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можем

ga

m80ka че
koHmekcm,

построим нещо, прouзВogно от egнo gageнo,

построеното пpouзВogно нещо принаgле>ku на този

kaзВаме, че gageнomo HenocpegcmBeHo (непpouзщното) нещо е
неВярно. (Вярно, съотВетно, е nocтроеното.)
ПраВuлата за построяВане на пpouзВogно uграят ролята на
cъgнa сnoсобност. МО се nocmpou kOHmekcm, В koomo митоВете
на инguaHцитe от СеВерна и Южна Aмepuka не са безсмuслuца,
то слeg тоВа може 980 се nombpcu Cbgнa сnocобност (например
сmруkmурален Memogl~, за ga се преценu gали нещо (ga kaЖем
мuт на абоpuгенuте В АВстралия) не прuнаgле>ku на амеpukансkuя

koHmekcm. Ako

се посmpou

kOHmekcm,

В

koumo

рeguца езuци от

ЕВропа и Азия пpuнаgл.е>kam на egUHeH kOHmekcm (ИнgоеВропеuсkо
езukо6о семейстВо), за gpyг eзuk може 980 се постаВи Въпросьт
gалu принagле>ku на тоВа семеОстВо. Разбuра се, нawama СЬ9на
сnocобносm ВьВ ВсеIщ kOHkpemeH случаu е mBbpge огранuчена.
За поВечето митоВе и за немалkо езuци не можем
принagлежат kbM gageH kOHmekcm l90 .
ЧЕ

ga

kaЖем gали

ЕстестВено е 9а се запuтаме, а мk60 значи ЧЕ .. неВярно~?
..неВярно" значu, че сьщестВуВа (типизuран, gopu алгорuт

мично npegcmaВuм) kомплеkсен uнmенционален

egHama

akm,

на

koumo

фаза е ноемата на неВярното значение, а 9руга е фаза,

koemo сьотВет
9ageH kOHmekcm. В частност при ,,6езсмuс
лuца" заgачаmа е ga се постpou kOHmekcm (инmенционална ця
лост), а при "неВярност" заgачаmа е ga се построи проuз60gно
нещо, koemo gаучасmВа BgageH koнmekcm (9а е фаза В koмMekcнomo
Nrj значенuе, uнmенционat\tlJят akm е gageH). ПърВо елegВa 9а се
omkpue смuсьлыn (koomo се ckpuВa om оmkрuВaщия ео), а egВa слeg
тоВа - негаВата лoгuka (koяmo Вече е omkpuma за оmkpuВащuя).
kояmо е фаза

u

от kомплеkсното значение, на

стВа прuеmият за

НЕСЪШЕСТВУВАЩО: 3а несьщесm6у8ащоmо лесно може 9а
се го6ори мто за оноВа, koemo не принаgлеЖи kbм kOHmekcma
на телесната Време-пространстВена akmuBнocm на чоВеka. В
този случаu опозuцията сьщестВуВащо-несьщестВуВащо би се
изрoguла 6 изоморфна на т. нар. пcuxофuзичесkа проблема. Този
acnekm (ako «сьщесmВу6а» acnekmbm) не ме интересуВа.

Ako

е налuце значението, то инmенционалнияm

nреgnoлaгаем. Мо самият uнmенцuонален

akm

akm

е

ckpum,

се пре6ьрне В

значение, тo\i отноВо ще е gageH В uнmенцuoнален akm, останал
иеАОСтта на koHmekcma е част от uзВестен мета

ckpum.

koнmekcm. В този смисъл същестВуВащото изВира, uзнukВa от
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несъщестВуВащото. ПрисъстВуВащото npиCbCJТlВa, само аko от
състВащото omcьcmВaI~I. ТоеаВа наличието е egUHcmBeнo В
npoceka (Llchtungl92), kояmo ео noзВоляВа. ПрисьстВащото cpeg
npuсъстВащо е СЬЩО

maka

нелеno

kamo

оmcьcтВащо

cpeg

от

състВащо. НесъщecmВуВащomо е услоВие за сы.цестВуВащото.
НесъщестВуВащото съотВетстВа на същестВуВащото В

kOH-

kpemнocmma на послegното. Всяkо значенuе е gageHo В оnре
gелена празнота (просем), kоято ео съпътстВа и е негоВата
Възможност. Тази празнота позВоляВа разгръщането на HeeoВuтe
фази,

kamo

пpuнаgлеЖащи именно на Heгol~3. НесВързаността на

фази, тяхната "безсмисленост", изпълВа празнотата, изпъл
ва с шум и суета тишината. НапротиВ, paзбuрането, или ин
тенцuоналнuят akm, ВъзстаноВяВа празнотата, В kоято се раз

gBe

гръща същестВуВащото l !)4 мто

egHO.

Тази тuшина или тази

празнота е ноезuсът на ноемата, или интеНЦионалнuят

akm

на

значението. НесъщестВу6ащото е у<::лоВие на същестВу6ащото.
Но и обратното е Вярно: празнотата, тишuната и nokояm

изuсkВaт същестВуВащото.
Можем ga обобщим: несъщестВуВащото е оноВа,

koemo се
ga се omkpou значението В послеgо
Вателност от сВои фази; koeamo несъщестВуВащото uз6лиkне,
престане ga се ckpuBa и се omkpue, то мигом ckpuВa значенuето
и npeg нас изнuk8а ноВо значенuе. НоВото значение може ga се
оkаже проgълж.ение на преgишното, т.е. gBeme ga се омЖат
фази на egHo kомnлеkсно, но на пръВ noглeg изглежgа, че може
и ga не е maka. Всъщносm. gopu и В nocлеgния случаu, проgъл
жаВат ga бъgат фази на egHO kомnлеkсно значение, koemo обиk

ckpuBa

и

maka

позВоляВа

ноВено наричаме съзнание или тъжgесmВеност на Аз-а. Слеgо
Вателно неопитоменото несъщестВуВащо, т.е. оноВа несъщес
тВуВащо,

koemo

не е на слуЖба у Аз-а, би го преkьснало. Него

сnokoUно бихме могли

ga

наречем НесъщестВуВащо. То ще

у<::таноВи нещата от сВета
чение,

koemo

kamo

npe-

фази на egнo kомnлеkсно зна

В сВоята цялост сме могли

ga

наричаме транс

ценgентално Eгol~. ТоВа НесъщестВуВащо ще бъgе празнотата
и тишината, В

koumo

моеат

ga

се разkриВат нещата от сВета

мто фази на egHO. Лkо то Все nak излезе от сВоята nomaeHocm l96 ,

ще npekЬCHe трансценgенталното Его

u

ще разkъса сВета.

Тоеа6а kзkВo бu било ЧЕ "несъщестВуВащо"? Egнo мислене ЧЕ
"ЧЕ~,

egHO

МUCAeHe эа униВерсалното услoВuе изобщо

эначение. 1n
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ga

има

VIJI.

КАКВО БИ БИЛО ДА СЕ ГОВОРИ
ЗА СВЕТА?

Крumuчесkа оли cnеkулаmUВН8 е феномеНОАогuчесkаma
реч? Спеkyлamu6наmа речl~ се самооmнася, kpumuчесkamа - раз

kpu8a (ckpuВaнomo. ckpumomo. нещо сkрu8ащо, сkрuВащоmо се,
ckpu6aHemo). Тезата е: феноменологuчесkamа реч е раэnoложена
неuзразимо Me>kgy спеkyлаmu8нвmа u kpumuчесkamа. эачерkВauku
се - със самото тоВа get1cmBue - започВа отноВо g8 се утВьр
>kga8a. Бuх kaзал, че Xaugeгep gоmолkо& 06bPkВa, gоkолkоmо
еkсnлоаmuра nogобно сВойстВо на феноменолoгuчесkama реч:
koгamo нещо е В неuзраэuмосm меЖgy (gBe gpyeu), то е мuт. Хусерл

6сяkak се старае ga се разграничи, сяkaw е убegен u geMoнcmpupa,
че феноменологuчесkаmа реч не е мumuчесkа, а kpumuчесka.
kлacuчесkamа фuлософсka реч се mълky6a от Мapkc

Ako

u
kamo ugеолoгuя u рационализация u ako тоВа
е осноВателно, то ucmuHckama фuлософсkа реч слеg тях uлu слeg
"kрая на меmафuзukamа~ Вече няма ga ckpuBa, omkpuВauku, а оо·
ckopo ще omkpuBa, ckpuBauku; няма ga се UHmepecyВa от сВет
лuната, отразяВаното, рефлеkсuята, цялото u заВьршеното, а
от npocekama (Licht:ung) Ufl.U от истината kama Heckpumocm, от
uнтеНЦUОНдлността u реgykцuяmа, от Времето.
CkpuВauku koemo u ga е с gyмu, често чрез съзнателна MUCmuфukaцuя, kзkВото е HanpUMep "етuмологuчесkото gоl<aзaтел
стВо", тя omkpuВa оноВа, koemo не kaэВа. В тазu Връзkа няма
kak ga се omMUHe сegмuяm афорuзъм на ,.Аогukо-фuлософсku mpak·
Фроug съотВетно

тат", може бu мото на цялата фuлосoфuя на хх В.
т ОЗU

nogxog слеgВа от самата cъpцeВuHa на феноменолoгuята.

Мо реgуlщuuте нu отВежgаm от Вшkgаното ВьВ Вuжgането,
то, без спецuална теорuя, kоято ga отgелu Вuжgането от
kaзВанеmо, kak8amo феноменолoгuята не разработВа U uзглежgа
по прuнцuп не може ga разработu без ga ВьзстаноВu nog няkаkВa
форма kaрmезuансkата guxотОМUЯ, те бu mряБВало 9а нu от·
6ежgаm

та

-

U от

kaзВаноmо

6

kазВанеmо, с gругu

gyMU,

от реалност

В "guckypca". Лkо kрuтuчесkamа реч на Мapkc u Фроug

разkpuВа ckpuBaнomo kзто неkaзВаното. феноменолoгuчесkаmа
реч mpenmu В нeuзразuмocтта на kaэВанеmо меж.gy kaзВaноmо

u

неkaзВaноmо.

меЖgy

Me>kgy "uckaм ga kаЖа." U ..неисkзнето ga
kpumukama u спеkyлацuяmа.

·88·

се kaЖе",

Тозu феl10менолoгuчеl1 тип реч слegВа ga присъстВа В egнa
феном.енолoгuчесka метogологuя. Прu него сяkaw се гоВори "пе
риферно" (по аналoгuя с "перuферното зренuе"). ОноВа,

koemo

се omkpu6a, е Buнaгu .. ВcmpaHU" от kaз6аl1Otпо. Не бих приел eguH
прeg-uзpaэuм, kpuтuчесku слоu, koUmo оо ВстъпВал В kачестВото
на няkak6а koHkpemнa сьщжх:т, осВен

kamo

елемент на мета

фора. Taka нареченото "прeg·uзраэuм.о" слegВа ga се намира В
cъcegcm60 с uэразеното, раВноnocmаВено. То Вceku момент може

ga се преВърне В uзразено, а тоky-що uзразеното 8 прeg-uзpaзuмо.
Върху kpumukama бu тряБВало ga се akцeHтиpa gотолkоВа, go-kолkoто gВuженuето от uзразимо kbМ прeguзраэuмо среща съп
pomuВa U npeгpagu.

Интерпретuраuku тоky·що kазанomо: koгamo eoВOPUM за фаk·
та uлu ekcnepUMeHma, имаме npegBug тмpuяmа, UЗ kояmо те
npugo6uВam смuсъл, но u koeamo гоВорим за mеорuята имаме
npegBug фаkmuте u ekcnepuMeHmume, uз koumo u тя прugобuВа
смuсъл. Далu същестВуВа межgy фаkmumе

u

теорuята

npeepaga,

пogобна на обуслоВената от uнrпepecиme uлu от uзтласkaното,
kakMO е съотВетно при Мapkc u фроug?

gonycmuM nogxog, koumo сВежgа феноменоло·
ycmaH08ka go особен тип реч: феноменолoгuчесka.
Феноменът е uз cьcegcmBomo и HenpekЪCHamocmma на gBe неща
В естестВена ycmaHoBka. Той не бu могъл ga бьgе самостоятелно
Бux kаЗЭJ\, че е

euчесkaта

uлu емпuрuчно оnuсВан mbkMO rюраgu инmенцuоналността на
съзнанuето. Бu бuл смuсъл на емnиpuчното, но не

стВен абсолютен, чuст смuсъл. Също

maka

u eguH egUH-

феноменологuчесka

ga е uзобщо kpumuka, сkлаguрана за Вечнu Времена
kpumuka спрямо нещо, ..инmен·
цuонална" kpumuka. Прu феноменолoгuчесkата реч поглеgът слeg
Ва ga е Върху eguHcmВoffiO на kaзВаното u неkaзВаното, т.е. Върху
kaзВанеmо, В kрайна cMemka. Върху Времето.
Лkо разглежgаме униВерсалната субеkm-преgukamната cmpykта реч не може

В нейна kВuнmесенцuя, но 8иHaгu

тура, тя също преgлага моgел на феноменологuчесkamа реч.

Cy6ekmbm е статичното uзразено (илu "прeg·uзраэuмо"), npeguiштът - СЪЩО статuчно "пpeg-uзразuмо" (uлu изразено), а ko-nyлamа "е" е самото kазВане u е униВерсална, guнамuчна U не
uзразима. Тя е no·ckopo ykазанuе. понятно за Всяkо чоВеwkо
същестВо u то е: разберете! заместете сВързанocmта на су
беkта u npegukama с тяхната HenpekЪCHamocm. cbBkynHocmma
им - с техния общ феномен, тоЗU на пропоэuцuяmа! Но тога8а
Всяkо разбиране u ще е npexog, а не сmатичнocm. А на мета-
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ниВо: разбupa(lku разбирането. неминуемо .. Времениэuраме" ("ОВ8
рем.еня6аме", gоба6яме трансцegентно оо omнoweнue на ЦЯЮffiO.
или бъgеще-мuнало

kbM

насmоящето, мислuм нenOMucМlМOmo,

Съgбата). Разбиранеmо на раэбuрането е paэбuране на konyлата
В субеkrn-npegukaтнаma стpykпtypa. Мо не моЖем

ga 0C'bUJ,ec:m6uм
u npeна c6erna. Ako не можем

ykaэaнието "Разберете''', omkpu6aм.e разлом l't\eЖgy субеkrna

U/l.и - В eguн.нama нenpekъcнamocт
осъщестВим ykaзaнuеmo "Разберете''', omkpu6aм.e разлом и ВЪВ

gukarna

ga

Времеmo. "Времената се раэkьcВam!" Но те не<:е kьcaт lшmo нuwka,
а се paэgupam kamo мат. По съхранените участъци от нenpekьc
нamoc:т Вьэмo>kнocmma за ВЪЭОБНОВЯ6аНе на раэбиранemое эanaэeна.
ПонеЖе настоящото uзложение е (nOCffipoeHO kamo) феноме
нолоeuчес:ka реч, смuсълът на (egнa) ckuциpaнa В примерите
феноменолoeuчна метogолоеuя и е В

Henocpegcm6eHo nрegсmоящи

сраВненuя с наелegu от ceMuomukama на дерugа и психоанализата

на Фроug,

kakmo и обратното.
ga се 6ugu и kak феноменолоeuчесkата реч е
метафора u (kamo makaBa) е същестВо и същност. Kakmo из
mbkBa Пол PukbOP, формулата на метафораmа "е kamo" се раз
гръща В "napagokca на kоnулата" - "е" и "не е" egHoBpeMeHНO.
т ряб6а ga се nрослegu akmbffi на мemaфopama: moС! оmgaлеча&
cy6ekma или същесm6omo оо nocoka на npegukama. Taka nocлegнuят
Би тряБВало

ВcтbnВa В kaчесm6omo на същност. Пpegельm В сВоята опрegеле
ност и неоnpegеленос:т. или треnmене (т.е. самият тoU

kamo мета

фора), е тъkмo kоnyлamа. Тоеа& измерВането на egUH nрegел с gpye
е сьоосmaВяне на gBe изречения В kaчесmВomo им на метафорu,
egн06peмeHНO и kamo <:убеkm-nреgukamна Врьэka меЖgy U3реченu
ята, "nogpaзбuращо се". чuсmo "е", u kэmо метафора меЖgy тях,
"е kamo". От gpyгa страна, Bыnpe В метафората отноВо има UЗ8
мерВане: g6e същестВа биВат отнасяни kbм обща сьщност. Пос
лegнamа е ть!<мо cмuс:ъльт на метафората UI\U същото В cy6ekma

u

npegukaтa, или целocmта на kaэ6aнemо, означено с kоnyлamа.
Феноменолоeuчесkaта реч стои В неuзрaзuмoстта межgy ме 8

тафората

kamo

същност,

ckpuBaHo,

kaзВане,

kpumuka,

и мета

фората kamo сВьрзани gBe същестВа, самоотнасяне. kaз6ано,
спеkyлацuя uли значu именно В napagokca на kоnyлата. меЖgy .. е"
и "не е", В материята на метафората, В "е kamo". Същността
или целостта на метафората. отнесена kbM сьщестВото на
npegukama, образуВа прegел, koumo измерВа nреgела меЖgy същ
ността u същестВото на cy6ekma. В меmафората същестВото
ОБЩУВа само сьс: себе си, интерпретира се интуитиВно, ncc 8
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pegcm80м разбиране на метафората, или инmелеkmуамю, 9ис

kypCUBHO

(не само в КантоВ смиСЬ/\), чрез фиkcuране илu ста

бuлuзuране на метафората nocpeg<:mВoм
сы.цност, послegната

- egUH

HeUHa

koguфuцuрана

елемент на речта, постиган чрез

kpumuka. Метафората раэkриВа интимния механизъм, чрез koumo
същестВото има Времето.

Инmерпретирайku kaэaното: фаkтьт uлu
наги "е

kamo"

ekcnepuMeHmbffi

Ви

теорията и, обратно, теорията Винаги сьgьржа

еkсперuментално ненаб/\!09аеми моменти, тя "е kзто" фаkта.
Те са сВързани и HenpekbcHamu nocpegCffiВoM механизма на ме
тафората uлu, с gpyгu gyмu, ВъВ феноменО/\oгuчесkото трептене

на речта меЖgy онтолoгtlче<;ka спеky/\д.ция: фаkтьm "е и се отнася
kьм~ теорuята и теорията" - kbM" фаkmа, U kpuтичесkи аtta/\из:
теорuята е същност на фаkта. СлegоВателно общuят аналuз
на метафората

U феноменолoгuчесkата

PukbOP

(а по същестВо и самият

ga се интер
U научната реч.

реч може

претира в термините на фаkта, теорията

Xaugeeep)

разграничаВа фU

ga се
kamo мета
onpaBgaHue 8 самата

лософ<:kamа от поетичната метафора. Аналoouчно слеgВа
изтъkне спецuфичният

xapakmep

на научната реч

форична. Обuчаuната метафора намира

себе си, В силата на чуВстВото илu uнтуицията, kоято изВukВa
kзто разбиране. Теоретичната реч е метафорична по различен
начuн. Метафорu от нея (интерпретации) тряБВа

ga

прохожgаm

kbМ множестВо фаkтu cВ060gнo. Нещо поВече, не биВа
нито

egUH

фаkт от

ga

близост), koйmo

gageHa

област (или, с gpyгu

gyMU,

В

ga има
HeuHama

не е нейна метафора. Tъkмo от kонцент

рираната cu В принципи неограничена метафорuчносm, пogобна
на тази на фаkта uли тялото, теореmuчната реч черпи сВоята
gеЙстВuтелност.
позВоляВа

ga

Събраната

u

неограничена метафоричност

бъgе разглеgана kзто сьсреgоmочена В себе си

gейстВuтелност, с kоято може ga се оперира kakmo с тяло.
фаkтuте kamo метафори на теорията я опреgметяВат go
степен, 9а я преВърнат В npegMem.
ПротuВопостаВяне на битие и реч ВъВ феноменолoгuята е
неВъзмо>kно за разлиkа от опозициите субеkт-обеkm, Вътрешно
Външно и прочие

-

В kласичесkaта филосoфuя. Тази неВъзможност

произтuча от сВоОсmВото интенционалност. nocmулирано от

феноменолoouята.

Ako съзнанието е Винаги сьзнание за нещо.

но не изобщо съзнание, то оо принцип не бuхме могли ga оmgелuм
ноезuса от ноемата, Вuжgането - от Вижgаното, kaз8анеmо
om kaзВaнomо, гpaмamиkзта - от ceм8Hmukama, речта - от
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бumuето. но сы.цо

maka смuсъла - от различаВането, nocлeg
6 moзu peg, 6 koomo гu прuба6ux. а оо
ckopo 8 pega: сьзнанuе kзmо egHO - koнcmumyupaиu феномени
kamo gВe. UAU с gpyeu gyми. В pega на Bpeмerno. Kpumukama на Фyko
нuтe. кам.Uр8ЩU се не

kъм Хусерл, че 6 kpaQнa cмernM сам 0.1 npomu80peчul'i111. U3eJ\еЖQ8
onpaВga ....
Сяkaw се оkaэ6a. че пророчecku неВнятната, nce8g0noemична
реч на XaOgeeep ocma6а eguнcm.6eнama Възможност за oнmoло
гuчесka реч В paмkuтe на феноменолowчесkama.
CpaBHeнu с неоо Вcuчku nogxogu. осноВани на noняmието

guckypc за paзлuka от eguнcmВomo на реч u бuтие В eзuka.
умуВащи за, а не праkтиky6ащи ynogoбяВанеmо и метафората.
се оkaэ8am нeokлacuчecku. Те се оnuтВат ga хВърлят сВетлина.
но rnaka ga сkpuят оноВа, koemo. koлkomо и паpagokсално ga з8учU,
XaOgeeep не HU kaэВа.
Що се отнася go феноменoлoгuчесka метogология, тя бu била
8wkgaHe за npupogama UAU kаз8ане за нея.
Мо nogxoguM с нeuзЖu8яна kлac:uчност ){ъм феном.енолoгuчна

онтоA02UЯ, kояmо я преВръща 6 учлененuе, "артиkyлuраносm",
т.е. ВЪВ феномеНОАогuчнаТА Ot1mолоeuя, npeg нас се ckpuВa пре
gелна ockъgнocт. НеОната същносm ти egHu kameoopuu на 8wkgaHomo, kаэ8ането, са сбegенu go прegелна mаВmолoгuя за раэлuka

от боеаmстВоmо на същестВа, Вwkgанuя и ka3Вания. Казаното

myk ще

отkpuя no-нamambk с gВa пpuмера: деpugа, прogЬA>kа8ащ

траguцuята на апофатuчната, сkрuВащо-отkрu8аща

ва реч, koгamo сkuцuра семuоmuчнuя си

cмиcыla u pa3IIичаВането.

xaugeeepo-

nogxog В термините на

u ФpoQg, kot1mo е приВързан kbМ оноВа,

koеmo ucka ga kaЖе, kъм униВерсалната 6лuзocт на сеkсуалносmmа.
ОноВа, koemo ще omkpu8aмe чрез таkз kaзВаноmо, е kakВa
реч за

npupogama

бu магда

ga

6ъge феномеНОАогичесkата.

Сра6ненuя. В семиолoгuята (ceмuomukama) се иЗnOl\ЗВа egнa
интерпретация на cy6ekma, 06ekma и тяхното сВързВане. а
именно означаВащо, означаВано и знаk. ТЪАkyбaнето на

cy6ekma
kamo означаВащо може ga nopogu съмнения. ОзначаВащото често
се разбира kamo прозрачната U1\и koн8енциОН8I\ната форма, 100яmo прegсmаВя означаВаното, там ga се kaЖе, "само no себе
0.1". Но 8 gеяmед.ността и сееашността на причастиеmо .. оз
начаВащо", no отношение на cmpagameд.Homo u MиН8l\O "означа
Вано", се kpue субеkm-о6еkmна 8ръзka. ОзначаВащоmo е не просmo
тоВа. koeто означаВа. но и тоВа, koemо исIш
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ga означи.

загpagu.

запaэu за себе си,

ga

kaЖе, 9а бbQе реч. Също таkз межgy

ceгawнocттa на ..означа6ащomо" U мuналосmmа на "означаВа
ното" е раэnoлoжено Време uлu npegcmaВeнo Времеmo. Мо оз

начаВащomо е akmuBнomo, субеkmъm, то В мuналостmа на оз
нача8анomо се kpue kонцепция за Врем.еmo: него8ата стрела СОЧU

от обеkmа kbII4 субеkmа. Доkолkоmo необрamuмoстта на Времето
Влече, че обеkmъm

u

с:убеkmьт не мoгam

си, gomoлkoВа пpegелът

Me>kgy

ga

разменят местзmа

субеkma и обеkта е иcтиннocm.

Ommyk сле96а, че знаkьт може ga сВързВа означаВащо u озна
чаВано, Винаги обособенu ВЪВ бремето. HaO-сетне субеkтът kзmо налрeg ВЪВ Времеmo - оо разпростира Върху обеkma, пос
лegнuят, разnoложен сяkaw В непрестанно HacmuгaHe.

Самото Време, носещо нenpekъcнarnocmma на означаВаЩО и
означаВано, остаВа В граматиkзmа, koято на eВou peg, kaтo
означаВащо на ceмuomukama. също CAegBa ga е прозрачна. Но
Heuнama приВu9на прозрачност е Всъщност налрeeнamа, суБЛU

мирана, kpauнa субеkmиВносm. ТоВа, koeто гpaмamukama kaэ6а,
е толkоВа СЪ9боВно Вa>ktю, че тя сяkaw не ео kaэВа, за 981 може
ВuHaги 9а ео kaэВа, пogобно на egнo несьэнаВано.
Taka би могло 981 се сkuцира egHa kласuчесkа метафuзukа 8
опрegелено разбиране на знak, означаВащо и означаВано. На знаka

kaтo сВързВане феноменологuяmа пpornи80nocта8я смисъл

kamo

непреkъcнатост.

"ТОЗU слои

- nuwe дери9а, -

на чистия смисъл илu на чистото

означено препраща еkcnлuциmно у Хусер" и поне UМnЛUЦиmно

семuотичесkamа
смиСbllа,

UIIU

npakmuka -

8

kьм. ня:kakъВ прegu-eзukоВ слoU на

прeg-семuотичен (Ху<:ерл kаэВа прeguзpaэuм), чuето

налuчие би било мислuмо изВън и

чаВането, изВън и

npegu

npegu

geucmВuemo на разли

процеса или системата на означаВане.

По-слegнаmа оо послуЖила ga изkaра смuсъла на бял сВят, 981 ео
пренесе, 9а ео съобщи, 981 ео Въплъти, 9а ео изрази

npe8ege, 9а оо
u т.н."200

В тозu пасаЖ слеgВа

981 се пogчертае, че е смисъл, "чието
npegu geUcmВuemo на разА:Jча6анеmо.

наличие е мислимо uз6ЪН и
изВън и

системата на означаВаното". Но защо "изВън и
Отношението на "изВън и npegu" uмnлuцира пpegел и
Време м.еЖgy различаВането uли системата на OЗtiВча6аното и

npegu

npegu"]

cмuсъла. В тakъB случаО различаВането или системата на оз
начаВаното интерпретира означаВащото, а смисълъm - озна
чаВatюто. ОтноВо е налице cy6ekm-06еkmна
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cmpyl<mypa.

По~сkoро деpugа gonycka nogобни Възелegu у Хусерл, omkол~
тоо ga гu пpueмa, эащоmo сnoрея неео:
"меmaфuЭUkama, моЖем ga ео nokaжем, бuнагu се е състояла

komo
8

тоВа, че исм

gpyгa gyмa

_

Tъkмo за

ga uзmръгне

налuчuеmо на смucълa - с тaзu UЛU

от разлuча6анеmo. .. "201

ga

се разграничu настоящomо разгдежgане от 8ся~

kakb8 нaмek за "метафuзuчесko" uзтръгВане на cмuсьла

om

раз

ЛUЧа6анеmо, неoлoгuчно (ЩU архauчно) се uзползВат прegлоэuте

"UЗ" (Вместо ..8" U/UЛU ..от" за налuчuе) U .. отВсрея" (Вместо
..В" ШU ..от" за оеранuча8ане). Там разлuчa8attеmо е ..UЗ" смuсьла,
а смuсълът .. omВсрея" огранuчаВа paзлuча8ането. С gpyeu gyMU,
смu<:ЬЛъm е HenpekbCнamo налuчен

8

разлuчаВанеmo, а разлuча

Ването е от сВоята uнmuмнocm огрaнuчено от CМUСЬЛа. Uелuят
uзраз "разлuчаВане "UЗ" СМUсъла" е ma8moлoгuчен. но moО неп
pekьcнamo поkaзВа, че mаВmoлoeuяmа е мuнuмaлноmo Въэмо>kнo
опрegеляне. ТаВmолoгuята ,,А" е ..л" означаВа просто ,,А" kamo
eguнuчност uлu цялостнocm, но тя не е съВършена. Прegелнаmа

mаВтoлoгuя оо бuла .. е" .. е" "е", СЪQbPжаща 8 себе cu само ykaэание
за nocлegо8аmелносm или Време. От gpyea страна .. е" "е" "е"
означаВа просто .. е" U затоВа "е" е Време мто минимално

опрegеленuе

(u оеранuчение). Също там "битuе", koemo прou
.. е", е чuстата (яВа nъти пogчертана

зхожgа от uнфинитuВа на

безлuчност на отглаголно същесm8umелно от uнфuнитиВ) тав..
тОАoeuчносm на "е" 8 kaчестВото
ga опрegеля.

u

Ako

гю-нататъk деpugа uэ8e>kgа .възможността за cuстем<з

на означаВаното от отkлоненuеmo (dissеmlПаtiоп). тои импли·
цитно nak има преяВuя чuстата та8mологичност на прegелнаmг
CUCffieмa на означаВаното, 8 koяmо отkлoнениеmо eguHcmBeHc

е Винаги Възможно .
..доkолkото наричаното "смисъл" {nogлежащ на

..uзразяВане",
omkpau gokpau, е състаВено 6 тъkзн от разлuku, gоkолkоmс
uмa Вече eяuн mekcm, еяна мрежа от mekcmoВu npenpamku kы.o
яругu mekcmo8e, еяна mekcmoВa uнформация, 8 koято Вcekt
..термин", преgположен kзто "прост", е белязан от слegamа нс:
Вече

яруг, то прegnoлагаемата Вътрешност на смисъла Вече се об·

работВа от собстВената Външност. Тя е 8инaeu Вече uзнесен.
uз8ьн себе cu. Тя е Вече разлuча6аща (се) [differante (de $Oi)] npeQI.
ВсяkakъВ

akm

на uзразяВане

(expression).

И само

npu

ст6ено услоВие оо могла яа бъgе "означаВаща". "202
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тоВа

egUH'

TakъВ

nogxog очeВugно изkлюч8а субеkт-обekтната cmpykrny-

ра UAU Henpekbcнamocmma

..из"

него не е сублuмuрана .

•••
.. [Сt>бecegнuk:] Добре, аз Внезапно пoмucлux за egнa gaмa, от
kояmо мога ga получа изВестие, mBbpge неnpиятно и за gВaмaтa."
(ФpoUg:) за moВa, че при нея не е настъnuлo месечно нераэ
noлoж.енuе?
(Събесegнuk:)

..Кak

МО>kaxn\е ва noэнaеmе?"

[Фро'CJg:] Вече не е ттно, Вие gостатъчно ме nogеотВuxте.
Помислете само за k8/\eHgapHume cBemuu, за прexogа на kpъBma
В течно сьсmoянuе В опpegелен вен, за cмyma, koQmo uэбyx6a,
аko Cbбuтuеmo не се сьстou, за нeg6усмuсленamа заплаха, че
чygото тряБВа ва стане, UЛU ••• Bue нanpaВuxme om ч;gomo на сВ.
Янyapu'CJ npekpaceH нaмek за неpaэnоло>keнuemo на вawama rюзната.
IСъбесegнuk:} "Без
че rюpagu
gyмaтa

mo6a
aliquis?"

ga

ео съзнаВам. И

Bue

нaucmUHa мucлuте,

треВожно очаkВaне не моЖах ва Въпpouз6ega

(Фроug:] За мен е несъмнено. Спомнете CU
няВане а

Мога

- Ilquis и

8awemo

разчле

acoцuauuume: релuk8u, лuk8ugацuя, течност ...

ga Вkлюча също там принесения В жертВа kamo geme сВ.
go koumo cmueнaxme от релukВu, koomo В тазu Връзka

Симон,

се Вплете. "203

ОсВен тоВа межgy8ременно, оо пътя на acouuaцuume, стаВа

gyмa за статия В uталиансkо списанuе, озаглаВена ..KakВo kaз6а
сВ. AВгycmUH за женuте?"; за чуgесен стар госnoguн,

ko'CJmo има
Bug на еоляма, хищна птица; за egHa цъpkВa; за оБВuненuеmо срещу
еВреите, че uзползВат хpuстиянсka kръВ В обpeguте Ф, за

kнueama на Клаuнпол (КJeinpaul) и за аnocтол ПаВел

(Paul).204

Bepuгaтa на acouuaцuume обхо>kgа евно огромно простран

стВо, но kзmо блuзост. Системата на означаВането на събе

cegиuka, тзka

kakmo

я mълky6a фpoUg, е egнo Henpekъcнamo

намаляВащо отмонение,

gokamo

haO-сетне бъgе разkpumа същ

ността му на таВтология, а uмeHНO 6cuчko В разгоВора означаВа:
"страх ме е, че пpuяmeлkama

MU е забременяла". Сuмптомът, В
allqUls, слegВа ga се разрешu 6
за ga бъgе пogoбно разрешаВане ВuHaгu

случая забраВянеmo на gyмama

mа6moлoeuя. ОсВен moВа,
ВъзмоЖно, <:лegВa ва е налице egнa униВерсална блuзост: тaзu
на сekc:yaлtЮCmmа. Tъkмo

maka

ncuxоаналuзa.rnа ВсmъпВа karпо
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феноменолoгuчна Ottmолoгuя. Нейната Всеобща система на 03на...аВането или различаВането е пансеkсуалносmта илu мълВе
нето: "сеkсуалност е сеkсуалност". В тази таВmолoгuя е и Всяko

отмонение, а също и разnagане на означаВащо и означаВано,
ncuxоанализаma.

koemo gonycka

Ам kзkВo ни гоВори този

mekcm

за близостта на Фpo(tg или,

начин kaзано, не .""оЖем ли ga разтълkyВаме асоциациите
kbМ близостта на събесegниka kamo cuмптoмamична за Фройg,

no gpye

Вkлючена В gpyea система на означаВане .. из" HeгoВama интимна
близост? Не симВолизира лu Mнoookpamнo обиkаляната близост
на ЦbpkВaтa понятието .. изmласkВaне" В негоВите Вьэглegи и,
по-общо, протиВопостаВяне В учението на фройg срещу хрис
тиянсkamа цьрkВа? Не желае ли той чрез cuлата на нзykата

ga

опроВергае неспраВеgлиВото оБВинение за употреба на

kpbB

В eВpeuckume обреgu?
Не е ли симптоматично за мене, за аВтора, желанието

прониkВaм В близостта на Фройg, сяkаw

ga

ga

опроВергая мълВе

нето .. сеkсуалност е сеkсуалност"? Най-сетне за еВентуалния
читател, koumo намира, че е точно maka, не поgсkaзВa ли тоВа
за негоВата близост

egHa

gалечноcm спрямо излаганите от мен

Вьзглеgи? БнywаВам ли неубegителносm?

Ала не слеgВа ли от 6сичkо тоВа, че различаВането на "сим
птом" и "близост" е .. из" тяхната HenpekЬCHamocm? УниВерсал
ността на kak6a ga е близост по omHoweHue на 6ceku симптом

kpue

субеkm-обеkтна

cmpykrnypa,

аkmиВизьм, Власт

u

egнa

kopec-

rюнgентна теория за истината, на koumo Фpo(lg не е съВсем чуЖg.
Бихме могли ga разглеgаме херменеВтичната процеgypa, а
npegu Всичkо общуВането, kamo сВоеобразен Вариант на пси
хоанализа. Разлиkaта бu се състояла В тоВа, че ниkоя от бли
зостите на общуВащите не ВстьпВа В kачестВото на униВер
сална; самото Взаимно разбиране

..из"

прegела си на таВтология

е униВерсалност или Бреме.
Метogолoгuя "uз" феноменологuчна онтолoгuя е общуВане Me>kgy
блuзkото u gалечното, межgy същестВото и сьщността и, може
би. межgy чоВеka и

npupogama.

gоkолkото nocлegната е само .. из"

об~ане.
Неряgkо В моя mekcm феноменолoгuчна метogология, фено
менолoгuчна онmолoгuя, често 8 разрез с изuсkВанuята на бъл
гарсkuя езиk, се използВат нечленуаВни. СтремеЖьт е
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ga

се

akцeнmupa тяхнаmа неопpegеленосm. Вьпросност.
на

BUHaeu

бumие

numане.

Феноменолoгuчна онmолoгuя е

egHa гuгантсkз. маkc:uмaлtЮ

мислима mа6m01l.oгuя. Нейната сы.цност е: .. Е" .. Е" .. Е". ПьрВото
.. Е" е nogлог. Втоpomо - сkаэуемо. третоmo .. Е" - сkaзyемно
опрegеленuе. Неинаrna сьщност е ga 6bQe минuмална и maka ga
ocuгуря:6а пpocmор, ga е само kраuнuяm пpegел. заg koQmo сь
щесm60mo оо няма. ТО3U пpegел е та6толoгuяmа kamo мuнимално
оnpegеляне. илu Времето.
Вьпросността на феноменолoгuчна онmоll.OгUЯ е U HeuckaHemo
ga се kaЖе. НО таkз тя е U haU-g06pama 06umел за меmogОЛQ
гuяma. kояmо Винаги е

..uckaм ga
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kaЖа".

IX.

КАКВО БИ БИЛ СВЕТЪ17

Евин ореВен gaocucmku афорuэьм: ~Hacpeg Нищото аз се
npucъegиня8ам kbМ Uэmочнukа на Всичku Неща, "2он
Ше се опитам 9а прослegя egнo востигане 90 maka6a илu
,nogобна мисъл: ~Hacpeg Нищото аз се npuсьеguня13a.м kblt 14з
точниkа на Вcuчku Неща."

Дaocucmkomo Нищо е може би CpOgHQ с принциna на нищо
неnpаВенето или с празното съзнание: !JI't-огАеgdAо. Но 9а goпуснем, че

изВестно

Me1kgy g8IX:ucmkomo Нищо u
cxogcmBo по същестВо...

Нищото на Xaugeгep има

ВЬВ фuлософсku употребената gyмa "Нищо" моЖем ga omkpueM
noне gBa <:МuсьЛ8:

Веgныk Нищото е тъмното,
ето, В
нueтo,

npocekama (Lichtung)206.

услоВи

koumo се разгръщат сВетлината, рефлеkcuяmа, сьзна
Haykama.

т ооаВа не можем ли 9а прegполоЖuм, че меж9У Нищото

u

рефлеkсuяmа е разположено СъбуЖgанеmо: опреgелена граница,

kояmо uзgьNkаВа

u

зakрuля.

СьзgаВа ли тогаВа Събy>kgанеmо CJ)нuщаmа maku6a, kakВumo
ги знаем? Не проецира ли Събy>k:gането eguHнomo Нuщо В раз
членяВащата способност на сьзнанuето kamo HeuHo безcuлuе ga
рефлеkтuра Съня makbB, kakbBmo тос! Е?
"Но kakВo kaзВа тоВа: изначалнuят Ужас се случВа само В pegku
мuгноВенщО Нищо gруго осВен: наu-Вече u npegu Вcuчkо Нuщото
В сВоята uзначалност е разgелено [verstellenl от нас. KakВo ни
paзgеля? ТоВа, че се остаВяме ga се 38гyбuм В същестВуВащо
то.":Ю7

Втори път нuщото ще бъgе ugеална раВнина, абстраkцuя,
от kоято сяkaw ВъзнukВa релефът на бuтuето u HenpekъcHa
тостта

на npegMemнocmma.

В прegложеноmо пърВо разбuране, Нuщото е gonycmUMO ga
се асоциира с Вьзглegu на Хаugегер и, може би неочаkВaно. с
Възuеgи на Карл ГустаВ Юнг; ВъВ Второто - на Хусерл. EguH

pempocnekmu6eH

noглеg от Хаugегер

kbM Хусерл

би м.огъл

ga

бъgе

размисъл за опитоменото Нuщо kзто ни Щ о.
Но осВен тоВа нuщото може ga бъgе глаВен npegMem на egнa
рефлеkmuВна фuлософия за Нищото. ТОгаВа нищото ще е аб-
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eguH охранumелен Mum, целящ
6 koято Нuщото се UЗ
nOНOC\Jмo. разчленяВа се u се разпagа

cmраkция на Нuщото. То ще бъgе

запазВане сВетлuнamа на С1>ЗНанuеmо,
gьлжаВа, отслаБВа, стаВа

В множестВо

npegMemu.
EguHHocmma на npegмeтитe

илU, с gpyгu gyMU, непреkъcна
mосmта на пpegметността, uэхожgаща от Ужаса на Нищото.
сяkaw сама слуЖи за Защита от Нuщоmo.
Но

gopu u охраняВано, Нuщоmо uэблukВa, разkьсВа и gpaмa
egUHHama HenpekъcHaтOCт, тополoгuяmа на битuето,
с60еmo нukoгa не gokpau оnuтомяВане.
muзuра

Обобщено, тополoгuята на бuтието, бugеuku меmафиэuka,
и ще е мит, зареЖgан от Нuщото или безсъзнателното, за ga
сьэgа8а и пpegпазВа сВетлuната на съзнанието (и нaykaтa).
Кak

npegMembffi се пояВяВа В сВетлината на съэнaнuето kamo

обос06еносm, но

U

ocmaВauku В сВоя произхog, В eguHнocmma

на Нuщото? Тоест,

kak

ВъэнukВa

eguH npegMem kamo

koнcmu

туиран?

.,до",

ga

пасиВност,

gopu

g0nYCHeм, сВоето koнституиране

npeggageHOCn1,

mOO

е просто egнa

материал и същеВременно нищо или

Нищо. ИэниkВa В сВетлина

kamo npegMem

В koнcmumyu

рането.

Вegнъж Възнukнaл, тоа сяkаш Винаги е бил

(затоВа не е gonycmuмo

се

ga

Винаги е същестВуВал kзто
OmkpuВauku се В мogyca

ka>ke, че
npegMem.

..Винаги

биВа

Вече бuл~,

kOHcmumyupaH
kOHcmpyupaH 2(8),

npegMembffi

(са

мият тoQ сяkaw) ckpuВa сВоето ВьзнukВане. СВетлината или
рефлеkcuята, koито го omkpuВam, изземВат u се просмyk6aт с
негоВото ВъзнukВане, но му npugaВam сВоите особени сВоистВа
на извън Временност u тpaHcцeнgeHтнocт.

Taka npegMembffi се noяВяВа В сВетлината на съзнанuето kamo
kamo Време и

"бuнaгu Вече бил" и .. Външен", а сВетлината
иманентно Вътрешна на съзнанuето.

Кагато сВетлината omkpuВa пpegмета за нас и omkpuВa себе
си kзmо рефлеkсия, тя ckpu6a сВоята същина.
А неината същина може оо е gonycmUMO ga оmьжgесmВим с
инmенционалнocmmа.

кak същuната на с6emлuнаmа ще опuшем, аko тя на

g6e
kou ga е npegomkpu6aQku се kamo от

раВнища се ckpuВa: 6egныk се ckpuВa, посоч6аШw
мет; Втори пыn се ckpuВa, npuВиgно

kpuВaща прegмeта, т.е

kamo

рефлеkсuя?
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Не бwtме ли мoглu сВетлината, проuэхOJkgatЦ81 от eguHнocmma

на Нищото,

gpyeume

ga

оnuwем В HeUнama същина

прegмenш В прegмета,

Тonoлoгuята на бumuemо

koUmo

kamo просмyk8aнe
omkpu6a?

се uнтересу8ала.

6u

на

тя ни

om

услo6uеmo

за Вьзмо>kнocm на самomо npocмykВaнe на gpyгume пpegмети В
пpegмета и, обратно, на npegмета В gpyгume прegм.ети.

Не бихме ли МО2ЛU

ga

заменим noтънмоmo В Нищоmo

u

uз

сkaчащоmo В сВетлuна Съ6уЖgане с Просмyk6aнето на прegме
тите eguH В gpY2?
Просмyk6aнeто мOJkе Вече g8 бъgе прegмeт на egнa рефлеk
тиВна фuлооофuя.
Тonoлoгuяmа на бumuеmo ни се прeg:ста8я В gВa аспеkrпa: от
eg:нa страна mo8a е просмyk6ането на gpyгume пpegмеmи В
пpegмета; от gpyгa - просмyk6aнето на пpegмета В gpyгume
пpegмети

.

.

Бихме мoeлu ga paзgeлuм monoлoгuяmа на бuтuеmo съот6етно

на сВят

u

субеkm.

ПpocмykВaнето на

gpyeume

пpegмети В прeg:м.ета е

u egHa

субеkmна насоченост на сВета.
тоо. сВетът. сяkaщ търси cВou субеkmu, koнcmumyupa 2\.1,

пребuВаВа Вън от себе си В тях именно

kamo

uнтуицuя за

6сео6щomo, kamo koнkpemнocm на хоpuзонта на koс. ga е пpegмeт.
Битието ни се прegc:mаВя no gВa начuна, а именltO: kamo
инmенцuя на съзнанuето, чuuто резултат е тpaHcцeнgeнmиpa

щата обеkтносm, но U

kamo

"uнтенцuя" на сВета, чuUmo ре

зултат е mрансценgентall.НUЯrn субеkm.

Илu, kaзaно по gpye начuн. съотВетно kamo бuтuе "gpyeume
преgмети В npegMem8" U kamo битuе ..npegMembffi В gpyгume
прegмети",

Прu пърВuя

nogxog се

пpegполагат неnocpegст6ено gageнama,

оче6ugна akmuBHocm на съзнанието и безслоВесната пасиВност
на Възприеmomо.
Обратният nogxog. Вmоpuяm, при koQmo съзнанието е па
cu8Ha gageнocm. а сВетът -akmuВен, сяkaw търсещ сВоя субеkm,
за ga стане сВят, т,е. непреkъcнaта преgметност, но не за
се отрази, а за ga 6ъэнukне, е, моЖе ОО. смущаВащ.

Феноменът на

ga

gageH пpegмещ "сам себе cu пokaз8aщ В себе

си", оо се разсmUh8Л

6

nogрeg:енuя хоpuзoнm на прegмета.

-l()(),

Пpegм.ет'Ы11 ще е полюс на тОnoдaeUяma на бuтuеmo.
Другите npegмemu ще образуВат оkоло неео koнценmpuчнu

kpъгo6e.
Тези npegмemu,

koumo

са haO-&uзо. ще се пpocмyk8am нaQ

g06pe.
Caмuяm субеkm

kamo

пpegмет uмa сВой хоpuзoнm.

koUmo

&тьnВa u kamo cml'\'kfnypuращ фаkmо,"
В mоrюлoгuяmа на бuтuето cyбekmъm ще има сВоето неза
м.eнuмo място:

ТаО се яВяВа абcoлюmен noлюc,

kaOmo

geфuнuра релацuята .. no-БЛUЗbk".
ПО moзu начин cy6ekmbm се яВяВа

хоpuзонт на

kOO ga

за

8ceku g8a пpegмета

u услоВuе

за наличuеmo на

е пpegмет.2Ое

Сыцо моЖе ga се k2Dke. че хopuзoнmьm на 6<:еЮJ пpegмет се
koнcmитyцpa .. tшто че аз СЪМ В неоо u kakВO ще Вugя".
Тоест, прegметьт се оkaзВa

u

koHcmumyupyeM

само

koeamo

е

kонститyuращ.
Налuчuето на хоризонт на

самocmооност, сяkaщ

прegмета гoВopu за нееоВата

..uнmенцuоналност".

За Хусерл трансценgенталността е осноВа на Всяka

OHmo-

лoгuя. 2lО
ТаО нарича феноменолoгuяmа "еЙgетuчна. mрансценgентална
феноменолоеuя" .

МоЖе бu от съзнанuето се uзлъчВа рационална. еЙgеmuчна.
kонстuтYUр8ща сВетлuна u тя изцяло се .. noeлыца" от пасцВно
Възприетото kamo ло тозu нaчuн ео преВръща от емпирично
gageнo В

npegMem...Нашето uзчерпателно

епохе постаВя.

kakmo

kaэВаме. сВета 8 сkобu. uзkлючВа от прegметнornо поле с8ета
kamo просто наличен. пpegсmаВя:Qku на негоВо място maka-uтаka-пре>kuВенuя-Възпрuетия-пpunoмненuя-отC1>gенuя-премuсле
нuя-оцененuя-u т.н. сВят kamo makbB, сВета, .. постаВен В ckOOu".
ПрояВяВа се не сВетът илu няJ<akВa част от нега, а
на сВета" ."211

..смисълът

При XaOgeгep слeg мто преgметьт "noгълне" сВетлuната или

.. трансценgенцuяmа"

се случВат няkoлko неща:

Преgмеmьm не само се опрegеля

cpeg

множесm80mо от

gpy-

гuтe npegм.emu, koumo ВCМYkВa kamo С6ОО Външен хоризонт, но
u се протuВonocma8я на чоВeka. Прegмеmъm Вече се "случВа".
моЖе

ga

се срещне. Трансцeнgенцияma оо е нagаpuлa със само<:-
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moOнocm и неэaВucuмocт. Нещото эanoч8а

ga

го6ори сьс cВoQ

глас. Пpugoбuло е собсm6eна, ..отразена" трансценgенция, koято
връща kъм. чо6еkа u moО моЖе ga започне опознаВането на
npegмem8: .. Само на ocнoВama на изначалната я8еност на Ни
щomо чо6еwkomо битие моЖе ga се обърне kьм сыцесm8y6aщomо
u ga npoнukнe 8 неео ...
Чо8ewkomo бuтие

се нарича наgбесеност

(Da-sein]

8

Нuщо

то."212

Пpegмemъm, koнcrnumyupaOku се kaлtо .. Винaгu Вече бил", .. 6cМ}'k
&О"

'W:m om

mраttcЦенgенцияma на битuето, 6kлюч&о се е са

мото битие и участВуВа

no

moзu 118Чин

6 ..Hag6ecBaнemo"

на

бuтuеmo Hag Нищото, пре6ръщаОku се 6 сьщecrn6у6ащо.
Пpugoбumamа и отразена om прegмета трансценgенцuя се

яВя8е YCAoВue за ВъзмоЖността за нayka:
..Но нaykaтa - пише XaClgeeep, - ... има mази omлuka, че mя
оо npuсьщ само на мея нaчuн nogчерmано и geAOВumo gaВa пърВа
и nOCAegHa gyмa uзkмoчиmеМtO на сaмuя. преgмет. В meka6a
gелoВuтосm на научното иЗСАeg8ане, опрegеляне, обосно8аВане
се изВършВа сВоеобразно оеpaнuчаВащо пogчuняВане на нaykaтa
на само no себе си сьщесmВуВащоmо. насочено kbМ тоВа. щomо
разkpu6aнеmо на ПОСl'legното 9а ugВa от самото нега..•

Лkо ние нeg8усмислено Вземем np0c6em"eнomo

no

тakъ6 наЧU'Н

В негоВото npume>k8нue, то тряБВа ga ka.Жем.:
ОноВа, kъм koemo е насочено нашето сВетоусещане, е сам.omо

Dasein

същесm6у6ащо

-

и НUЩО гюВече.

ОноВа, от koemo се pьkoВogu Всяkа Y<'maHoBka, е c8мomo
сьщecm8y6ащо - осВен него нuщо.
ОноВа, с koemo работи нахлуВащоmo В сВета иЗСАeg6ане, е
самото същестВуВащо - u нищо поВече."213
Прegмеmъm ...UMykaA'· чоВеwkamа mранс::ценgенция и пpugoбuл
бuтие, се нagBec6a Hag Нuщomо U там се преВръща В същес
тВуВащо•
..Но Вьпросьм за Нищото - пuше Xaugeгep, - пронизВа цялата
меmафuзuka още и затоВа. че по НеВоля ни посmаВя npeg проблема

за пpouзxogа на оmpuцаttUemо.

m.e.

Всъщносm прeg решението

на Въпроса за nраВомерността на госnogстВоmo на лoгukamа
В меmaфuЗUkamа,"214

ga

Но ako Нuщоmo бu било пpegмem, mo отрицанието е ВъзмоЖно
бъgе инmенцUOН8Лният akm. koQmo оо koнcmumyupa.
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Лoeuчесkomo omPUЦ8НUe

6

тoзu случaQ ще бbgе оnumомя6ане

на Нuщomo. egHa рацuонална. d3еmлa npou.egypa.
Лoгuчесkomо отрuцанuе не нu uз6еЖga Вън om рефлеkmuру-
емоmо, не гoВopu НUЩО за смъртта, paэpyweнuemo, бeэyмuеmо.
оmча~еmo

u

Вирата.

Слego6aтеыю "р.! cт8нgapтнa феноменолoгuч~ka mpakrnoВka
Нuщomо не моЖе ga nopmkga ompццaнueтo.215
И ako nьk A02UЧ~komo oтpuцaнue е пърВично. kakmo, моЖе 61.1,
НеЯВНО прegnoлaeц.X}Серл. феноменumе са gageнu оо paцUOНMeHnьт.

Heka npeg мен е eguH cmoл. Пре>ku6я6аuku стола, незa6ucuмo
gалu е фаkm, UAU Х8АlOЦuoнau,uя. ВuЖgaм.е сВета чрез стола.
Кoemo означаВа:
СтОЛJ)m сяkauJ стаВа akmu6eн, формuра нашето сьзнанuе.
тоо

eo80pu:

,.Аз съм сВетът'" ТоО c:ъэgа& у нас ycmaнo8ka

6egнaea 6ugUM слeg тоВа нещо нenознато, Вероятно е
kaЖем: ..ТоВа е c:moл!"ZI6

ako

u
ga

3а uэВестно Време столът е станал akmu6eн. Възnpuемаме
"Волята" на стола.
Столът "cu слy>ku" със съзнанuето нuZl1 , за g8 се просмуче

6

с:6ета.
ТоВа, koeто

npomu60geiJcm6y6a

на стола, не е субеkmът. а

gpyгume npegмemu.

ОноВа,

koemo наричаме Хаос, случаОност на емnuрuчното. е
ga gonycнeм, мноеогласноmo Hag6ukВaHe на прegме
mume, koumo се ..нagпреВаpВam 9а се просм.учam" в сВета. 218
8същнocrn,

ТоВа означаВа:

u

•.хорът на npegмemume" "сам no себе cu" е напълно раВномерен
в mоэu му 6ug моЖем ga ео наречем апеОрон, хаос, нuщо.

Дageнomo на нас е: npegмemume 8 релефа на mяхната преа
метност, "хорът на mexHume гласоВе".
меж-gy релефа на
може

ga

koHcmurnyupattama

npegм.eтнocт

u

tnJЩomо

се gonycнe paзnoлаеанеmо на още egнa абсmpakцuя:

npegnpegмemнoc:m

на

нещamа.

Преgпрegмemносmmа на нещата бu се uзя8uлa при Внасянето
на субеkm, на uнmемцuонален център 6 нuщоmo.
Кapmuнama, koяrno 6uxмe 8ugeлu oтcтpaнu: uнmенцuоналнuяm
център, пogoбно на мaгнuт, npuВлUЧ8 kьм себе си част от
pa8НUHaтa на нuщоmo. cъзga.8a

u прegрелеф.
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Лpegnpegмеmносmmа е пpegметност, koнcmumyupaнa

kamo

Hekoнcmuymupaнa от eguH Външен, gpy2. xunoтemuчен, koнcmu
myupaн мmo неkoнсmumyuращ субеkm.
Тоест, npegnpegмemнocmma е все
muнcku субеkm, но moО я мисли не

пpegметнocm на ис

nak

kamo

своя пpegметност, а

iшmо услоВuе за пpegметност на gpyг. xunomетuчен С)беkm.
ОсВен тоВа, мислена Iшmо услоВие за пpegметност на

cy6ekm,

тя Все още не е

kOHCmumyupaHa

от нега karпо

gpy2
npeg-

метност.

Другият

cy6ekm

е услоВно kaзaнo

..неgеОстВуВащ"

субеkm.

"Прegпpegметностmа" отразяВа степента на знaчuмocm на
omgeлtlUте

npegMemu оо отношенuе формирането на субеkrnа
npegu тoQ ga е зanoчН8/\ 98 koнcmumyupa

karпо 060собеносm,

сВета.
Пpegnpegм.етност, mыkgecm8eHa с нuщomо, не може

ga

ин

тeнgиpa субеkm.

ТаО не оо ООл В a.cmoянuе Все поВече

ga

се самообособяВа,

эащomо началното о6особя.Ване ота.стВуВа.
Обратно: cy6ekm. kOOmo сяkaw е нео6особен, не може
сьще<::тВуВа; на него би сьоmВemсmВуВала
на

ga
npegnpegMemHo<;mma

нищото.

Ako опрegелен npegMem

е с голямо Влиянuе Върху обособеност

та на субеkта, то тоВа е услоВuе за негоВuя много силен глас

В koнcmumyupaнama ВпослegсmВuе преgм.еmносm на субеkmа.
Няkou преgмеmи са особено CU/l.HO същестВуващu, а gpyгu са

eg&

gолоВuмu.

Особено

..гласоВumuте"

npegмemu,

nopagu

uнтенguращuя ха

pзkтер на съзнанuето, се просм.yk6ат В пpegм.етносmта go
степен на uмaHeHтHи xapakmepucmuku на същестВуВащото.
Пogобен "гласоВит"

npegMem

например е стаята. Сы.цест

Ву6ащоmо ще притеЖаВа значuтелна .. cmauнocm" оо omношенuе
на мене u на почти 6cuчku хора.

Ow.e по-6лuэьk прegмет е бащата. Нещата би тряБВало ga
притеЖаВат значuтелна .. бащuност".
Но kak ga обясним, че няkоu неща притежават no-голяма
"бащuносm" uлu

..CПIаОнocm" от gpyгu?

Например, че приятелят е с еоляма

-

със значителна

..сmaOност"?
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..6ащuност",

а масата

Ako

пpegметъm се пpocмyk8aше в нuщomо. отноВо оо се

noлyчw.o нuщо.

Слego6amелно прegметът оо тряБВало еа се npocмykВa
npegnpegмemнocmma. kояmо е
ha-u-БAuзkumе

xopuзонma

6

ycA06ue за пpegм.етността.
на gageH npegMem npegм.emu

6

ще

се 6AUяяm tшCI-cuлно от CU/\t.lта на нeoo8uя "глас".
Дuференцuалнamа kapmuнa на uзмененuето на релефа при
мuслено Вариране CUJ\8ma на гласа на egUH прegм.ет сяkaw gaВa
HaeAeg за хopuзонта на този пpegмет.
Haucmuнa, ako Варираме степента на 8ъзgeQстВuе на eguH
прegмещ например на пpegмета "баща" I върху npegMemнocmma
на

eguH

xunomетuчен субеkm (с gpyгu gyмu. 8ърху egнa

npegn-

pegMemнocm), то оо тряб6аАО ga эабелe>kuм, че koAkoто оо
ООАяма. ..6ащuносm" пpuтеЖаВат gpyгume npegмemu. mOAko8a

no8ече сиАата на тexнuтe гмсоВе се 6AUЯе от uзмененuе "CUAama
на еАаса" на uзслeg8анuя пpegмет.
Тоест. с60аст80то .. бащuносm" е moчно отgaлeченocmта на
kOHkpemeн gpyг прegмет от хоpuзонта на uЗCftеg6aнuя npegмeт.

6

случая "баща".

Обобщено: nog mepMUнa "прegметнocmност" ще разбирам
egHO с80астВо. koemo В общuя случаu е отношенuето на koQ
9а е npegMem от хорuзонmа на gageH npegMem спрямо същuя moзu
npegMem.

Неkз npu тоВа уточненuе uэслegВаме cy5ekmнocmma kamo
egHa npeQMeMHocmHocm.
Прegмеmumе с hau-оолЯМ8 cy6ekmнocm, т.е. тези, kouто са
hau-БAUзkо

90 C}'6ekma,

ще наричам него6о лuце.

На лuцеmо му са Heгo8ume ОЧU. Очuте ВuЖgаm. koeто се Вu>kga

-

оч еВu9ноmо.
Оче6u9ностmа е

no-ckopo прuблuженост go субеkmа,

no-cuлна

сВързаност с по-силно сВързанu неща. Тя е мноео Висоkз степен
на Henpekъcнamocm на нещата.

деkарm. Кант

u

Хусерл ео80рят за ucmuнama Iшто за оче

Bugнocm. яснота UAU "anogukmuчносm". XaUgeгep я описВа kзто
Heckpurnocm u уточняВа kamo "росеkз. Карл Густав Юнг omgеля
cy6ekmu8нama ucmuнa

6

06w,uя пpouэxog.

6

uнтерсубеkmuВносm

та на npuMumu6нomo. на "kолеkmu6нomо несъзна6ано."
И същеВременно 6ъпpocъm за ucmuннocma на egнa koнцenцuя
за ucmuнama е паpagоkсален

no

сВоя харзkmер: "Кak моЖем
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ga

omcъguм пре8ьзхogcmВoто на egнo понятuе за остина Пре!;!
gруео? •. gaЖе аko няkoQ МUCЛU, че притеЖаба тakъ6 kpumepuu u
знае

kak ga

paэAUЧU истинната от Heucmuннama теоpuя за

иcтикam8, npeguмcm80mo му е npuВugнo ... Проблемът за

kpu·

за истиннocrn {относно noняmuеmо за ucmuнama] нu
връща )(ъм проблема за понятuеmо за истина. "210

mepu6

ОчеВugнocтта е оноВа, koето очumе 8шkgат. Тя е okOдНOCm,
\L\U 6дuэocm

go

oчumе. С omgaдеча6ане от очume очe6ugнoc:тma

намамВа. YeдoВuemo на oчeВugнocmma - очumе
Очuте са чест от лuцеmo на с:убеkma.

-

обаче е нeВuguмo.

Може би не е прecuлено ga се m8bpgu, че gнec egнa от
същносmнuте Цеди на рефлеkmu8нamа фuдocoфuя е рaзkpu8aне
лицето на субеkmа.
Auцeтo на субеkmа е нeВuguмo за сaмuя субеkm, СЬЩ,О

kakmo

лицето на чоВеkа - за нeгoВuя прuтеЖател. И 8bnpeku то8а,
то пpucъcm6у6а 8 ЦЯJ\Oто познанuе, нar.aгa оmпечатъk, незрuмo
сВugетелсm8у6ащ, че тоВа е uмeHНO чo6ewkо знанuе.
ЛUцemо на субеkmа бu прegстаВля8ало yнuВeрсална CU/\8. Бu
приcъcm8у8адо ВЪВ Всяka точka на пространстВото. Времеmo,
uсторuята

u

опuта.

Лkо науkзта се cmpeмu kъм наu-отgалеченuя от субеkmа
хорuзонт, kbМ mочkuте с наи-слаба cy6ekmHocm, то 6 наше Време
рефлеkmuВнаmа фuдософuя е no-ckopo Вторачена В noчтu не6uguмomo лице на

cy6ekma.

В mочkumе с наu-cuлна субеkmносm,

В чертата на СъбуЖgанеmо.

Траж:ценgенталнаmа фuлocофuя се utunepecyВa от ..маи-Все
общuте Всеобщностu" u опреgеля1.iku ги по тозu начuн Вече
пропра6я пътя kbМ mяхното частно разелеЖgане.

Например Кант, m6bpgeuku че eBkAugoВomo пpocmранстВо е
aпpuopнa форма на съзерцанuеmo, неяВно u може бu gopu npomuB
желанuето

cu

поста6я Въпроса gалu тоВа нaucmUHa е таkз.

ВnoслegстВuе се оkaзВа, че тоВа е само пласт от мackama
на субеkmа.
Афоpuстично kaзaНО: трансценgенmaлното лuце на субеkmа
би бuдa 6езkpauна noрeguца от масIш.

Тога8а рефлеkmu8нamа фuдocoфuя бu бuдa насочена kbМ знанuе
в не no-мaлka степен, omkoAkomo нaykama: kъм QtЮВа знанuе,
koemo е нegOCl11ЪПНО, понеЖе прegсma&яВа самuя способ, чреЗ

ko1.imo

Вwkgaмe нещаmа.
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Чу6сmВumeлнocrnmа на рефлеkmuВнamа фuAocoфuя бu се ОМ
зма разлuчна от maзu на нaykama. РефАekmuВнamа фuAocoфuR

не се cтpeмu

ga

усилu слабuя глас,

koQmo е rючmu нegOA08uм

npegMemu. HanpomuB, тя се cтpeмu ga
gолoВu npekaлено <:UAНUЯ глас:, kOOmo сяkaw приCbClТl6y6a В гм
C'08eme на8<:uчko останмо, u 9211 еоoбoooбu kamo прegмет, koQ:mo
на фона на cx:тaнмuтe

пpumеЖаВа тoэu глас.
кak бu npuc:ъcmВyВм eфJН прegмет, oбcыkgан от философu
ята, В gpyг, разглe>kgан

om

мзykaта?

Xopuзoнmъm на оmgar.ече:нuя npegмem там,

kakmo

реамю се

uэслegВа от нaykama, ще бьgе kpaeH u огранuчен. ще бъgе oблacrn,
заеpagеН8 от няkakъ8 koнmyp.
В нея блuэkuят 90 с:убеkmа .. фuлооофсku" npegмeт ще при
cы::m8yВa раВномерно u много cuлно.
ТOU слegВа 9211 е няkakбa В<:eo6w,нocm, зakoн, непpeogолuмo
еранuчно усл06uе, няkakВa yнu6ePCMНOcm.
Абстраkmностmа на научнuте обеkmu оо бuлa необхoguма.
за ga са те mBbpge отgалеченu от <:убеkта.
НапротuВ, haLi-блuэkuте преgмети на субеkma, koumo oэнaчux
с mepмuнa "лuце", ВстъпВат

заkoнu, Всeo6щнocmu В аб

kamo

cmpakmнume оmgалеченu областu.
Слeg тоВа, no-блuзku

koHMYPU,

В

koumo

раВномериocmта на

присъстВuето на лицето на субekmа наu-общо не се uзnълняВа,
се приемат

kamo

интерпретации

несъВършен мogел на

на тях се глegа мто на

u

a6cmpakmHama

област.

Фаkтuчесku абсmраkrnната оБАаст не е мogел на интерпре
тираната, а присъстВuе на лuцето на cy6ekma.

РeфлekmuВнama фuюcoф.Iя оо udw.a

90

.,/ЗugJ" J'ЩemC>'"

C;6eIOna.

KakВo е Влuянuеmо на наu-блuзkumе пpegмети, т,е. на лuцеmo
на субеkrnа. Върху Mpтинama на мaweтo познание?

в ecmecrnВено-научноmо noзнaнuе HenocpegcmВetto пpegwecmВy
Вa.цuяrn сю) npegмemнocrn kDНCrnJrnYUPa <ЛegI\<щuя. <Ще нwэВeaneн.
Преgмemumе от noc:лegнuя cлoU се пpocмykВaт
прegметите от още нeuзВестния.

u

koнcmumy

upam

кага 6ъзнuk8a kpuзa в.в 6ъэмоЖнocrnma за про<:мyk6aне? Коеа
npegмemume, koнcmumyupauku нoВuя cлoU. Влuзат В пpomu60ре
чuе с eмnupuчнumе фakmu?
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Haykama е uзработuлa особена u uзkдючumелна чy8crnВuтел
ност kьм. проmuflopeчuemo меЖоу пpocмykВaщuя се пpegм.ет u
eмnupuчнuте фakmu, т. е. меЖоу гоВоренето на стаpuя, обяс·

няВащuя пpegм.ет u тоВа на ноВuя, обясняВанuя. Haykama пog
чертано е заслушана В egВa вOAo8uмama реч на послegнuя.
Кakтo отбелязВа Ху<:ерл, сь6ременнuте маmeмamuчесku ме

mogu

от Галuлеu насам са yнuщожаВалu смuсло6ото eguнcmВc

на сВета или са 6aзuранu на него8ата лuпса.

Фунgаментално noнятuе за съВременната Mameмamuka е

нятuето

no-

..множестВо".

В akcuoмamukume то не се geфuнuра. ИнmyuтuВнuят м)
смuсъл е слegнuЯJ1\: cъ6kynнocmтa от пpegмemите, kouто npuтеЖaВam опpegелено сВоClcrпВо.
Taka noeлegнamо cВoClcmВomo

..бащuнocm" прuтеЖаВа самс
koumo имат веца.
множeanВo paзkbc6а емuсл080rrю egUH-

множестВото на бащ.uте, т.е. на meзu,

Самата превсmaВа за

стВо на сВета.
МеЖоу множестВото на бащите У, ва речем, тоВа на мин
зухаpuте не може ва uмa плаВен npexog: тоВа са gBe непрecuчащ1.J
се съВkynности, а налuчuеmо на Връзka оо gефuнuрала на сВое

Рев ново множестВо.
СлеgoВamелно математuзuранuяm мogел на сВета е

guckpe6bge точен.
Прехogът межgy евно множесmВo u 9руго множесmВo, от egut06ekm kъм gpyг 06ekrn е Вън от сферата на матемаmuзuранаmс
тен, о-6ез-мuслен сВят, за 9а

нayka.

Ako

реалнuят начuн, по

koUmo

сВетът Е, е

kamo

смuсло6с

eguнcmВo, то gисkретният математuзuран мogел е egнa абе·
траkцuя

-

много силна, много

на пpuложuмocrnта

geClcmBeHa, ала ga се оцени сфераmс

u слegВа ga се uзхож~а от смислоВото евин·
'

стВо на сВета.

Прехogьт от евно noнятuе kъм gpyгo, от egнo множестВс
kьм. gpyeo, се uэ6ьpw6а В съзнaнuето на ученuя по неВъзможеt
за мamемаmuзuране начuн, именно защоmo съзнаниеmo е смuслоВс

eguнcmВo на нещата, присъстВие на gpyгume npegмemu В 9а
gенuя.

Мameмamuчесkuят метog същеВременно yнuфuцuра смислО'
Вите eguнcmВa на ученuте.

Прехogumе от egUH мameмвmUЧесku превстаВен обеkm kы
gpyг се оkaз6am gocmaтъчно egнозначно опpegеленu, maka че gl
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noз6оля8am на учените

g80

mВoрят

kamo

сВоеобразен eguнeH

C}6ekm.
Aнat.oeuчен начин за фopмuране на

eguHeH научен

субekrn

npeg·

cma6АЯ8am нематeмamuчесkumе noняmuuнu мogeт.
И при Jl'IЮt ма6нuят смuслоВ

от egнo noняmuе kьм

npexog

9руго е нapyweн, эamрygнен, НegocП'Iьпен за нewkoл)'6анomo
летaнmсko разбuране и затоВа

90

gu.

голяма степен смш:АОВото

eguнcmВo на теорията, ползуВаща 9аgения noняmuен anарат, е
yнuфuцuрано.

Пpu Възрастните Временното nomuckaHe на cMucAOВomo eguttстВо е uзгpagен нaВuk.
ТО е особен мogyc на мuслене.
Напpuмер .. прegстaВu си, че обеkmьт А е с неВьэмoЖttomо
с80ОстВо 5. но Все egнo, че тоВа не е фантазия, а ucmuнa".

,.прegcma6u Ф,

ga kaЖем, бял елен с голeмu рога u gълга 6paga,

но Все еано, че тоВа не е фанmаэuя. а

ucmuHa,"

ИЛU:

..ПрegсmaВu cu,

че елеkmроньт е мaлka сфера, kоято се Върти,

но uмa само gВe nocoku. В koито моЖе
е сфера, а kpъгче В paВНUHaтa. ТоВа е

ga

се

CnUH

Bbpmu, сяkaw не
на елеkmрона."

СлegоВателно ноВото научно noнятие преа обучаемuя Встъп
ва В Mogyca "нещо нереално, но Все еано, че е реално."
Но koе е реално?
ОноВа, koemo се Вnuс& В тоталния СМUСЪЛ на сВета.
ЗатоВа Вещиците са реални за среgно6еkoВнuя чоВеk u са
нереалнu

за нас.

Обратно е положението със самолетuте.
Вс:яkо обясненuе фаkmuчесku nokaзВа kak бихме MQeAU
щем обясняВаното В тоmалнuя смисъл на сВета.

980

Вnu·

Ние, може би mBbpge оnmuмисmuчно, gonyckaмe. че сме В
състоянuе ga oбяcнuм на среgноВеkoВнuя чоВеk
тоС! не оо сполучил с .. Вещuцата".

Научното noнятие е

.. самолета".

но

HepeCtl\HO по отношение на заВарения

тотален хоризонт на обучаемuя,

То се стреми ga ео мoguфuцира или при неуспех разцепВа сВета
на оmнocuтелно нeэa6ucuмo ocмuсленu сфери: Жизнена, npakmu·
чесka, научна.
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Хусерл се cmpeмu

ga

обосио6е 6ьэмоЖнocmmа за 6ъэсmано-

6я6ане на eguннuЯi momален cмucъд.
ТогаВа Нuщomо бu

l3UAO npeЬс6ане на eguннomo пpocmранс
8 koelТЮ се стеле CМUCbД kamo сВеmлuнa.

mВO на рефдеkmupyeмomo,

Тш, нagяВям се, nocтuгнax no~goбpo paэ6uране на мemaфu

зuчнuте елементu 8 самата нayka,
нagя8аше 921 премахне:

koumo

неопoзumuВuзмЫ11 се

В mpakmoBka, пogобна на uзложената no-еоре, метафuзичнuте
елементu са пpuзВанu:
да noggърЖam еgнозначно смuслоВата цялост на самата на
учна теорuя.

да се uзбягВат gonycmuмu, но нелenu uнтерпретацuи на
формалuзмите.

да се сылас:у6а смuслоВото eguнcrn80 на mеорията с целия

останал оnuт на чо8ечесm80mo.
да се nogпомаеа формuрането на научната общност kзто
су6еЮn с eguнно осмuсляне.
да пogсkaзВа на начuнаещuте u uстоpuците
тигнато тоВа смuслоВо eguнcm60. 220

eguHeH

kak

е 6uдo пос

Но npegu Вcuчkо: ga охраняВа сВетлuната на съзнанuето, В
kоято е 8ьзможна нaykama, от Нuщото, uзnoлзyВauku срещу неео
собстВената му стuxuя.
НапраВеното разглежgане geMoнcmpupa uзВестни необратu

МOCmU В научнuте uзмененuя с xoga на Времето, koumo биха моели
ga 6ъgaт счетенu за сВugетелст6а за неОното разВuтuе, эа
неОнuя проерес:

Haykama В сВоя прогре<: уВелuчаВа отчеmдuВосmmа на npegMemume u эатpygня6а рewuтелtЮ egUHнomO UM осмuсляне.
Но тогаВа тъkмo нaykama е тази. kоято обръща поглega нu
kbм Нuщото, разkъc6аuku eguHcm60mo, смосьла на сВета.
Тя може бu gopu разkъcВа dcмuслянemo на отgелнu сфеpu,
kouто пpogълЖа6ат ga се обособяВат.
СъщеВременно процесът на смuслообразу6ане се разпростuра
Все по-шuроko

u

сяkaш напреЖенuето. за

ga се обхВане много '
60gu go разkbc6aне '

бързо разшuряВащата се област на зканuето,
на

omgeAtiU

сфepu на осмuсдяне.

,,

Haykama по принцип не моЖе ga познае c6oemo услоВие: Съ- ]

I

бyJkgан~то.

I
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Тя npueмa СВета kamo гomoВ. nbk бuл таО u paэ6u8ащ се.
cВemьtt u gageн, а npegмeтume - keпnо .. ВuM8гU Вече бuлu" .

kamo

На gpyгuя

kPaU

срещу СьбуЖgанеmo е Yнe<;;Ъm.

Унесът c8uВa u пpurюkpuВа нещата 8 eguHcm6omo на Съм.
Т06 tIU 6ъзВръща kьм. mo6a, koerпо сме, koгamo нu няма.
В Съня не мълчим, защоmo м,ы\анuеe мяма.
В Съня не сме нещо gpyгo, защото същото ео няма.

В Съня сме om6bg себе

cu u

сВета, om6bg речта u мълчанuето.

,.Нacpeg Нuщото аз се npuсьeguняВам /(ЪМ Иэmочнukа на
Вcuчkи Неща. ~

Зakлюченuе. Не бuxме ли мoглu

nog но8 "фuэukо-меmogoлoeu
ga l102дegHeм xaQ9eгepo6ama реалия Dasein?
Heгo6omo .. Време" е ..изВътре", UЛU ..om6cpeg", пpegел на
6umuemo. Времето onpegeм бuтuето от страна на npuCttCm8uemo на чо6еkа kamo чо6ешkо бumuе - Dasein. НеМ имаме
npegВug u 8ьзмоJkнocmmа Henocpegcm8eнo фuзuчесku ga инrnep
npemupaмe неоо60mo .. Време".
Kak бихме могли 9а изmълky8aме npucьeguHeнama gyмa ..myk",
..ето" (da) kbм бumuе (Seiп).Ш

чесku" ыьл.

Като egмa бuнaгu oтcaмнocm, mykawнocm, npucьcm6eHOCI11
на чоВewkоmо 6umue?
Като обобщена nрeg-uзраэuмocm за не само Времемната u
пространстВена обособеност на чоВеka?
Като uзuсkВaне, отхВърлящо 6сяkаkъ8 мистици3ЬМ.

8

nogчер-

тано холuсmична онтологuя?

..С6еmлuнamа

nonumмa Нeбumuеmо:

учuтелю, същестВуВате uлu не същестВуВате?
Но не полУ'Юла отгоВор. Вглegала се по-8нuмателно В облuka

- (Bue],

му: МЬМНО, празно. Uял 9ен 9а ео глegаш няма 9а го 8ugищ
оо слушаш

-

няма

ga

ео чуеш, 9а ео пиnaш

-

няма

ga

ga

го пипнеш.

- СъВършенстВо! - 6ъзkлukнала СВетлината. - КаО [още) оо
могъл ga стuгне makoВa съВършенстВо! Аз мога 98 бьgа {uлu]
ga

не бьgа. но не мога абсолюmно 9а не бъgа.

е nocmuенало mо6а?"Ш
Тозu 9ре6ен gaocucmku
щунсm8ена

u

mekcm

ми

u

за миг реалuя

UМI Из·Нuщоrno.
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смелост за gалu

ko6 езukа на XaQgeeep:
Danichts. Emo-Тyk·Нuщо

ga6a

оо осноВи uэоnaча8аща намеса

9а се лреgnoAO>ku мakap

Kak He6umuemo

Но

ako

Все

nak

nonagнем няkak

cu

В

Danichts,

няма лu кaweтo

чoВewko бuтuе (Daзeiп) ва се преВьрне В Нuщо

(Nichts)?

KakВo

ще нu nogсkaЖе goocuзм.а?

"Вegныk ЧЖуан чж..у сьнуВал, че е
Ваща

nenepyga.

nenepyga,

Весело nogxВpьk

Рag8ал се от сърце и не съзна6ал, че е ЧЖъу.

НО Внезапно се cъбyguл, yчyguл се, че е ЧЖЪУ, и не могъл ga разбере:
Ч>kъу е cънy6at., че е nenepyga, ит nenepygama СЪНУВа, че

gat.u

е Ч>kbу. ТоВа именно наpuчат преВръщане на нещата, а nbk межgy
мене, [Чжьу], и nenepygama на Bc~ka цена има разлиkа. "223

(Danichts?) и чоВеwkото битие (Dasein)
pa3Auka"? ПреВръщат ...и се нещата, сВет
лuната - ВъВ ВещестВо и ВещестВото - 6 сВетлина? ИзuсkВa
i\U paмukaтa меЖgy ВещестВо u сВетлина ga са непременно
paзIIUЧНU? Или раз ...ukamа може ga сьщecm6y6а межgy същото?
Рaзлukaта меЖш същото Бор нарече ..gопьлнumелност". мо
жем ga kaЖем и "ра3Лиkama е из същото". Значи раэлukamа Me>kgy
МеЖgy Ето-Тyk-Нищо

"на Всяka цена има

Вълна и частица, kзто ра3Лuka из същото, е Времето?
Тога&

myk и Tyk (da и 08)

е просто paэлukaта /(ато разлukа

uз разлиkamа на pa3Aukaтa kaтo същото. За

ga различи gBeme
paэлuku, деpugа Bъeege нямото "а"; difference и differance.224 "ТЬЖgecm60 u различие 6заuмtIO се сВьрз6am 6 битие и небитие...т

!

Или myk (da, difference) е Винаги nogcma6kama (Gestell), kояmо :,
Hawama епоха е нaykaтa с mexнukama и kоято omgе... я от I
бuтието (Sein), 06ричаuku нu на ч06еwkomо битuе (Dasein)?
в

i
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85. КlIkaI5agэe.

за8ьрэанu egнo с

р.

время kapmUНbl мupa

1966,

с.

gpyeo,

Hanpuм.ep с ВьЖе.

111.
-

В: НоВая meJtНOkpаmuчeckaя

104.

З. Dernepм.l.»f8U.UII чеюВечeckoгo бt:.Imuя

ЛроБАем& чело8ечеckoгo быmuя. ТбuAUCU,

1985,

с.

- в: кaktt&gи. з.

305.

86. KOН01ekm на maэu kpumuka се СЬ9'>ржа В: Husserl. Е. Sommaire
le.;ons ... 194·205; рапьрнаmo uзюженuе - В: Husserl, Е. Cartesianishe
Мeditationen und pariser VortrAge. - Husserliana. вd 1.... 3-39.
rл. Напр. Вж.: Ху«рА. Е. ФetIOменолoгuя. - ФЦлocoфcka f'I\\.ICЫ\, 1983,
1, с. 52.
68. /ntentfo (лаm.) - грl.Dkа, HaмepeHIJe.
89. Нeidegger, М. Die Frage лаd1 der Technik - In: Нefdegger, М. Vortrllge
und Aufs1iue. Stuttgart - ТQbiпgeл, 1985, S. 23.
9О.Веrэson. Н. L'6voIution creatrice. Paris, 1985, 304-308.
91.lbid., р. 273.
92.lbid., р. 319.
93.ХеееА, Г. Haykama лoгuka. СубеkmuВнаmа лoгuka uлu ученue за по
няmuemo. С, 1967, 35-36.
94. В русkuя npe80g - .Всеобщu~. В оpuгuнала - "аllgemeiпе~ (ВЖ. Нegel.
а. Wisseлschart der Logik.•. S. 235).
95.Хегел. Г. НаyIшта лoгuka ... с. 36.
96. Discиrso (лат.) - бягам насам..-натам., побягВам, раэnрьсВам се.
97.Xaiigeгep. М. Началomo на хуgoЖеan8енаma m80j:бa. - B:Xaйgeгep. М.
СЬЩ1iOaПu. С .. 1993,71-72.
98. Xaugeгep цшnupa Хегел: wЧucmomо бumuе u чuanomo нuщо сле·
go8amелно са egнo u сьщо. ~ (Вж.: Xaйgeгep. М. KakВo е moВа - меmaфuэuka?
- В: Xaйgeeep. М. СЬЩнoaJIu ... с. 24.) Egнo koнkpemHo mьлkyВaнue бu могло
ga бl>ge слеgноmo; "За 9а се 90cmuгнe непреkbCмаmoстта. kояmo koн
cmшnyuра ucmuHckama momалносm, momалноcrnта тряБВа oog06Ho на
C)6cmpam ga 6bзnрuем.е u mb>kgecrn8eнocmma. u нemb>kgecmВeнocmma~
(Casche. R. тhe Tain of the Мirror. Cambridge, 1986, р. 57.)
99. ААюэuяma е ktoм gyMume на Сnuноза non rldere, пon 'ugeге, neque
detestari, sed lnteiligere. ~ ...ga не се сме"- ga не мача, ga не пpokлuнам,
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98

раэбuраМ ..... (Вж.: ШecmoВ. А. Kupkeгapg

coфuя. М.,

1992,

с.

17). 8

u

еkэuanенЦUilЛЬная фш.о.

белеЖkume наkрая на сьщопю uэgaнue (с.

259)

Л Axymuн nocoч8а cдegнama opuгuнaN1i1 МUCbЛ У Сnuнoза: .ПocmoRtlliO се
cmремях еа не ocмu6aM чоВеwkume no<:rnЫ1Щ еа не се огорчаВам

u 911.

не гu npokAuнaМo а еа разбupам.. ~ (ВЖ.: Cnuнoэа.

траЮnaт.

1957,

со

В: Из6раННblе npouэ6egенuя В gбyх moмах.

-

288.

100. Махь,
М.,

om тях
6. Пo.\UllluчeckuU
Т. 1, гл. ~ § 4. Мо,

1901,

с.

101. Паk

Э. Теорiя познанiя. Meтйgb

u

цель научного uэслego&нiя.

78.
там,

80-81.

102. Р432ЛеЖgaнеmо

на логuчеdwя сВят мто uнтерпретацuя на фU

зuчеckama Iшpnшна е може оо ВьВ Вpt>эka с оноВа, koeто Хусерл наpuча
.галuлeеВа

.маmемаmuэaцuя· на

М

.Шо се omнася

koumo

сВета:

kocВeнaтa матемаlТlUЗацuя на OtteЗ\J cтpaнu

90

caмu по себе

cu

само В moзu 0"0IUCbA, че

нямат маmематuзupaна форма,

omkpumume

om сВета,

тя е MUChUМa

mo

вьв Вbзnpuеманwne meла cnецuфuчнu

с:етuВtю. k6aлumеmu (пьлнотu) по няklllkЬ6 сьВЬршено особен начин са
сьщеanВено с6ЬрЗанu с пpuнаgr.eж.ащumе kbм тях проanpaнanВено-Вре
менни форми .•

(Husserlrana, Bd

сВят маmepuaлнu пьлнomu

8

б ...

S. 33.)

.Tpygнocmтa

myk

се эаkлючaВа

че эапЬЛ6ащume npocmpahanBeho-Временнu формu на

8 mo8a,

[FOlen) -

meлеOtuя

.cneЦUфuЧI1U· сетиВни kВaлumemu

-

c:Вouтe степени па пряk начuн не се лoggaВат на онаэu обрабomka,

на koяmo се noggaВam npocrnpahcmBeho-8ременнumе фоРМU:

103.8uтeeнщаUн, А. Фuлocoфcku uэа.eg6aIiUЯ. -

8:

(Ibld., S. 31.)

Избранu npouзВе-

geнuя. С,

1988, с. 195.
104. Паk та"" с. 181.
105. Паk та"" с. 290.

106. Паk

там.,

с.

176.

107. Паk

там,

с.

307.

108.•Паpagokcът

се

CbCmOU

В moВа, че няма gpyг начuн

noнюnuеmо за 1'Iеmафopuчна UCПIUI1iI, осВен

ga

на .не е· (бykВaжо)
но)." (Rlс4М", Р.

109. Чрез

u

8 онтoлoгuчнаma обреченосm
La fY\etaphore vive, Рапз, 1975.)

преgлoзumе .uэ"

eguнcmВo МЕ:Жgy мuслене

CJ)щнocm,

щопю

u

kakmo U

u

u

l1iI

се nomВbpеи

.e·-mo

(м.еmaфopuч

.omВc:peg· се прееаВа раВнonocma6еноan

нем.ucлuм.o,

оmнowенuеmo,

koemo

ugеално U eм.nupuчно,

koнcmumyupaHemo. Те заместВат nреgлоэumе ~B"

шенuе на раэмопocmaВенocm, на

6иrпuе

u

8ьэнuk8a I'4eЖgy koж:mumyupа

эВанu В eguн kлаcuч.ecku kapmeэuaнcku koнmekcm, за

110.8

ga

се Вkлючu kpumuчнаma rnoчka

ga

u

~om·. UЭl10Л

фukcuраm omнo

.. пьрВо u 8mopo".

настОЯЩАта работа .феноменoлoгuчна онmoлoг:ull~ оо npuнцun

tte се членуВа, панеЖе се праВи раэ.о.uka меЖgy )""енената, аpmukyлupaН8
феномеНОЛoalЧна

oнmoлогuя Ьmo сьщнocm

u

неаpmukyЛUр8наma

ВЫ1pocttа феномеНОАогuчна онmoлогuя мто CJ)щеcm80.
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- В: kйgeгep, М. СьщнOCInU .•. с. 207.
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uэреченuе Cbgt>p>ka осо6енuя начuн на С8мооmнaСЯI1e на феномеНОАогuцeс
мта реч. kotJmo про ..... з6а koнanumyupaHemo на I1eQнume поняmuя.
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нaJlbнoa1lU. Тбuмк:u, 1966. В CbЩlIП'Ia 8рЬэka фykо обcыkga npouзxoga на
рацuoна1ltЮП'Ю, Hanpuмep

ana6a

6:

Фуko, М. иит. сьч. В наcmoящаlТ1a paбorna

gyмa за egнa ~неkмcuчed<al 0t\ПI0A02\JК"

фeнat.eнClro\OOl.Nt-li! реч. kaпю

oeon.

пpouзxog. т

u

u

за CbOft'IВеcm6y6aщama

gВeтe са dЩ:вaнu с paЦUOtt/ll\НO!ТlO

kamo

u

неэоВ

наcrnoяща.ma paбomi!I е раэnoлo>keна меж9У онаэu ~aнa/\U'I'kI<a

на kpau.юan-na", koяmo Ф)ko обозначаВа, но не oбcbЖga.

u

облacmrna на

enucmeмaлнuя aнaлuэ. но не coбcm6ено В ~ПIa.

119. Глаgkocmmа на речта uэuck8a myk Вмеcmo ме" ga се употреби
Heecmec.m6eHama ynomреба на ~e" се оПlkpu&
npocmраl1CП1Воmo меЖQу ~e" u .. npegcmaBМI&". Именно mo& npoc.mpaHc.m60
се uмa ~ЩНОСI1) npegВug чрез то& ~e" u чрез неестестВената му
ynomреба. »Р се uэnoл36а МЖ)eokpa.mнo nO'Hamambk по moзu начuн.
120. Heidegger. М. Interpr6tation phenomenologique ... р. 53.
121.lbid., р. 56.
122. Heidegger. М. Sein und Zeit. ТllЬ!пееп, 1986, S. 14.
123, Не пogckaз& лu Хусерл ugея за феноменологuя, построuма из
естестВена ycтaнoВka чрез paBнoc:mOOHocmma на g6ama проmu6on0AФkнu
"преgcma6АяВа". Но чрез

пыnя kъм mp8tfCЦet1geНlТlll.АНUЯ cyбekm, НIIпpuмeр В cmаmuяma: xgcqм. Е,

ФеНOtoIetiOАогЩI... 59-60?

124, &bner, R. Modem German Philosophy. Cambndge. 1981.
125. Heldegger. М. Sein \100 Zelt,., S. 28.

р.

19.

12б.Нu.sserl, Е. Pariser Vortrlge ... S. 17.
127. С8еrмuннuяm kбaнm е ~kbc" В egнo uмnулсно-енергеmuчнo прос
mpaHcmBo.
128.Xal1geвep. М. За .. ХУМllНUэма~ ... с. 130.
129, А ~ecmean6eнo· myk означаВа: В естеanВена )'Cmaнo8ka. koяпю
не е ВЬзмC»kнocm. а eguнcmВeHa geОc.m8umeлнoan, т.е. В мogyca. koгaпю
самата uнmeрсубеkmu8нocm не е проблем за сеВе си
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u

om~emo на

me_muэupyeмo<:m само оо себе OJ 6ече й ~ogeUan6umelll1OCПlя6а" мmo
нenpekbC::ttamocrn.

130. Бu

момо еа .::е пoмucлu, ...е

myk at

uмa

npegBug

ХусерА060mo

koнапumyupaне на mрансценgенrnaлна <.убеkmuВнoan nocpegcmBoм kottс

mumyupaнomo
ХусеРА,

-

alter ево u nocpegcrn8oм ВЖuВReане. ~Чрез mo6a, - nuше

трансценеентаАната

U н m е рс уб е km U в н О С т,

субеkmu8нОcm

9о

трансценеентаАна

социгАност,

трансценеентаАна

почВа

npupoga

за

на сВета Вьобще,

се

разwuря8а

ин m е рсу бе

се

яВи Ва

uнmерсубеkmuВнаmа

а сьщо

бumuе на 8сuчku ugеалнu npegмernнocrnu."

kояmо

ео

k m u Вна -

u

за UНlТ\(!рсубеkmuВноmо

(Husserliana. Bd. 1... S. 35.)

Всъщноan J"'ЮgXog"brn В настоящота UЭАоженue е gpyг. Инmерсубеkmu8ноanта

Винаги

npUCbCm8a

HenpekbOlamocm

на ра6нuщеmo,

ut\U

no-точно,

6

аcnekrпа ан

на сВета. Самата нenpekbcнaтOO11 "яма Мех8нuЭ"ЬМ ка

koнcrnumyupaнe. тЬй мто тя е ca.oюmo koнcmumyupaнe щu е coбcm6енWI
a.I механuзьм. Тoecm, uнmepc:yбekmuflнocrnma се разглеJkga сnekумmuбttо,
но не

atlМWnUЧНО

субеkmu8нocm -

myupa.

ut\U

kpumuчно. Груб наг...ее за cьomнaсянеmo интер

qбеkmu8tЮC1Т1, е САеВНUJIПI' kakmo а.энанuemo koнanи

феНQ.fOleна,

maka

uнmept)'бekmuВнocrnта бuВа noJ\оЖена

anuyupаща на CbЗНёIнuemo.

EguH

оо-npeцuэeн аналuэ наВярно би

aBmopumemнu a~I>\E!HmU В полза на mo8а, че

U Хусерл no-<:kopo

kamo koн
npegAC»kUII.
npеgcmаВя

реmoРUЧIiQ еено спеkулатuВно omношение мmo анмшnuчно (CbOIТJ6emнo
cuнmeэuращо).

що с1! отнася

90

uнmеpqЮеkmuВноcmma.
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-
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MUCbA. 1980, 3, 27-37.
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р.

111.
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промени 8NгЛegUme c:u, но u с Aekoma се npeнacll 8 anapume c:u !3wkgaHUII
u оо moэu НОЧUН е 8 <::bOТIORНIJe ga оа:.щеan8u "npe80g".
146. В1>ЗМ.оЖна е gopu mранщенgeнmlSAНа "kopemoнgeнrnнa mеоpuи" за
uc:muнama, осноВаВаща се на "з6c:Oll.юmнtrne" anogukmuчнu очеВugнoanu.

147. rbl.lgkoc:mma на uэpaЗR8aнеmо uэuckВa С'.АyJkeбнWl rIOgo\oг .. налще".
но

rnOU

6сЬщнocm c:kpuВa, че c:мuc:лoВииm nog.юг е "е"

u

че CМUCA08OmO

k)4)".

c:kaэye1'Ю е ~бм.

148.Лuнge. А Фuэuka элеменmарНblХ чаc:muц u uнфлицuoннаи kocмoлoгuR.
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1990,

с.

221.

за ..xyJ'\анuзма ..... с. 129.
150. Имам npeg8ug обсьжgанеmо npegu 8c:uчkо 8 mраguцuяmа ,.uз"
феНClМeНOlloзuяma (напр.: Нeldegger. М. Logos (Heraklit, Fragment 30). - In:
Нeidegger. М. VortrAge und Aursittze ... 199-221.; Oadamer. Н. Wahfheit und
Меthodе ... 383-395).
151. CAa8k08. СВ. Acnekmu на матемаmuчeckomo noэнанuе. С, 1971,
149.Кaйgeгep. М.

86-89.

152. 3011

paмukama от n0-н08ume аkcuoмamuэupaнu ВаpщlНПIU: нaflPU"'l'!p

akc:uoмamukama qермеАО.френkеА.

153. Emo kak

разc:ыkgaВа ВuтгенщаGн: Дт

kOU

Виу е проnoэuцuяmа:

«Класьm om АЪ6о6е не е АЬ8. но kлаc:blТl на kыlc:08eтe е
Веpuфuцupa тя? Кak бu /IIIoгЛI!I gi!l се ynoтpeбu?

\w)c:.»? К.!Ik се
- Dokollkomo ВuЖgi!lм -

само kзmo грамаmuчна пponОЭЩUII. Да се обърне Вн~нue няkOflll)' 8ЬрХУ
moВa, че gyмam.i!l мь8» се ynompeбя& по С:Ь8СеМ р3.!11\uчен Нi!lЧUН om uo.emo
на ...1>&; същe<:rn6wneJ\.НOmo IialpuцameJ\.НO «kлaс:» обаче се ynompeБII& по

Нi!lЧUtt, nogoбeн на moзu. по koQmo се yrюmреби8а означенuemо на НAki!Ikb8
kлaс:. нanp. на

kAaCa

на АЬВо6emе.

,.МОЖе 911 се kaJke. че gyмaтa
!Млр. се npueмe

u

PъceJl.06ama

«kAi!Ic:»

rntOpull

се u:3l"lOAЗ& рефt.ekc:u8нo. gopu eko

на
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muno8erne.

Защomo IIVI/IIII. тя СЬЩО

се yrюmpeби6а рефлеkcuВнo.~ (Виmгeнща&1н, А. Беле$ku kt.м. OCtЮ8ume на

Мllmeмamukama.

- В: ВиmгeHr.цaUн. А. Избранu сьчuнeнuя .•. с. 620; ВЖ. u
kakmo u бел. 155 по-gолу.)
1.54. Това слеg& от Auncama на огранuченuя npu построяВане на

no-нamambk,
мноЖеcm6а.

155......нurno

egнo МIiOжean80 не моЖе ва сьgt>pЖa eAeМettmU, onpegeo\AНU

В meptoШЖJme на c:aмomo мttC»kea1&.-

(Ru.ssdl, В. Мathematical as Вased
A.N.\Vhitehead. Prindpia Мathematica.
Volum 1. (11 ed.) Cambridge, 1935.) Сбumo реЭlO.h1е 8: СлaВkоВ, СВ. Acnekmu...
245·248. Сьщо там: Пеmр06, С. Лoгuче<:kume nap3gokaJ ВьВ фuлocoфcka
uнmepnреmацuя. С., 1971, с. 124, 127, 131-132.
156. Например cбumo и от метogологuчкka иegнa mочka npegcmaВeнa
8: Cмopинcku.U, К. Теорема о неПОАноте. - В: Спра8очная kнlШll по 10121meМllТnUчeckoQ лoгuke. ЧаCJm.> JV. Т еopuя gokaэаmеAbClТ18 и koнanpykmuВная
мaтeмaтиka. М., 1983, 9-13.
157. Има ее npeg6ug т. нар. теорема на ГьogeA. ЭtJ; Hen1>l\НOmama (1931)
(ВЖ. напр. nak там, с. 13-]6). С1>ЩеВременно тряБВа ga се uмa npeg6ug
мкенУеmo на Xuл6epm: ~ .•. бux uckaл ga rюgчеpmая, че ВbЗfoj!JkнaА.OП"Iо ЭtJ;
оо

the

Тheory of Туре. - Iл: Rшsell, В. аnd

onреgелено Време мнение, че сяkaw няkou от HeomgaBнawHume реэумnаmu
на ft>OgeA

(MtrettUemo Хuлбeрт uэkaэ6а март

1934

г.

-

бел. моя, В. П.) cлeg8а

tteосьщecm8uмoc:mmtl на моята meopuя на goka3ameAcmВama, е эаБАyЖgе
В geCк:mВumеAIiCЮТI тази резултат nokaз6а само, че

Hue.

sa

no-gtw\бoJw

goktlЭtJ;lПeлan8а на непроmu8оречuВocтm.!l фuнumнаma иegнa moчka тряб

ва

ga

се U3l1олэВа по няka.k~ по-C\.IAен нtlЧUН, отkollkОmo се оka.э6а не

обxoguмo

u

n.

npu

раэгле>kgaне на елеме....uaрнume формалuэмu. (ГШlbбepnt, д

Бернa.iiс. ОсноВания мameмamuku. Лoгuчеckие lJC'Iuед.енuя

лuзацuя аpuфмеmuJw. М.,

ga

1979,

с.

19.)

u

фop.t.Iа·

Сь8ременнomо CffitlноВuще сяkaw може

се обобщu с gyмume на ПОА Кое ...: ,,8 npoгp3Мl.1mtl нtI Xut.берm, ako не

беше разбита на m~cku om rt>09еА, :Жu6omwn бu бw. МНOг.Q по-kOi"oфopmeн.
TBьpgo Вяр8ам, че npoгp3Мl.1ma на Xu.o.бepm не може В Hukakьe CМUCbA
бьge Вьзkpе(:енtI.~ (Cohen.
Iп:

J. Comrnents

Axiomatic Set Theory. Proc:eedings of Symposia in

XlII - Part 1.
158.

ProYide~.

ga

the Foundations of Set 1heory. -

оп

Rhode Island, 1971,

р.

Рцге Мathematics. VoIuтe

14.)

Вейль, Г. Маmeмamuчесkoe МblW.\eкue. М.,

1989, с. fЛ. Лаkamow
u фреге ло слеgнuя
CbЭgagен от Х ус е р л (1900). За egнa
Вж. фреге (1893). CbBpeMeннuтe ин·

koмeнmиpa uнmуtЩuoнuзма В koнtnekcma на Хуоерл
начuн: "Термuн1>ПI «f\CЩОflOгUЭbМ» е

оо-ранна

kpumuka на пcuxoлoгuзма
omkpumo npe~ьщаm

тyuцuoнucmu

ncuxолсгцзма: «Egнa

теорема uзраЗ1l& чucmo емпuричен фаkm,

noa11poeHue ..•

маmемаmичеcka

uмeHHO уc:nещнос:m на няkak80

мamel'lamuktlma ... е uэcлeg&не на няkou фунkцuu на чоВеuJwя

)'М.» (Неytlпg, А.

Intuitionism: ап Inttoduction. Amsterdtlm, 1956, р. В. 10). Кak
(: gocrno&epнcx:mma е тяхна gобре naзeнa тaCJнa."
Дokaзаmeлcrn8e u onpoВepJkeнuя. С, 1983, с. 70.)

те npuмц>я8аm ~
(Лak.vrtetи. и.

tI
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159.

Egнo npe81>З:XOgНO 1J3I\OЖение на

ugeume

на koнanpykmuВuзмa, koeта

не uэuckВa cnецuална _me...a1'n1.NКka пogгomo6ka, е нanpuмep: MapkoВ, А
~тa на ~иВнama I'\8meмаlП1.Jka.
та матемаrnuм (СЬСП1.

б6

- 8

mu"".160.

u рее.

В: Пробl\e/IIIU на сьВремежа

-

Боин ПенkoВ). Том

11. С., 1974, 42-66; u 0006. 62-

omго8ор на bkВu mpyg-юanu 6ьэнukВa koнcmpykrnl.&tama мameмa
Mнo>kean8ama,

c:nopeg kpumuцunе

им, cяkaw се okaэ6ат В КaIfl108a

ma kмc:uфukaцuя за нuщо kamo ens тatfОЛls u ens imaginaтlum. (Кaюn. И.
Кpumuka на "ucmuя разу........

161.

А ето

«npuнцuпbПI,
uмaт

6uga

kak

350-351.)

РЬсеА ФОРМУАuра пpuнцuпа

lia

абcrnраkцuя

UAU

~no-d;opo

ос8обожgaВа от а6cmраkцuя» ...: wKoгamo група обеkmu

koumo

поgoбuе, koОто сме ооонни еа прш::ВояВаме на пpumежа8анеmo

на общо kaчеcmВo, Вьпpoc:нuят nрt.IЩUn поkaэ6а, че "l\eнст60то В гpynaтa
сьщо таЬ О\yЖu

u

на Вcяka цеl\, за koято м.оЖе

общо kaчeanВо: (RиsseU. В.

1993, р. 51.)
162. Cл48koВ.
163. wPъceI\ om

ga се uэnoмВa npegлoЖetюmo
Our KnowIedge of the External World. London,

СВ. Acnеkrпu ...
С8ОА

251-253.

преВрьща югukama В goмuнa..-nнa теорuя

anpaHa

за цмama м.аmeмaПUJka: (Лak.amoш, и. Дokaааrпeм:m&
С,

1983, с. 156.)
164. Tyk тряБВа ga

се uмa

npegBug u

u

onроВеpЖetiwL

напрuм.eр uэоморфнocmma на

6уI\eВата аllгeбpa с алгебрата на мноЖестВа. По-нататьk ще anaмe RCttO,

че еа се omьжgeсmВu geфuнuцuoннomо сВоцст60 на nOliЯmue с nOНЯm.temo
е

ekВuBaAeHтнo

Q6АIШIUku се

U

ga

се отьжgecтВu понятuето с мегаВата еkсmeн"uя.

gбете на еkcmeнзuяП"\а на понятието мmo негоВо обеk

muВuзuране, булеВата алгебра

u

алгебрата на МI10жеcrnВата се оkaэ8аm

uзоморф,щ,

165. Мolunly. J, Husserl алd Frege: А New Jook at Тheir Relationship. Readings оп Edmund Husserl's Logical Investigations. Тhe Hague, 1977,
30-31.
166. ОоюВнuте моменти В moэu CМ\.lCbA са cIщцирани В: Mohaпt.y. J.
Husserl's Тhesis or the Ideality of Мeaning. - 'п: Readings оп Edmund Husserl's
Logica! Irwestigations. The Hague, 1977, 76-82.
167. Хусерл ~npoмр6а ря"ka u ясна граница меж9У обеkmuВноmo ugea.uю
...огuчесkо с ь 9 ь Р жан u е на MUCMHemo u субеkmuВнuя pe8I\HO-nCUXO'п;

югuчecku

процес на MиCAeнemo~. (Фрaнk, С.

pyckaгa uэgaнiя.

k

-

ПpegucлоВie рееаkmopa

В: Гуссер.дь. Э. Лoгuчеdщ UCCfIegoВaнuя. Ч.

чucrnoU юruke. Caнkm Петербург,

1909,

1.

ГJpoлeгомеНbl

VlII.)

om .hoгuчеdrume UЭCAеgВанWI~, чаan 1,
Huaserl' s Thesis of the Ideality о' Меanings... 77. Вuт
генщаClн С1>Що пuшe по «nроБАем.аma за черВената»: 8Ж. беl\. 170
169."Пpu феном.еНОАoгuчеc:kоmo ВbЗnpuяmuе ние може", u тряБВа ga
nocmaВяме 8bnроса 38 cы,цнocmma: kak80 е 8Възnpuгмaнomо kaтo mako8a-,
168.

Пpuмеpыn за чер8енomо

со

цumupa Мoxaнmu В:

-123-

kak:Ви CbЩНOCmНU JIfOМeЮnU

kpue то 8 caмomo себе си, бuоейkи moчнo
(ryccep.trb. э. Иgeu k чuanoU феномена

maэu ное.ма на &зnpuяпшemо.И

AOa1U. м.,

1994, 8О-81.)
170...Чеp8ettomo, koemo cu

преgcmа8ящ rк>м»kumeлно не е CDЩОmo

(не е СЬЩОПЮ нещо) Ьто
моЖеw

ga

kaжещ че

mo

не <:mOIIIТI аналогuчно

е

8

rno&, koemo 8uЖgaw npeg себе OJ: bk moгa&
mo&, koemo OJ cu npegan.!l8M?" Но gaлu нещата

пponoзuцuume "Tyk uмa черВено nemно

И

u ..Tyk
8 g8eme ПpucbCП'l& gyмama .. черВено ; слеg06а
mелно mаэu gyMa не може ga посочВа на/\uчuеmо на нещо чер8ено.~
(Вumеенщаiiн, ". ФUllOсофcku uэслеgl3aнuя, I1i:'Iрдараф 443).
171. Кага точно ckbl:Вa Хусер/\ с пcuхологuэма е npegмeт на oб<::t.Жgане
8: Моhaлtу, J. Husserl аnd Frege: А New look at Their Re[ationship...
И

няма черВено nemно ? И
И

172.

По-ckoро прuэна6ане на

за натуралucrnuчна

mpakm06ka

mak06a

cВoUcтBo оо сВugemef\ап8уВало

ка пc:wюЛ02U!1П1а. ХусеРЛОВU!lт "ноеэuс" не

е .. обобщенue" на ментажцте аkmoВе, а kopeMm на ноемата - на "ugeaNiOffiO значенue ; .. Ноемаmuчеckwlт kopемт, koUrпо myk се наpuча (8
И

uэ6ънpegно

kamo

значенuе)

wupoko
И

"uмaнентно

.. CМUCb.\", cf\eg6a

аа се 8земе moчно таЬ,

сьQ1>PЖaщ се В преЖu&.Вaнеmo на 8ьэпpuяmueпю, сьж

geнuemo, ygоВoлanВuеrno

т.н.. т.е. moчно ыono moО нц се npegмг.a

u

от преЖu8я8ането. koгamo nиma.мe за тоВа, чucто интуитиВupане,
caмomo преЖиВяВане." (ГуССерАЬ, Э. Иgeu ... с.

79.)

173. ТаkoВа р&32pi!Iнuченue, мlono га праВи фреге, не е сьщесmВeно
за негоВата kонцепцuя. ВЖ. U npegнam<1 белеЖkа.
174 ...думата прugоООВа <:Воя <:мuсьл <:амо В koнmekапа на абзаца,
абзацьm - В kottmek<:ma на kHuгama, kншата - В koнmekcrna на цялото
mВорчеanl30 на аВmoра. ДеQcmВuтеЛНU!lт cмtIP:>A на 8сяka

8

kpaOНc1 сметм

om

9Yf"IC1

се onpegeМl

цмоmo богс1mcm80 на сьщеcmВуВащuте В съзнанuemo

MOмeHIJIU, omнасящu се Iu>м. тоВа, koепю е ЦЭР83еНО с
(Выготdшй, А. Мыwленuе

реЧЬ. -

u

gyмa."

gageH<1ma

В: 8ыeomckuй, Л. Со6рание сочuненuО.

т

1[. М., 1982, с. 347.)
175. ПенчеВ, В. DeUcm8umeNioanma kamo нenpekb<:»amoan. - Фuдо
coфcku. aмnepttamu6u, 1994, 2, с. 47; ВЖ. u no-нamarm.k.
17б.~qаcmumе u фазите на 6I>Эnрияmuemo не С<1 заN!neнu ВЫ1U1НО egнa за
9Руга, те са евинни, таМ, kakmo е eguннo именно сьэнаfiЦeП1О u само
CbЭI18I4JeП"lO, а uмeжо eguжu са В CbЭI18нuemo за egнo
Парwkckue go!wIgы.

177.

-

/IQгO<:,

1991,2.

с.

u

сЬЩО. (Гусс.ердЬ, Э.

15.)
0

..Daлu прц «>kемэomo не се monи прц 1О0 С»

е раВно Н8

5»

uмaмe egнo

u

решu црез I.»1mpcн:nеlщuя, Мmo се onum6aмe

koгаmo kaз6аме gВeme U3ре"1енuя.
Ванuя, параграф

551.)

u npu «2

по

<:ьщо ompuцaHue? .naлu тоВа тряБВа
И

не
се

kak60 cu

МU<:ЛUм,

(8иmгeнщаЙн. А. ФUлoc:oФcku

u3Cf\eg-

ga

вuguм

2
ga

Коментар ВЬрХ)' uнmpo<:nekцuяmа

Wittgenstein'& Philosophical hwestigation&. - Iп:

Investigations. London, 1968.
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8: Feyerabend, Р.
Wittgenstein: The Philosophi<:al

178. ~nУМIТIi!I noняmuе е ~ неROill. (ВшneeнщаUн. А 5еAeЖku k_
- В: Вшneeнщaйн. А. Из6ранu СЬЧUtteНWI. С.,
1988, с. 627.)
179. Пример за makbB Buнaгu nocmpol.l/'\. маIшр u mpuВuaAeH koнтеkaп
е: ..Тезu m&pgeНUII не могат ва се с6Ьржаm В eguнeH koнmеkan". А еmo
kak noanaВII 6bnpoco ВumгeнщаОн: ~naAU egнo ново СЬЧеIТli!lНl.le на noняmUII
е ново ООНllтие? И gar.u мameмamukama CbЭgа6а СЬЧеIТli!lНIJ" на nOНRmШl?"
180. ~EaHO U сьщоmо обаче могат eguHonBeHo аа са omkpumu В
<::6еПlAuнаmа на пpeбuВаВащоmo u траещоmo. Траенеmo u пребuВаВанеmo
U3Auaam наяВе, koг.amo nOOnOSlHcrn60mo u npu<:t><:mBuemo БАесне. Л mo6а
ста8а В мига, 6 koumo бремето u негоВата протяжнocm се omkpWlm.~
(Heldegger, М. HOIderlin ... S. 37.)
181.~Ho ние моЖем ga cВegeM 6aJчku gеuon6uя на разcьgъka 90 cыkgeнuя.
М

осно8uпte на мameмaт..мтa.

таЬ че
за

разсьgьkьm

сьаене.

М

моЖе аа се

npegcma6u

сьщо таkз: ~Ako раЗCbQbkt>m uэoбщо се
праВuм,

по 9

способноonmа

6еж9а

за

C.,>kgeHue

onpegeAU kamo

способност

е

1992,

с.

143.)

И

аюсобtЮCf1lП\8 за

тогаВа способнoc:mmа аа се

nog прабuАа, т.е. 9а се раЭАuчаВа аалu нещо е nogчuнeно

на gзаено npа6uю Wl.U не. (Паk maм, с.

182.

kзто

(кaнm. и. Кpuтukз на ЧOOnUII разум. С.,

"ВсЬщнocm тоВа е

u

222.)

херменеВmuчесkuяm прафеномен: няма нumo

еано uзkaз6ане,

koemo 9а не може ga се разбере Ьmo omго6ор на няkak.,В
ga се разбере само по moзu начuн (Гagaмep. х-г.
Унu6eрсаAtюстma на херменеВmuчеckuя проблем. - В: Гagvкp. х..г. Ис
mopuя u херменеВmukз. С., 1994, с. 213.)
183. ВЖ. напр.: Levl-Strauss, С. Myth and Мeaning. la1don lInd Нenley, 1978.
184. В няkou Aoгuku, напр. koнcmpykmuВucmkama, заkоньm за uзkAlО
ченomо трето u/ur.u за непроmuВоречuemo се tt<:р8нuча6а,
185. ВЖ. бе/\, 156 оо-гере.
166. Л ~9обра" napakoнcucmeHmHa Аoгukз nbk не може ga се noanрои.
ВЖ.: 9а Кocmа, Н. u cъaBmopu. Теми В napakoнcucmeHffiHama r.oгub, ФuAOOOфcku lIмnepнamuBu, 1995, б (nog печат)
187. Тoecm, rюВeче om та6moюгuя. HanpuMep - В r.oгukume на Ваuцэеkер
шu Рlluхенбах за k6aHm06amll мexaнuka.
188. ГлаCU: N<.o х, у, 1. n са целu чuС/\8 аа ниkoe п>2, не е uзnьлнено
Jf'+y"=zn. все още не okoнчаmeAtЮ 9okaзана. Bьnpeku че е формУАирана
npegu okoлo четц>u 6еkз. Изkaз6аm се преgrюлoЖенuя. че е незаВ\ICUМO
om akcuoмume на цеАurnе чucлa mBbpgeHue (rюgoбно на kcжmuнуум.·XUnО
Вьnpoc

u mo

М

моЖе

тезата).

189. ВЖ.
1978. 6-9.

190.

напр.:

LefJl-Strauss,

С.

..па се numаме kьм Mkь6

Myth and
mun

Меапing.

Неnlеу,

се omнаси 8рУМ еэuцu. ЗН8чu

забра6f1Мe, че езuцume се раз6u6am, значu

98

приемаме. че

uмa елемент на cmaб\.WЮCffi. В uмemo на kзk60

-125-

London and

6

ga

таВа раэ6umue

98 се опре"""" kьм Н6Мгане

на tpaнщu 6Ьрху egttO

geCtcmBue, koemo не noэмaВа тakuВa?" (gbo Сосюр, ф.
1992, с. 260.)
191 ...НаВсяkbge, kbgemo egнo пpuCbCm6.!ащО се проmuВoпocmаВя на
gpyгo npuct>cmВащо UAU CIlf\IIO му npomu6ocпюц но СЬЩО rnaka u mat4, kbgemo,
мkmo npu ХегеА, egнo се 02Аежga в iPyгomo, IhlIM Влаgee Вече omkpumoan,
Вече е налице c6oбogнa мecmнocrn'" f,Xai1geeep, М. Краят на фuлocoфw!ma
u эа.gaчаmа на I'\Uсленеmo. - В: Xaiigeeep. М. б.ЩНO<:mI.I. С, 1993, с.. 206.)
192 .• HIJe' нapu ... afo'e тазu omkpumocm. koяmо ocuгуряВа egнo Възможно
npocВefТWIВaHe u гюkaзВане, прояснеliUе (Uchtung)." (Хайуегер, М. Краят
на фuлоcoфuяrnа .. с. 207.)
193. Пogобен а!щент не пpuнаg.'\еЖu Jia орuщналноmo ХусерлоВо фu·
лософстВане. По-сkоро може ga се npuel'1e за про ... ит на Хусерл през
прuзмата на Xaugeeep. Дokaтno Хусерл kaзВа: ~Няма нuщо (ют6Ьн!) на
Курс оо обща МlнгВuanub. С.,

mpансцеli9еlimалнаma субеkmu6нoan. раилеgaна В неОната ytluВерсалнocm

(СbQbPЖlaнlJe' на лekцuumе на проф. Хусерл
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2.

Нuщо

гаШl1Omo мuслене эар"gtI onpegeляне npe~тa на мuсленеmo.
е.

Ц

(Паk та,."

214)
196. СnekулаmuВнаma u

XaugeгepoВama ре .... kakmo u peguцa вруги 8ьп
pocu В наonоящemо иМФkeнtlе, се обсЬж.gam В: R1caNr. Р. L..a мetaphore ...

384·398.

199. "Преg

очume на феномено.'\oгuчeckuя

cВoяma раэВрbЗka

8

npoekm

нenpekъcнamo намира

egнo onиcaнue на nре:жu8янomo,
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koemo 6bnpeloJ

нея

u

е eмnupuчно,

egнa онmoлoгuя на немuСАUМOПIО, koяmо I'IOCf1'\8Вя uэ6ьн
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Наглеg моЖе
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gage u

чрез слеgнШI маmемаmuчесku фаkm: аko

на gageнa paВнuнa Вegнbж е onpegeлен noлюc:

u

nOдlOCНu koopguнamu, 6c:яka

lJ!yгa mочka може еа npueмe kaчеanВomо на nOJ\lOC

u

O1pRМO нея

ga.

се

onpegеАЯm noлюc:нu koopguнати. Формулата за трансформация на ЛONOCНU
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eguH nOlllOC:.

че нашето nослеgнo разgеляне на заВЬрweната феномеНОАQ

гuя е Cl'.egмomo: еUgеmuчt0 феноменолoouя шu унuВeрсалнаma oнmo~

kamo

пьр6а фUl'.OCOфuя;

u

Втора фuлocoфuя Ьmo науIшта за mpllнcцeнgeH

та_та uнmерсубеkmuВнoan uлu за yнuВepcyMa на фаkma." ()(усеРА,

Е.

Феноменолoгuя ... с.

58.)
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puцанuemо е сВоеобразен »НUJlUt\uc:muчен" ВаРШlнm на т. нар.
фuлософcku

216. "И

Ul'.U

от

осноВен

Bbnpoc.

там, отриВаме, че

- пuше Уэнаgэe, - В резултаm на преа
onumu В uзnumВанume се CbЗQ<IВа uз8е<:mно ncuxuчec:ko със
koemo не се nogga8a на хараkmepuзupане kamo egнo от яВленията

Вapumel'.Нume

moянuе,

на сьэнанuето. Особенocrn на тоВа сьспюянue е

тоВа oбcmояmeлcmВо,

че rтю uзnреВарВа пояВата на оnpegеленu фаkmu на Ct>ЭНaнuemo u/w ги
npegxоЖga. Ние бuxм.е мoглt1 аа kaжеl'l, це rтю& C!>CIТ\C»IHиe, без аа 6bge
Ct>Знaтеl'.Но. все

Mk

преganаВляВа с/3оео6раЗttа mенgeнцuя kьм оnpegeленu

СЬ9ЬРЖанuя на <:t>энанuemo. Hau-nраВu.\но е 9а се нарече moВа Cl>CПЮвнue
yanaнo6ka ffi!I ~krпа, эощorтю, rn.pВо, таВа не е ~cmuчно CbQbрЖl:lнue
на Ct>Знaнuemo, не е U3OЛЦ)IIНО ncuxuчecko cъgt>pЖание,
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koemo

се 1'1ЮffiU-

I3oпcк:mаВя

tta gpyгu Ct>gьржанuя на съзнан~то u (koemoJ ВcmbnВa с тях

ВьВ Вэаuмоотнoweнuя, а няkakВo цялocmно CbCrrtOянuе на <:убеkmа; Второ,
moВа не е няkое

om

cъgьрЖанuяma на негоВuя ncuxuчed<u ЖUВат, а е Mo.-IеНffi

негоВата guнаМUЧecka

om

onpege"eHOCI11.

И наu-ttakpaя тоВа не е няkakВо

onpegeдe!'lo чаCIТIUЧНО сьgьрЖанuе на Ct>31-Iaнuemo на субеkmа. а ЦМOCIТII-fa

нe~ насоченост В

oopege"eHa nocoka.

kb.'МI ~e"eHa akmuBнocm, С egнa

gyмa. moВа е no-dюро yttnaнoBka на субеkmа
om~j\j-\o прежuВяВане, негоВа осноВна.
Зi!gа<IU."

В

то.

(Y:magJe,

УЭн,1УJС, д,

217.
за

218.

цмо.

omko"komo

на Olгnуацuяmа, В kОЯffiО ,....у ~ наЛi1г,1 -за

gl.'(icmBuemo
-

kamo
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няkaokВо

He~oBa изначална реаkция на

131>3-

~t"1Ba

ycmaHoDku.

150.)

BNnpuemo-

сВета.

Мо субеkmьm се самоugенrnUфUЦUРд

kamo

аЮnиВното наЧi!ЛО. то

c6eгnыn се npegnoMza. че е nacuBeH. Обратен поэхоэ. при

koOmo

сВетьт

се прцема за аЮnиВен, uзмежgа необuчаен. То':' сяkaш HaMekВa за разру
шаВане на Аз-а

u

буgu UHCfТ)UHkmuВeH уЖас В сьэнанuеmо, сВugетелcmВуВащ.

че Аз-ът е почуВстВуВал може бu
р.

Нuщото.

219.ProkoJXzyk. Cz. Truth and Reality JП Marx and Hegel. Amhers, 1980,
48.
220 ...8 процеса на Uliuцuaцuя на eguH учен се разkaзВат c:kaзаt-JUя за

гepoume на
слуЖат

мuналоmо. Тезu HUCmoPUU~ uэnьлняВаm 1iЯkoлkо фунkцuu

kamo

легumuмupащ

MUffi

Те

ЭЗ I"Iзcmоящаmа t-JЗУЧНЗ общнocm, пokаэ

Bauku 11

В наслеgеНU1l ореол на гuгЗl1гnuте

rюМi'l~m

ga

се Вт~Мlяm сегащните goгмu

u

от оm".,uналumе

Bpemet-tа. Те

Ugеалu на научната общнoctn

на !1OBauum~

u gэ се преgcmаВяm мuналume научнu ycnexu !<ато 91>...жащu
onucaHume ВпослеgcmВuе npoцegypu."(Powers. J. Ph!losophy зпd the
New PhyS'C5 (ldeas). London. 1982, 77-76.)
221. Heidegger. М. Ol1tolog'e. Frankfurt N'I, 1988, 29-31.
222. ЧЖуанцзь. - В: DpeBHokumaiicku МUСflumелu. с., 19ВО. 300-301.

се на

223.

Паk там, с.

187.

224.дерииа. Ж. Пoзuцuu".
преВоgача

225.

Г.

КацароВ. на с.

Мо-цэbt.

- 8:

14-15
]4·15).

(Вuж

u

б~леЖkaта

Dре8неkumaисkaя фщософuя. Т.

-128-

nog

2.

лuнuя

М.,

('"*) на

]973, с. 73.

