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В. ХИЛЕМОРФИЗМЪТ   -     НАЧАЛО   НА   НОВ 
ЕТАП    В    РАЗВИТИЕТО   НА   СХВАЩАНЕТО   ЗА   ОБРАЗИТЕ

5.  МЯСТОТО НА УЧЕНИЕТО ЗА   ФОРМАТА  В РАЗВИТИЕТО 
НА ТЕОРИЯ НА ОТРАЖЕНИЕТО

 Аристотел е допринесъл изключително много за развитието на 
теорията на познанието като теория на отражението. Неговият живот 
протича през време на дълбоко изострилата се криза на атинската робов-
ладелска демокрация, настъпила след Пелопонеската война. Упадъкът 
на гръцката демокрация засилил класовата борба между роби и робов-
ладелци, от една страна, и между аристокрацията и демокрацията - от 
друга. В резултат на това Атина отстъпила своята мощ на Македония. 
След смъртта на Александър Македонски неговата огромна държава 
се разпада. Образувалите се елински държави не след дълго време би-
ват завладени от Рим. Под влияние на гръцката философия се формира
елинската, а под тяхно общо влияние - римската философия.
 Образоваността на Аристотел беше универсално обогатена и оп-
лодена от изумителното многообразие на факти и наблюдения, които 
грандиозните походи на Александър Македонски му доставяха. Перото 
на философа умело се възползува от меча на завоевателя. Неговият фи-
лософски хоризонт става многократно по-широк и по-обхватен от онзи, 

* Макар и различни, не по-значителни успехи бяха постигнати през антропологический 
период, дори и по-късно, при Платон.
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който се разкриваше под маслиновите дървета на Платоновата акаде-
мия.
 Аристотел подложи енергично на критика възгледите на своя ня-
когашен учител - главно учението за идеите. Според Аристотел идеите 
„не предхождат по битие сетивните вещи, а само логически и не могат 
да съществуват където и да било отделно от предметите на природа-
та”.50 За Аристотел, общо взето, не е възможно съществуването на идеи-
те (по неговата терминология- на формата) отделно от предметите, нито 
пък обратно. По какъв начин - поставя въпрос Стагирит - би се доказало 
съществуването на идеите без предметите и на предметите без идеите 
: какво е едното и какво е другото ? Излиза - казва той, - че идеите са 
повече от сетивните вещи, тьй като няма вещ, предмет без форма. Но 
нали идеите изразяват същността на предметите, нещата, а без идеите 
нещата остават в своята начална, безформена и неопределена материал-
ност? Само онзи, който говори празни думи и се изразява с метафори - 
се казва пак там, - би могъл да твърди всичко това и да смята, че вещите 
са копие на идеите.
 Вместо идеите, чиито отблясък са нещата, у Аристототел същес-
твува аморфен материален субстрат, който благодарение на активната 
роля на формата от възможност се превръща в действителност. Но за 
разлика от становището на Платон формата у Аристотел е форма на 
нещата, на предметите. Макар Аристотел да допуща, че съществува и 
самостоятелно, формата е съшност на нещата. Внимателният поглед не 
може да не открие родството между идеята и формата, а именно тяхната 
роля като общо, като същност. Но докато идеите са пасивни състояния, 
чиито сенки са предметите, формите са активно начало за образуването 
на нещата.
 В своята “Физика” Аристотел изтъква, че материалният субстрат 
нито възниква, нито изчезва. За Аристотел материята не сьществува сама 
по себе си в действителност, а съществува като възможност. Но това 
съвсем не е основание, както прави френският идеалистически философ
Алфред Фуйе51, да я смятаме за абстракция, а не за обективна реалност. 
Материята, пише Аристотел52, е основа, субстрат, от който възниква 
каквато и да е вещ по силата на това, че той й е вътрешно присъщ. Тя 
не се унищожава, т. е. според него необходимо е да бъде неизчезваща 
и невъзникваща. С прозорливост Аристотел поставя въпроса : ако тя е 
възникнала, би трябвало да се приеме, че съществува някакъв особен 

50 Аристотель. Метафизика, XIII. 2.  1078, а, 36.  
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субстрат, от който да е възникнала. В такъв случай - отговаря Аристотел 
- тя би съществувала, преди да възникне.
 Според Аристотел без форма материята е лишена от живот, от оп-
ределеност, от единичност. Оформена, материята се намира в реалните 
вещи, т. е. в индивидуалните, конкретните неща. Както знаем, тази до-
бита от формата определеност на материята показва, че формата играе 
активна роля. Това действено градивно значение на формата в дух на 
Анаксагоровия „нус” сочи, че началото на движението е вън от матери-
ята. Обаче фактът за съществуването на движението не като самодви-
жение, а като движение на тела е безспорен за Аристотел. „Физиката се 
занимава с предмети, съществуващи самостоятелно, но тези предмети 
не са лишени от движение.”53 Ако се признае - казва той във „Физиката” 
- съществуването на предметите преди съществуването на движението, 
то това би ни се показало безсмислено само по себе си.54 В тази мисъл 
на Стагирит прозира догадката за неделимостта на материята и движе-
нието. На друго място пак във „Физика” той долавя още по-определено 
проблемата за съществуването на различни видове движение - форми на 
движение на материята. „Видовете движения и изменения са толкова, 
колкото са и видовете бития.55 Но епохата, в която живя Аристотел, не 
знаеше повече за движението. От това незнание иде и неговият въпрос : 
нима материята ще се движи сама по себе си ? Върху плоскостта на тази 
неяснота бе въведена и ентилехията като завършек на движението.
 Спирайки се на въпроса за ролята на формата, заслужава да се из-
тъкне в случая, че според Аристотел външните предмети не са нищо друго 
освен конкретно оформена материя или превърналата се в действител-
ност някогашна материя във възможност. Това превръщане представлява 
актуализиране на материята от формата. Следователно, когато говорим за 
формата у Аристотел, ние сме длъжни да говорим както затова, което се 
оформява, така и за онова, което е вече оформено. Прочее, не подлежи на 
съмнение съществуването на телата като обективна реалност. Но те не са 
нещо застинало. От своя страна те са възможност за ново осъществяване.
 За Аристотел битието представлява предмет на познанието. Но 
познанието не е безсубектна дейност и резултат, не е нещо самостой 

51  Alfrede  Fouille,  Histoire  de  Ia  Philosophie,  p. 119, 120.
52  Аристотель, Физика,  М.,  1936,   1, 9,   192.
53  Аристотель,  Метафизика,  М.,  1934,   1225  е.
54  Пак там, 8, 1, 251 а.
55  Пак там, XIII, 1, 201 а.
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но и откъснато от битието. Невъзможен е процесът на познанието, ако 
познаващият се намира вън от познаваната действителност или пък ако 
има за предмет само себе си. Самопознанието е възможно само след 
едно или друго познание на обективната действителност. Съществува - 
казва Аристотел - нещо различно от възприятието, и то по-рано от него. 
От друга страна, в „Метафизика” той изтъква, че ако би съществувало 
само сетивно вьз-приемаемо битие, тогава при отсъствие на одушевени 
същества не би съществувало нищо въобще, т. е. не би съществувало 
познание.
 И така субектът възприема действителността, която съществува 
и преди да е станала предмет на възприемане. Тя е първична. Затова 
органите на усещането не са обект, а средство за връзка и познаване на 
външните предмети, които действуват върху тях. „Очевидно е - пише 
Аристотел, - ако няма сетивно възприятие, то по необходимост ще от-
съствува каквото и да било знание.”56 Сетивните органи - твърди Арис-
тотел настойчиво - не могат да предизвикат усещания без външни драз-
нения. Именно от външните предмети произлиза усещането.57 В това е 
същността, подчертава Ленин : „Вън”, това е материализъм, „Вътре” 
-- идеализъм.58 Така Аристотел защищава принципите на материалис-
тическата гносеология, завещана от неговите предшественици.
 Усетната способност - учи Аристотел - е обща способност на жи-
вата органическа материя. Но тя не е една и съща за двата вида материя 
: растителна и животинска. Докато в растителната тя е ниска степен 
поради ограниченост и строга зависимост от заобикалящата среда - 
почва, въздух, светлина,- то в животните благодарение на усложнени-
те различия в тяхното устройство и начин на живот имаме по-висока 
степен на отразяване -- усещане. То е ш.рво и по време на образуване. 
Според своето място в еволюционното развитие едни животни прите-
жават само някои сетива, други всички. Способността на животните да
се движат Аристотел нарече „стремление”, тяхната душа за разлика от 
растителната - усещаща (айстетикон). Вьрху основата на добитите се-
тивни данни животното реагира на външната действителност, проявява 
различни стремежи. Благодарение на запазването нг тези данни във вид 
на паметни следи то се ориентирва в своята среда на живот.
 В своя труд върху душата Аристотел казва, че някои живи същес-
 
56Аристотель. Аналитики. Л..  1952, стр.217,  81а, 21-81 в, 2.
57 Aristoteles, Über die Seele, Akademie Verlag, Buch II, Berlin, 1959, 5.
58 В. И. Ленин, Философски тетрадки, стр. 268.
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тва притежават в незначителна степен способност за логическо мислене 
и разсъдък. Човешката душа е най-висшата степен душа, наречена ра-
зумна. Нито животинската, нито човешката душа съществуват отделно 
от материята, т. е. откъснато от съответното тяло. Душата не съществува 
без тялото, но не се явява като тяло. Душата е известно осъществяване и 
осмисляне на това, което притежава възможност да бъде осъществено” 
(т. е. да бъде действително усетно познаваемо).
 Познаваемото или битието Аристотел дели на две : Към първа-
та група принадлежат всички специфични въздействия, изпитвани от 
разните сетива : светлините - окото, звуковете - ухото и т. н. За всеки 
вид дразнение имаме съответен сетивен орган. Обаче ние отразяваме 
и други страни на обективната действителност. За разлика от първа-
та група тях ние отразяваме не с отделно сетиво, а с повече средства. 
„Но няма специално средство за усвояване на общи неща.... а именно 
движение, покой, фигура, величина, число единство.”59 Това са втората 
група белези, качества. В същото съчинение Аристотел дава редица по-
яснения относно познаването на тази група. Фигурата се възприема в 
неразделна врьзка с движението. Покоят е състояние, обратно на движе-
нието. Следователно ще го възприемем чрез отсъствие на движението. 
Числото пък е отрицание на непрекъснатостта. Под качества Аристотел 
разбира не това, което принадлежи към същността (тъй като видовото 
различие е качество), а това, което е способно да изпитва въздействие, 
по отношение на което предметът се нарича страдащ.60 Аристотел смес-
ва качествата сьс свойствата. Но той долавя различията на качествата. 
Не нашите сетива, не нашият организъм като цяло правят обективно 
съществуващите различия или качествените особености на битието. 
Последните дразнят по различен начин нашите сетива и пораждат усе-
щания. Така че спецификата на сетивните органи нито премахва, нито 
създава различието между дразнителите, а ги отразява като такива.
 Разбирайки нещата по този начин, Аристотел смята, че е нужно 
да се разглежда битието като такова, каквато е неговата   същност   и   
каквито   са   неговите   свойства.   Така   се стига до „първите начала и 
принципи61, които за него са предмет па философията.
 За Аристотел същността не е някаква извънтелесна, извънпред-
мстна реалност. Ние срешаме същността - казва той, - където са дадени 
телата. На места в „Метафизика” Аристотел приема същността на не
59 Aristoteles.  Über die  Seele.  Akademie  Verlag.   Buch  111.   Berlin.   1959. 1. 425 a, 15.
60 Аристотель, Физика.  М.,  1936. стр. 92.
61Аристотель, Метафизика, I, 981 а, 15-982 а, 3.
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щата като равнозначна на самата природа. От друга страна, природа-
та за него е форма и същност. Относно категорията същност в своята 
студия върху Аристотел Г. Грозев62 изтъква, че за разлика от първата 
същност, която винаги означава някаква вещ, нещо единично, втората 
същност означава по-скоро някакво качество. Като нещо общо втората 
същност се отнася не само към един определен предмет, а към много 
единични предмети. Ясно е, Аристотел приема за същност ту материя-
та, ту формата, ту единството на формата и материята.
 В същността на вещта не влиза случайността. За разлика от ато-
мистите, които отричат случайността, Аристотел я признава като нещо, 
което съществува невсякога и не в повече случаи. Както всяко измене-
ние, така и случайното, според него има своя причина.
 Съгласно с Аристотел без материя няма същност на нещата. 
Всички същности, заявява той категорично в “Метафизика”, възприети 
чрез сетивата, имат материя. Познанието прониква от свойствата към 
субстрата, или субстанцията на телата, т. е. от явлението към същност-
та. Как става това проникване, или в какво се състои спецификацията 
на познавателния процес? Ето и отговора, който Аристотел дава на този 
въпрос.
 Известно е, че усетното познание още не е истинско познание. 
Причината за това е, че от действителността посредством усещанията 
се възприемат отделни свойства. Ние нямаме усещане за „ябълка” изоб-
що, а само усещане на едни или други свойства на отделната ябълка или 
група ябълки, взети заедно по време и по място. Но тези свойства не са 
изолирани, а такива на дадено цяло. Така познанието за единичното е 
неделимо свързано с познанието за общото. От сетивното познание се 
стига до логичното познание. Честите повторения на дразнения от един 
и същ дразнител или група дразнители - учи Аристотел - създават опит 
у субекта - основа за по-нататъшната научна дейност. С други думи. от 
многократността на отделното става известно общото. Според Аристо-
тел главна роля тук играе представата, която свързва усещането с мис-
ленето. Разсъдителната дейност на душата се разгръща върху основата 
на образите или представите, които имаме за предметите и явленията, 
след като са престанали да действуват върху сетивните органи. Така се 
образува понятие, съждение, умозаключение. Те са резултат от обобще-
нието на сетивния материал.

62 Г. Грозев, Материалистически и диалектически тенденции във философията на Арис-
тотел, Годишник на Соф. у-т, кн. I, 1954, стр. 41.
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 Аристотел е изразил с безспорна яснота разбирането си за общо-
то, и то в противоположност на онова, което учеше Сократ и Платон. 
Ние не можем да приемем, че има някакъв дом въобще наред с единич-
ните домове.63 Общото, казва пак в „Метафизика” Аристотел, наричаме 
онова, което е присъщо на много неща. „Докато Сократ, като изхожда 
от нуждите на своя етически идеализъм, търси общото само в кръга на 
нравствените понятия, то Аристотел търси общото в самата действител-
ност, в самите неща”.64 Би трябвало да се допълни, че Сократ разбира 
понятието като реално същество от идеално естество. За Аристотел об-
щото се установява от рационалното познание, единичното - от сетив-
ното познание. Приемайки, че в единичното се съдържа общото, Арис-
тотел съвсем неочаквано допуща обратното - съществуване на общото 
вън и независимо от единичното или пък че то се намира и в самата 
душа. Непоследователността на Аристотел относно проблемата за об-
щото е израз на неговите колебания между материализма и идеализма. 
„Да се отрича обективността на понятията, обективността на общото в 
отделното и особеното е невъзможно.”65 Обективността на понятието се 
състои в неговата същност като отражение на общото, съществуващото 
вън и независимо от субекта. Понятието е обективно по произход, но е 
субективно по принадлежност. Именно в това се състои разликата от 
Сократ, за когото  понятието е отделно същество.
 Разкриването на общото не само представлява познаване на същ-
ността на нещата в обективната действителност, но същевременно дава 
възможност за разглеждане и на самото мислене като предмет на позна-
нието. Самопознанието като дейност на субекта бе непознато за Демок-
рит, изобщо за целия космологически период.
 Когато разглежда разумната дейност, Аристотел бележи, че тя не 
е свойствена на много живи същества. За разлика от нея усещането е 
присъщо на всички живи същества. Първата има опосредствуван харак-
тер, втората - непосредствен. Например, ако възприемаме сигнал във 
вид на огън, изтъква Аристотел, то мислещото   същество   с   помощта   
на  сетивното   възприятие   ще разпознае, че това е неприятел. Но само 
със зрителното възприятие сигналът би бил отразен единствено като 
цветно дразнене. а не като неприятелско явление. Чрез мисленето бива 
разбрано не само значението му, но и се стига до вземане на решение за
 
63 Аристотель, Метафизика, III. М., 1934. 4, 999а, 32,  1000а. 3. 
64 Г. Грозев, Годишник на Соф. у-т,  кн. I, 1954, стр. 35. 
65 В. И. Ленин,  Философски  тетрадки,  София,   1956,  стр.  153.
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по-нататъшното поведение на изпитващия дразненето; мисълта посоч-
ва какво трябва да се направи, за да се постигне определена цел.
 На тази страна, т. е. на ограничената познавателна способност 
на сетивата, наблягат Сократ и Платон с цел да ги отрекат. Тезата на 
Аристотел е съвсем друга. В своя труд за душата той казва: „Човек, кой-
то няма сетивно възприятие, на нищо не се научава и нищо не пости-
га с разума си.” Нито разумното, нито сетивното познание поотделно 
не могат да представляват цялостен познавателен процес. Това може 
да бъде само тяхното единство. Ценно е разбирането на Аристотел 
за двете степени на познанието не като наредени една след друга, а 
като взаимно свързани, взаимообуславящи се. Той долови, че наред с 
преминаването от сетивното към рационалното познание има данни и 
за обратно движение, т.e. влияние   на   рационалното   над  сетивното   
познание.
 Макар и невсякога последователно, Аристотел утвьрждава пър-
вичността на сетивното познание спрямо логическото познание. Като 
усвояване на обективно съществуващи неща усещането според Арис-
тотел представлява отпечатване на предметите, характеризиращи се 
с редица определителиности - цвят, вкус, мириз и прочее - у субекта, 
но като форми или образи. Усещаното е пространствена величина, но 
нито способността да се усеща, нито самото усещане е величина прост-
ранствена. Пространственото, това са предметите, непространственото 
- формата, или образът. Макар да няма предмет, който да не е матери-
ален или безформен, форма и материя не са едно и също нещо. Всеки 
предмет като единство от форма и вещество показва, че. от една страна, 
то е нещо единично, конкретно, а, от друга, че има нещо общо с реди-
ца други предмети. Както се знае, това общо Аристотел нарича форма. 
Формата не е субективистично построение, или „форма въобще”, а вся-
кога форма на определен предмет. Общото винаги се проявява в еди-
ничното. Единичното от своя страна не е единствено, самото явление, а 
принадлежащо и на други обекти. Тази е именно онтологическата осно-
ва на единството между сетивното и рационалното познание. Но тъкмо 
поради неразбиране на диалектическата природа на тези две степени 
на познанието Аристотел не остава докрай последователен в изясня-
ването на същността на понятието като вторично, т. е. като субективно 
отражение на общото, съществуващо обективно. Това особено личи от 
неговата онтологически концепция за формата като фактор за образу-
ване на нешата. „Аристотел тръгва от материалистическата позиция за 
понятието и завършва с идеализъм: той откъсва родовите от видовите 
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понятия”66.*
 Тръгването от отделните свойства има за резултат разкриването 
на тяхната обединяваща основа, “носител” или субстанция. Обаче този 
път не е укрепен и защитен с никакви логически гаранции, че иззежда 
успешно именно там. Както се знае, релативната природа на свойства-
та крие опасност от субек-тивистична интерпретация, която в последна 
сметка може да завърши с отричането им. Отстраняването на тази опас-
ност е възможно само ако предварително се приеме реалното същест-
вуване на материалните тела и техните отношения. А онова, което е ха-
рактерно за предмета, е неговата форма, сиреч същността. Но формата 
у него е някакво начало, което има активно значение за образуването на 
телата, за реалното наличие на предметите. Следователно движението 
в тази насока може да ни изведе вън от нещата.
 Но Аристотел не направи такива крайни изводи, каквито логи-
чески бяха възможни. Същевременно, както е известно, той не успя да 
обобщи, т. е. да намери паралелограма на тези насоки, от които щеше да 
се вижда, че без многообразния сетивен материал не може да се долови 
същността на нещата и, обратно, без овладяване на същността не може 
правилно да се разбере сетивният материал.
 Колкото повече Аристотел навлиза в сферата на гносеологията, 
толкова по-решително застава на материалистически позиции. Докато в 
онтологията относно учението за формата той допуска, че тя съществува 
самостоятелно, в областта на гносеологията по отношение на душата той 
категорично отрича възможността тя да съществува без тяло. Така Арис-
тотел стига до отхвърлянето на безсмъртието  на  индивидуалната душа.
 Като преодолява механицизма в Демокритовото разбиране за 
познанието, същевременно Аристотел запазва и развива затвърденото 
у Демокрит принципно положение за познавателния процес като отно-
шение, при което обектът се отразява от субекта. Новото, което внесе 

* Аристотел отдели голямо внимание и на другите форми на мисленето : съждението 
и умозаключението. Всяко изказване представлява съждение, ако в него се утвърждава 
или отрича „нещо за нещо”. За да бъде вярно, съждението трябва да е в съответствие 
с действителността, т. е. в което съединеното да се разглежда като съединено, а разде-
леното - като разделено. Ценно е неговото разбиране за съждението като отражение на 
нещата и явленията, взети в техните взаимовръзки и отношения. По-нататък в ..Анали-
тика” Аристотел изяснява, че от дадени съждения може да се извлече ново познание. В 
това извеждане на нещо ново от изразеното в предпоставките лежи същността на сило-
гизма. Накратко Аристотел пръв даде описание на формите на логическото познание.
66 А. Бънков. История на логиката, С. 1957, стр. 28.
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Аристотел, е нематериалният характер на образа, т.е. формата, как-
то той го нарича, и неговото разбиране за познаващата душа като 
нематериална. Тя е коренно различна от платоновската безсмъртна 
душа.
 Аристотел постига нови изводи, като застава на почва, значително 
по-различна от тази на предшествуващите го философи. Характерното 
за него е новото разграничение между тяло и душа. Гова са две напълно 
различни неща. Тази разлика се базира на факта, че „материята и фор-
мите й не са едно и също нещо”. На гова основание Аристотел намира 
за излишно питането, дали душата и тялото са едно и също нещо.
 Предпоставената онтологическа разлика между материята и ней-
ните форми позволява на Аристотел да извежда гносеологическата раз-
лика между душа и тяло, предмет и образ. Накратко общата основа на 
това различие може да се изрази като различие между нещата и техните 
свойства, или „нещо и свойство”. Познавателната способност е едно от 
многобройните свойства. Разбира се, не на всички неща, а само на чо-
вешките същества. Това е разумната душа, която е степенно по-висша, 
снемаща в себе си растителната и животинската душа.
 Когато Аристотел сравнява отразяването на предметите от субек-
та с нанасянето на печат върху восък, сиреч пренасяне на форма без 
материя, той е далеч от мисълта да смята сравнението за доказателство. 
Преди всичко при восъка се извършва механическа работа, която има 
очевидно външен характер, т. е. „еластична деформация”. Ако тази фор-
ма, казва Хегел,67 би била формата на неговата (на восъка) същност, той 
би престанал да бъде восък. Напротив, душата приема самата форма, 
асимилира я, и то така, че в известна степен душата в самата себе си е 
всичко усетено. По-нататък той пояснява, че душата съвсем не трябва 
да бъде пасивен восък и да получава определенията отвън. Душата е 
формата, а формата е общото и ньзприемането от страна на това общо 
не става, както възприемането от страна на восъка. Душата превръща 
формата на външното тяло в своя собствена форма. Изглежда, Хегел
е забравил илюстративното  значение  на  приведения  от  Аристотел  
пример с восъка и печата. Аристотел съвсем не поставя знак за равенс-
тво между формата на печата, нанесен върху восъка, и образа на пред-
мета, отразен в познаващата душа. За него това е сравнение, почиващо  
на редица еднакви положения.
 На първо място трябва да подчертаем отношението на пренасяне 

67 Г. В. Ф. Хегел, История на философията, т. II, Изд. на БКП, С.,1965, стр. 361.
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на формата на даден предмет върху друго тяло.  Макар предметът да си 
остава там, където е неговата форма, и последната да не е предизвикала 
„пластична деформация”  на восъка, несъмнен е фактът на отпечатаната 
„следа”.  По същество тя е нещо външно спрямо восъка, но като изоб-
ражение, като фигура тя не е другаде, а именно на восъка. Тя не се е 
самонанесла, а е отпечатана в резултат от въздействието на съответния 
й носител върху восъка. Както действуващият, така и понасящият дейс-
твието са материални реалности. Съществува отнасяне на материя 
към материя  без пренасяне на материя.   Изображението,  фигурата, 
са такива на дадена материя, но сами по себе си не са материя. Това  
изображение  на  восъка  представлява  свойство,  проявление на   съ-
ответно    отношение   между     качествено    различни тела. Тъкмо   
тук  се   корени    принципното   становище   на   Аристотел: макар   въз-
действието   между   едни    или    други   материални реалности    да    
се    осъществява    по   материален начин,   резултатите   невсякога   
са   материя,  т.  е.   получаване   на ново вещество.    Понякога се полу-
чават    следи,   които   са    израз    на   материално  въздействие,   без  
да са  материя.   Така  „восъкът   взема върху себе си  само  знака  на 
златния   прьстен с печат, без да вземе  самото   злато,   а  само  формата  
му”  (Аристотел).   Върху тази   принципна   основа   става   отразява-
нето   на   действителния предмет от даден субект. Безсъмнени са спе-
цифичните различия, на които Хегел набляга. За нас е важно по-скоро 
новото принципно положение, което Аристотел установява, а именно, 
че като нещо нематериално в по-ниските степени на материалното  раз-
витие душата, мисленето е една възможност. Едва при човека  в процеса 
на действието на външните неща върху него тя   става действителност.   
Но  тя   пак   не  загубва  своята  нематериална  природа. Усещането,  
знанието не са самите  материални тела, а тяхната форма. Съвкупността 
от тези форми - ето съдържанието на душата. 
 Душата и тялото не са просто повторение, а нова степен, един вид 
успоредица, аналог на формата и материята. Това се проявява особено 
ясно при човека. Във вразка с това може да се направи следният извод: 
както предметът се осъществява в резултат от въздействието  на   
определена   форма  върху     неопределена     материя,   така    и    поз-
нанието    е    резултат    от    въздействието върху познаващия човек 
на познаваните неща.
 Съгласно с Аристотел познанието не е нищо друго освен прите-
жаване предмета без материя, т. е. притежаване на образа на предмета 
или неговата форма. А това означава, че познанието е знание за обек-
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тивно-реално съществуващите материални предмети, знание за външ-
ния свят.
 В онтологията на Аристотел формата, или идеята, представ-
лява активно начало. В гносеологията му формата, или образът - па-
сивен резултат. Ако накратко изразим казаното, ще получим следните 
връзки: форма - материя; душа - тяло; образ - предмет. Налице са три 
кръга, свързани в генетична последователност. Редуцирани, последните 
два могат да се изразят накратко: предмет - познание. Не на едно място 
в „Категории”, „Метафизика”, „За душата” Аристотел изтъква, че зна-
нието не съществува вън от познаващия субект. Той пък от своя страна 
не съществува вън на познавания обект. Определящо значение в гно-
сеологическото отношение има познаваемото, без което не съществува 
познаващото, но не и обратно. Знанието е отношение на зависимост на 
познаващото от познаването. Очевидно Аристотел не откъсва знание-
то от неговата обективно-материална основа, от неговия източник, от 
външните предмети. С това Аристотел застава на изходната точка на 
материалистическата теория  на  познанието  изобщо.
 В областта на онтологията, взета без формата, материята е само 
възможност. В сферата на гносеологията картината се изменя така: а) 
без душата, без мисленето, човекът е само една възможност като такъв 
; б) без материята душата, мисленето, е само възможност като такава. 
Или главното, което характеризира човека като човек, което именно го 
прави такъв, е душата, мисленето. Естествено това е невъзможно без и 
извън материалната действителност.
 Като прилага в областта на гносеологията онюлогическия прин-
цип за взаимоотношението между форма и материя, Аристотел се старае 
творчески да преодолее едностранчивостта и ограничеността на пред-
шествуващата го гносеология. Друг е въпросът, че този онтологически 
принцип е казан само от него. но не и доказан. Няма да се спираме на 
редицата непоследователности, колебания, слабости и противоречия, с 
които изобилствува неговата философска система.* 
 Не това е главното в случая. Нашето внимание е насочено към 
съзряното и у Аристотел единство между онтология и гносеология. Раз-
работена и обогатена в много отношения по новому, гносеологията с 
изградена съгласно с онтологията. Учението за познанието е разработе-
но в унисон с учението за битието.

* От една страна, Аристотел смята, че познанието е вторично, защото възниква у позна-
ващия далеч след познаваното, а, от друга страна, допуска,че познанието се явявя



13

 Същевременно трябва да подчертаем, че в разглежданото отно-
шение личи нова характерна черта на гносеологията. За разлика отпре-
ди разгледаните философи у Аристотел гносеологията проявява отно-
сителна самостойност. Какво представлява тази нова характеристика ?
 Когато говорим за единство между онтология и гносеология у 
Аристотел, това съвсем не означава механическо пренасяне на онто-
логическите принципи в гносеологията. Окачествявайки душата като 
форма. Аристотел съвсем не я разбира в смисъл на старата форма, която 
превръща аморфната материя в действителност. В онтологията формата 
актуализира материята. Тя е дейна страна. За разлика от нея в гносео-
логията има друга ситуация, проявена с други характеристики. Те се 
обуславят от факта, че материята е вече оформена, сиреч налице са мно-
гобройни неща. тела, явления. Тяхното разглеждане по-нататък не озна-
чава връщане и ставане на това. което е станало. Нататък значи напред, 
а не назад. Благодарение на формата, или общото, всяко тяло от своя 
страна е в състояние за проява на нови възможности. Например от гли-
ната се правят тухли, от тухлите - къщи. от къщите - селище и пр. Взет 
от арсенала на Аристотел, този пример показва възможности и в други 
насоки. От всяка оформена материя може да се очаква осъществяване 
на нови възможности. Това е така, защото всяко оформено нещо крие 
многобройни възможности за превръщане в нови действителности, си-
реч неща. В това превръщане или осъществяване получените резултати 
са нещо ново, взети като единство от форма и материя.
 От друга страна, взет без душата, мисленето, иначе казано, без 
формата, човекът остава само възможност, а не действителност.
 Налице е сходното положение. Но както се вижда, движението от 
онтологията към гносеологията бележи усложнение. По направимте на 
развитието, т. е. от зрителния ъгъл на очакването, в състояние на въз-
можност може да се окаже както материята, така и формата. Но нито ед-
ната, нито другата имат онзи първоначален израз, познат в онтологията.
 
едновременно с познаването. Така непоследователен е той. и в изясняването на самия 
познавателен път.
 Когато говорим за колебанията у Аристотел, трябва да изтъкнем, че те имат дво-
яко значение : положително - когато се колебае към материализма при утвърждаването 
на идеалистически положения, и отрицателно - когато се колебае към идеализма при 
утвърждаването на материалистически положения. Лениновата оценка за колебанията 
на Аристотел е от първи порядък, т. е. колебания, които играят положителна роля, които 
помагат на материализма. Ленин остро критикува Хегел тъкмо за неговото усилие да 
прикрие тези колебания в Аристотеловата критика на Платоновите идеи.
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Телата, които представляват оформена материя, съществуват като нещо 
цяло. Съгласно с Аристотел цяло го е първото спрямо частта. Така е и 
с човека. Без целостта от тяло и душа няма човек. Това обаче не обез-
силва главната страна, за която стана дума преди. Като правило относно 
човека тази цялост изключва самостоятелното съществуване на едната 
или другата страна. Казваме като правило, защото Аристотел невсяко-
га е последователен. Като пример може да се посочи допущаното от 
него разглеждане на душата като отделима от тялото. Но по същество 
духовното се разглежда от Аристотел не като субстанциализирана 
реалност, какъвто е случаят с Платон : нито пък материализирано, 
както у Демокрит и предшествуващите го материалисти, а като про-
явление, свързано с материалните взаимоотношения.
 Признаването на материалните и духовните явления разкрива 
сьдържанието на Аристотеловата мисъл, че „природата е удвоена в себе 
си”. Но казаното не означава, че тя е двусубстанциална. Както благода-
рение на формата цялото е тяло, т. е. нещо физично, така благодарение 
на душата тялото е нещо органично, сиреч одушевено.Или, както сам 
Аристотел се изразява, душата е субстанция, но като форма на физич-
но, органично тяло. Благодарение на нея възможността за живот на ор-
ганичното тяло се превръща в действителен живот, именно човешки 
жчвот.
 Върху основата на извършения обзор ние можем да направим 
следните обобщения относно ролята и значението на Аристотел в раз-
витието на теорията на познанието като теория на отражението. 
 Като се абстрахираме от мистично действената роля на формата 
при образуването на предметите и като вземем формата на предмета в 
нейното значение на образ на обективно-реално съществуващия пред-
мет, отразен от субекта, лесно можем да преценим огромната крачка 
напред след Демокрит, направена от Аристотел по пътя на развитието 
на теорията на познавателното отражение. Аристотел преодолява на-
ивния характер на Демокритовото разбиране на познанието, но в съ-
щото време запазва и развива принципната установка на Демокрит, че 
познавателният процес е отношение, при което става отражение 
на обекта от субекта. Новото, което Аристотел внесе, това е нема-
териалният характер на образа, т. е. формата, както той го нарича, а 
така също разбирането за познаващата душа като нематериална (но 
не платоновската безсмъртна душа), където е образът, благодарение на 
който ние имаме познание за предмета. При Аристотел предметът си 
остава там, където е бил. Познаващият индивид, или субект, притежа-
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ва само неговата форма (образ). Това е главното, което характеризира 
гносеологията на Аристотел като нов етап в развитието на теорията на 
познавателното отражение.
 Тъкмо този пункт бива нападан с най-голяма активност от про-
тивниците на теорията на отражението. Как може, питат защитниците 
на идеалистическата гносеология, образът на пространственото (пред-
метът) да бъде нещо непространствено? Може ли, възразява акад. Д. 
Михалчев. някой да съзре смисъл в думите непространствен образ на 
пространството? Като идеалист Михалчев се мъчи абсолютно да про-
тивопостави предмета и образа. Но тази противопоставка според него 
е непреодолима беда за теорията на отражението. Тя се изтъква от 
зрителния ъгъл на идеалиста, който отъждествява предмета и образа. 
Именно затова нему изглежда, че у Аристотел и у всички защитници на 
теорията на отражението зее непроходима пропаст между предмета и 
образа, материалното и идеалното.
 Няма съмнение, че между материално и идеално, предмет и образ 
не може да се сложи знак на тъждество. Предметът е обективен, обра-
зът - субективен. Същевременно това, което е субективно, сиреч обра-
зът, съответствува на това, което е обективно. Субективното е образ на 
това, което е обективно. Предметът и образът, материята и съзнанието 
са в противоположност, която е абсолютна и относителна. Противопо-
ложността между материята и съзнанието - учи Ленин - има абсолютно 
значение само в пределите на гносеологията. т. е. кое е първично и кое 
вторично. Отвъд тия предели относителността на даденото противо-
поставяне е несъмнена. Тази относителна противопоставка. бе правил-
но схваната   от Аристотел.
 Но Аристотел има и друга заслуга. Както вече изтъкнахме, ма-
кар и не без отстъпление той направи опит за изясняване формите на 
мисленето (понятието, съждението, умозаключението) като отражение 
на действителността. С това изследване приключваме в основни линии 
първият период в развитието на теорията на познанието като теория на 
отражението.

*    *    *
 Както видяхме, материалистическото направление в античната 
философия не само постави, но и реши (макар в значителна степен на-
ивно) редица въпроси на теорията на познанието като теория на отра-
жението. Съвсем естествено обаче цялото не само гносеологическо, но 
и философско дело на античните мислители носи печата на ограниче-
ността на обществено-икономическото и културно-политическо равни-
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ще на епохата.
 За тях познаващият човек е неисторическа, несоциална единица. 
За древността Аристотел най-ясно изрази това схващане с твърдението, 
че човекът е разумно животно не за това, че има ръце, а има ръце, защо-
то е разумно същество. Поради тази причина античните философи не 
разкриха социалната природа на взаимодействието между природата и 
човека. Наистина у Аристотел се говори за „опит”, но той го разглежда 
не като практика, а като „знание за индивидуалната вещ”. У тях липсва 
практиката като основа, критерий и цел на познанието. Естествено при 
онези исторически условия друго не би могло и да бъде.
 Въпреки редицата слабости и отстъпления стихийно-материа-
листическата теория на отражението представлява крупно философс-
ко дело на древността. Първата важна заслуга на това дело се състои 
в определението, че познаващият субект е част от света, съществуващ 
преди неговото появяване, и същевременно човекът като разумно съ-
щество притежава в известна степен относителна самостойност. На 
второ място - материалната действителност е източник на идеите, ко-
ито представляват образи на предметите, получени по пътя на анали-
заторската роля на сетивата и дейността на разума. На трето място, 
както вече подчертахме при Аристотел, образът нито е самият предмет, 
нито пък е чисто субективно построение, а е отражение на предмета в 
отделния субект.
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Глава I 
ОТ МИТОЛОГИЧЕСКИ ОБРАЗИ КЪМ

ФИЛОСОФСКИ ПРИНЦИПИ

 Всяка митология, казва Маркс, „превъзмогва природните 
сили, господствува над тях и ги формира във въображението и чрез 
въображението; следователно тя изчезва заедно с действителното 
господство над тях”1. Тя е самата природна действителност, самият 
обществен свят, „преработени вече от народната фантазия по 
несъзнателно художествен начин” (Маркс) Тя възниква при определени 
конкретно-исторически условия е развитието на човешкия род.
 Най-обогатена и най-зряла е митологията на древните гърци. 
Благодарение на това тя единствена има изключително плодотворно 
значение за възникването не само на изкуството като лично 
художествено творчество, но в една или в друга степен и за появата 
на философията в античността. Една от причините за разцвета и 
богатството на гръцката митология, благодарение на което тя има 
предимство над всички останали митологии, съветският историк В. 
Сергеев вижда в това, че „в Гърция била слабо развита жреческата 

1 К. Маркс, Ф. Енгелс. Т. 12. С, с. 734. Тук трябва да споменем автори и заглавия от 
обширната литература (марксистка и немарксистка) по въпросите на митологията. 
Освен литературните трудове на П. Кохан, Н. Тронски и др., историческите трудове на 
А. Мишулин, на В. Сергеев и т. н. бихме споменали работите на 0. М. Фрейденберг-
Миф и литература древности. М., 1978; Мифология древного мира. М., 1977; Н. А. К 
у н. Старогръцки легенди и митове. О, 1967; А. Ф. Лосев. Античная мифология в ее 
историческом развитии. М., 1957; Ф. X. К е с с и д и. Проблемы происхождения греческой 
философии. — Вопросы философии, 1965, № 8; Ф. X. Кессиди. От-мифу к логосу М. 
1972; М. И. Ш а х н о в и ч. Первобитная мифология и философия. М., 1971; Ф. Ш а м 
у. Гръцката цивилизация. С, 1979 и т. н. Когато подчертаваме публикации от различни 
страни, не можем да не отбележим, че след успешните разкопки на Шлиман из Егейското 
крайбрежие на Мала Азия интересът на немците към митологията се повиши неимоэерно 
много. Към по-важните трудове на немски език можем да споменем:
W. Bender. Mythologie und Metaphysik. 1899; F. L i p p s. Mythenbildung und Erkenntnis. 
1907; К. К о r е п у i. Einführung in das Wesen der Mythologie. 1941; W. Nestle. Vom M. zum 
Logos. 1942; Ders., Die griechische Religiosität in ihren Grundzügen u. Hauptvertretern von 
Homer bis Prokies. Bd. 1—3. Berlin, 1930—1934; M. P. N i 1 s о n. Geschichte der griechischen 
Religion. 2 Aufl. Bd. 1—2. Mchn, 1955—1961; A. Bonnard. Les Dieuxdela Grece. Mythologie
classique illustre’e. Paris, 1961; K. Keren у i. Die*Mythologie der Griechen. 2 Aufl. Bd. 1—2.
Zürich, 1958; G. M е а u t i s. Mythologie grecque. Bruxelles, 1959; R. W i g g е r s. Beiträge 
zur Entwick-ungsgeschichte des philosophischen Mythos der Griechen. Diss. Rostock, 1927; A.   
H о m m е 1.   Mythos und Logos. — In: Studium generale 8/1955; u. s. w
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каста, която да се стреми да унифицира идеологическите образи и по-
нятия, както било в древния Изток”2.
 Съпоставена с Египет, Персия и редица други древни страни, 
Индия е най-близко до Гърция по отношение на богатството на своята 
митология и философия. Неслучайно мислители като Дойсен и 
Глазенап наричат индийската философия сестра на гръцката, а двете 
философии - индоевропейски.3
 Наличието на общи положения, характерни за древните 
източни и западни страни, довежда редица философи, като Едуард 
Рьот, Гладиш и др., до заключението за приемственост от Изток 
към Запад.4 Обяснявайки общото на психологическа основа като 
някаква „хомогенност на човешкия родов разум”, други автори като 
Людвиг Щайн поддържат концепцията за самостоятелно възникване 
и развитие на религиозните и философските възгледи (в страните на 
Изток и Запад) .5
 Без да се отрича тезата за елементи на приемственост, не може 
да се смята, че станалото в Индия е намерило своето повторение в 
Гърция. Като не се оспорва паралелността на мисловното развитие 
в обществено-родов и в индивидуално-психологически план, съвсем 
не следва игнорирането на социално-икономическата обусловеност 
на това развитие. Това би означавало да приемем за задължителни 
появата и развитието на едни и същи митологически и философски 
възгледи например у индусите и гърците, което не е правилно.
 Споменатата в това отношение паралелност ние разбираме 
като своеобразно наличие на приемственост.
 Въпросът не се свежда до състоянието на приемственост, 
каквото наблюдаваме в римската философия спрямо гръцката. 
Могъщото влияние, което оказва гръцката философия, като оригинално 
мисловно дело върху римската философия се изразява не само като 
идейно-духовно рефлектиране, но й като просто пренасяне и бледо 

2  В.    С.    Сергеев.    История на древна Гърция. С, 1950, с 186.
3  Vgl. W. Ruben. Geschichte der indischen Philosophie. Berlin, 1954, S. 23 24.
4   E. Roth. Geschichte unserer abendländischen Philosophie. Bd. II. 1958; G 1 а d i s с h. Die 
Religion und die Philosophie in ihrer weltgeschichtlichen Entwicklung. Breslau, 1852.
5L. Stein. Geschichte der Philosophie bis Piaton. München. 1921. (Отчасти за Рьот, Гладиш 
и Щайн у нас споменава за първи път Ив. Георгов в „История на философията”. Т. I. С, 
1926.)
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повторение, придружено къде повече, къде по-малко с по-нови багри 
и разработки.
 Далеч по-различно стоят нещата със забелязаната паралелност 
между древния Изток и стара Гърция, откроена в широк диапазон на 
последователност по време, разбрана като своеобразно наличие на 
приемственост. Не се отнася само до сродните линии на развитие в 
социално-исторически и идейно-духовен план, а именно, че първият 
класов строй за едната и за другата зона е робовладелският, че 
митологията по приблизително един и същ начин е подготвително 
иманентно-логическо лоно за възникването на философията, че 
специалнонаучните постижения на Изтока в областта на геометрията, 
астрономията и пр. стават достояние на Запада чрез гърците.
 Тази приемственост виждаме и в аспекта на един или друг 
идеен заряд като посока и изява от по-специфично естество. Става 
дума за отношението към животните не като конкретни такива, 
а като определени символични изрази на точно означени идеи, 
функциониращи като качества. Монтен припомня Плутарх, който 
казва, че египтяните са обожествявали не котката, нито пък вола 
например, а само божествените качества на тези животни: у вола - 
търпението и полезността, у котката - пъргавината; „или както е у 
нашите съседи - бургундците - продължава Монтен, - които заедно 
с цяла Германия почитат у котката нежеланието й да стои затворена, 
чрез което качество те си представяли свободата”6.
 По-важно е да подчертаем редицата философски проблемни 
положения у гърците, познати далеч по-отдавна на мислителите в 
старите източни робовладелски страни. Фридрих Юбервег припомня 
редица позования в тази насока, изтъкнати от Гладиш: възраждането 
на съзнанието (мирогледа) на индийците у елеатите, на китайците у 
питагорейците, на персите у Хераклит, на египтяните у Емпедокъл, на 
юдеите у Анаксагор и т. н.7
 Без да се спираме по-подробно върху изложената теза, ще 
припомним аналогичната позиция на Гомперц,8 който набляга върху 

6  М.  Монтен. Опити. Т. II. С, 1980, с 130.
7 F. Überweg. Grundriss der Geschichte der Philosophie. Erster Teil. Die Philoso’phie des 
Altertums. Berlin, 1926, S. 5. (У нас тази концепция е изложена от Ив. Георгов, без да е 
означено, че е взета от Юбервег, а не пряко от Гладиш, както е казано (И. Георгов. История 
на философията. Т. I.C., 1925, с 312).
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постиженията на древния Изток, подпомогнали по-нататъшното 
развитие на философските идеи у старите гърци. По своему подсилена, 
тази концепция срещаме у Паул Дойсен.9
 Европоцентризмът, отстояван през новото време от Хегел, 
Целер и др., отстъпва на заден план в наши дни. Това се доказва 
убедително от много автори, вкл. и от Н. Ирибаджаков у нас.10 

Дори там, където идейното влияние на по-старите робовладелски 
страни върху мислителите на древна Гърция е безсъмнено, Хегел 
се стреми спекулативно да го опровергае.11 Той не иска да знае за 
разпространението в Гърция на такива идеи като тази за безсмъртието 
на душата, за нейното преселение и пр., познати на египтяните, 
отстоявани по-късно от Питагор, Платон и др.
 Енгелс пише, че приблизително 300 години преди нашето 
летоброене древноеврейските букви се употребявали и като числа. 12 

Тъй че това дело не е монопол само на гърците и по-специално на 
питагорейците. Трудно е да се каже в случая кое кое предшествува, 
или кое чие влияние е.
 Както отбелязва Енгелс в своето изследване върху ранното 
християнство, за да стане религия, монотеизмът от пам-тивека 
трябвало да прави отстъпки на политеизма, като се почне още от 
Зенд-Авеста (т. е. IX в. преди н. е.). „И даже християнството, след 
като заменило вечно равния на себе си неподвижен юдейски бог 
с вътрешно диференцираното, тайнствено триединно божество, е 
могло да изтласка у народните маси култа към старите богове само 
чрез култа към светиите. . . Едва съвременната буржоазна епоха с 
нейния протестантизъм отново отстранява светиите и взема най-сетне 
сериозно диференцирания монотеизъм. “13

 Очевидни са връзката и приемствеността между Изтока и 
Запада не само в специално-научно, философско-теоретично, а и в 
религиозно-християнско отношение.

8 Т. Gomperz. Griechische Denker. В. I. Leipzig, 1903, S. 36.
9 P. Deussen. Allgemeine Geschichte der Philosophie mit besonderer Berücksichtigtung der 
Religion. Erster Band. Leipzig, 1907; Zweiter Band. Leipzig, 1911.
10  H. Ирибаджаков. Социологическата мисъл на древния свят. С, 1978, с. 37.
11 Г. В. Ф. X е г е л. История на философията. Т. 1. С, 1961, с. 277, 278.
12 К. Маркс, Ф. Енгелс. Съч. Т. 22. С, 1967, с. 471.
13 Пак там, с. 474.



21

 С оглед на задачата, която сме си поставили, за нас по-важно е 
не толкова общото, а предимно различието.
 Сравнително бавното развитие на далеч по-старите страни 
на източната военно-патриархална, общинно-държавна форма 
на владение на собствеността обуславя в значителна степен по-
слабата художествена форма на изразяване на религиозно-ми-
тологическия живот на източните страни и главно на Индия. На свой 
ред това обстоятелство също допринася за по-трайното задържане 
на митологията като съдържание и форма. Това може лесно да 
се види във Ведите, където освен религиозни, идеалистически, 
спиритуалистически и мистични учения, тенденции, възгледи се 
съдържат и множество материалистически и атеистични възгледи, 
концепции, учения и пр.14

 Благодарение на по-ускореното осъществяване на първото 
разделение на труда - на скотовъдството от земеделието, на 
занаятчийството и т. н. - разпадането на първобитнообщинния строй 
в Егейските земи става за по-късо време, с по-голямо богатство 
на своеобразия и нюанси, отколкото в източните страни. Това 
обстоятелство подпомага появата на относително по-особени в 
географско и историческо отношение егейски зони на ранното 
робовладелско общество в сравнение с големите източни страни, в 
които има общо патриархална система на робско владение на земята 
във форма на деспотия.
 В процеса на по-бързото материално-производствено развитие 
на Егейския свят през второто и особено през първото хилядолетие 
преди н. е., изразено в напредъка на занаятчийството и търговията и 
свързаните с тях корабоплаване и колонизаторство, се стига до редица 
социални изменения в положението на земевладелската наследствена 
аристокрация и нейните старинни родови порядки. По този начин 
господството на старите родове или на „знатните” започва да 
отслабва към средата ла първото хилядолетие. На преден план излизат 
стремително укрепващите „търговско-занаятчийски елементи”.15

 Така откроеното социално-икономическо развитие на 
сравнително обособените Егейски зони обуславя, от една страна,

14 К. Кънев.  Първата индийска философска доктрина за битието (Сат-Вада). С, 1976, с 27.
15 Э. Н. Михайлова, А. Н. Ч а н ы ш е в. Ионийская философия. М., 1966, с 9.
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богатата наситеност и релефност на гръцките митологически образи, а, 
от друга, по-бързото отделяне на философските заченки от митологията 
и тяхното оформяне като самостоятелна насока на мислене. 16 Тъкмо 
в това се състои трудността: да се видят приемствеността и разликата 
между философията и митологията в аспекта на проблема за човека. 
За да стигнем до правилно решение на поставената в случая задача, 
трябва по-пълно да изясним природата на митологическите образи, 
което от своя страна ще подпомогне сполучливото долавяне на прехода 
към философските принципи, въз основа на които се изграждат 
съответните концепции за човека в античната философия.

1. ОТДАЛЕЧАВАНЕ НА МИТОЛОГИЧЕСКИТЕ ОБРАЗИ

 Като въображаема форма на превъзмогване на природните 
сили и господство над тях при онези исторически условия 
митологията има за цел да компенсира бедността на точните знания. 
Като цяло тя е изградена върху основата на природата и обществото 
като нейно (на митологията) обективно съдържание. Отнася се за 
човешко олицетворяване на природни и обществени сили. Това може 
да се разбере, като се има пред вид обстоятелството, че началото на 
митологията се корени в самото непосредствено отношение на човека 
към тези сили и затова всяко тяхно определение е изразено във вид на 
човешки образ, във форма на антропологичност.
 Религиозно-митологическото представяне на действителността 
е първият организиран израз на действителното й представяне по 
въображаем начин като нещо действително, неслучайно класиците на 
марксизма установяват, че жреците са първите идеолози. То е лъжливо 
отражение на действителността в главите на тогавашните хора, защото 
обективната действителност придобива субективна изява във вид на 

16  Гръцката митология съдържа естетически, философски, нравствени и т. н. идеи. Нещо 
повече — тя самата е народно творчество, осъществено като стихийно художествено 
отношение на човека към действителността (природна и обществена), на човека към себе 
си (тяло и душа). Следователно митологията е била единственото знание, което, слято и 
неразчленено, е съдържало на тогавашното равнище идеи от всякакво естество, вкл. и от 
философско. Тя е съвкупност от митове, изразени „по несъзнателно художествен начин” 
(Маркс). В случая ние имаме пред очи възникването на философията като цялостна, 

самостоятелна в същинския си действителен смисъл форма на общественото съзнание.
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представи за различни човекоподобни богове.
 При това състояние на нещата обективното не е божествено, 
нито обратно, а само основа на божественото. Последното не е нещо 
призрачно неразбираемо, а висша степен на индивидуализирана 
човешка духовност. И в този смисъл тя функционира като идеал 
пред простосмъртните и нейната воля трябва да бъде изпълнявана от 
тях поради властната и респектираща сила. И тъкмо това състояние 
на духовна възвисеност прави боговете самостойни властелини, 
индивидуалности, възмогнали се извън границите на споменатите 
сили. С изключение на Зевс, който е най-могъщото олицетворение 
на природните сили, останалите богове са извънмерни сили само в 
полето и съобразно мащаба на съответна определеност като простор 
за проява на самите тях: подземното царство, морето, мъдростта и т. 
н. Бихме казали, че боговете се открояват природно - по силата на своя 
размах - и човешки - по начина на действие. В първия случай се отнася 
до утвърждаването на единството с материалното като обективно 
съществуване и поприще за изява, а във втория - с духовното като 
субективно състояние и заряд за активност.
 Същественото за митологическите образи е човешкото 
олицетворяване на конкретно определени природни реалности. На 
места то прераства на по-друго равнище, излизайки вън от границите 
на природността, какъвто е случаят с театъра, мъдростта, хигиената, 
хубостта и т. н. от специфично обществено, човешко естество. Важното 
е наличието на одухотворяване като сила с далеч по-широки предели 
от онези на отделния човешки индивид или пък на някоя негова 
характерна проява. Ето защо споменатото одухотворение на конкретни 
природни сили или съществувания (гръмотевици, слънце, море и пр.) 
никога не загубва своя човешки облик, или най-малкото не престава 
да напомня, да наподобява на човека. Главното за боговете е, че са 
„знаещи и можещи” (Хегел), с което будят преклонение у смъртните.
 Боговете се явяват на човека „навсякъде — и в природните 
стихии, и в обществения живот. Всяко божество на дадено място 
или група откликвало със забележителна гъвкавост на основните 
потребности на човека и се отнасяло съчувствено към различните му 
молби. “16

16 Ф. Ш а м у. Гръцката цивилизация, С, 1979, с 219.
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 Така очертаната двойственост на митологическия субект, 
скроен и осъществен по образец на човека, в своята пълнота 
отговаря на идеята за себе си като духовно мощна сила в една или 
друга степен и област. Митологическият субект е въображаемо 
достойнство, мечтаната пълнота и завършеност на реално лишения 
от тях простосмъртен човешки индивид. Прав е Хегел,17 когато казва, 
че боговете не само стоят пред нас сами за себе си, но и действуват 
в конкретната действителност на природата и човешките събития. А 
това действено състояние би било невъзможно, ако божествените сили 
нямаха в себе си съдържание, обуславящо намесата им в природните 
явления, в осъществяването на човешките дела, в направляването им 
като бъдещи промени   или очаквани съдбини. Всичко това говори 
за наличието на своеобразна хомогенност. Казваме своеобразна, 
защото боговете не са нито природата, нито хората, а стоящи над тях 
сили, които ги обединяват и носят в себе си заряд и неограничени 
възможности за направляване на тези явления, предопределяне на тези 
дела. Това се дължи на обстоятелството, че по същество божественото 
изхожда от природното и човешкото, взети в техните конкретни 
съществувания   като състояния и хора, придобило съответна могъща 
сила на хипоста-зирани човешки олицетворения. Те са непреходно 
обособени субстанциални   индивидуалности  от духовно  естество,  
които предписват съдбините на отделните хора. Всичко в своя живот 
последните отчитат като израз на тяхната воля. Тя си пробива път през 
най-различни обстоятелства в полето на човешкото съществувание, 
откъдето произтичат и различните му изяви. Тези  сплитания  на 
обстоятелствата очертават единния облик на това съществувание като 
конкретно откроение на предписаната му съдба, в рамките на която се 
развива и загива. Прометей на Есхил бе убеден, че никой не може да 
избегне своята съдба, затова трябва да се стреми по-леко да я понася. 
А у Софокъл  срещаме  „вече по-решително заставане на страната на  
личността   против   непонятната  жестокост на съдбата”18. Проблемът 
за съдбата в гръцкото народно и лично творчество е митологическо 
предчувствие на философския проблем за закономерността .
 Боговете са „попълнението и обогатяването на тези събития

17 Г. В. Ф. X е г е л. Естетика. Т. I. С, 1967, с 642. 
18 П. К о х а н.  Гръцка литература. С, 1947, с 229.
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именно защото в своята обогатеност са духовна, субстанциална 
индивидуалност”. Това е процес на „персонификация — доколкото 
можем вече да го опознаем, който не се спира при предметите, а се 
разпростира върху силите, свойствата и състоянията. Нощта, мракът, 
смъртта, сънят, любовта, желанието, заслепението - те всички важат 
за гърците като индивидуални същности. . .”19 Гомперц правилно 
схваща неразграничеността на космологично и антропологично в 
митологията. Антропологизирането на космологичното е израз на 
значението, което има човекът в античната митология, и то взет в 
неговото живо, действено проявление, съгласно индивидуалната му 
оптика на деец от определено естество и назначение.
 “Боговете в античната митология са форма на преодоляване 
на осъзнатата земна незавършеност на хората, въображем израз на 
положителното усилие за тяхното самопреобразуване и извеждане 
от лоното на делничната им незавършеност. Те, хората, нямат сами 
онзи голям заряд на природните сили, нито пък самото природно 
могъщество притежава човешка духовност.
 Идейно-духовното богатство на античната митология е 
неизчерпаем арсенал за по-нататъшното развитие на художественото 
творчество, философското мислене, религиозната вяра и др. С 
оглед предмета на работата ни за нас е от съществено значение да 
разкрием онези нейни духовни предпоставки, които послужиха като 
своеобразни непреки изходни положения за възникването  на античната 
философия и като преки такива на християнската религия. Отнася се 
за едни или други предпоставки, които по различен начин придобиват 
по-нататъшен живот в  художественотворческото, философско-
теоретическото, християнско-религиозното изявяване и т. н.
 Гръцката митология подчертахме вече, е била не само „арсенал 
на гръцкото изкуство, но и негова почва” (Маркс). В случая става дума 
за посока на движение от народно-митологическото към личното 
художествено творчество в древността. На този въпрос повече няма 
да се спираме, защото стои вън от задачата ни.
 За разлика от последното при християнско-религиозното 
философствуване е налице двойствена приемственост: от една страна,

19 Т. . G о m р е r z.    Griechische Denker. Eine Geschichte der antiken Philosophie. Bd. I. 

Leipzig, 1896, s. 30.
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своеобразно наследяване на процеса на обожествяването от античната 
митология като форма на лъжливо отражение и, от друга, пречупване 
и всмукване на концептуалния заряд на античното философско-
идеалистическо завещание. Последното е толкова силно, че може без 
преувеличение да му се признае ролята на обогатяваща сила, която 
в условията на загиването на робовладелския и възникването на 
феодалния свят спомогна за превръщането на християнско-верското в 
нещо значително различно по отношение на митологичното осветление 
на човека. На този въпрос ще се спрем в края на работата ни.
 Когато разглеждаме природата на прехода от митологиче-
ските образи към философските принципи, а въз основа на тях и 
разбиранията за човека в античността, ние подчертаваме, че не ни 
занимават отделните елементи, които се съдържат в неимоверно 
богатата съкровищница на гръцката митология, нито пък тяхното 
непосредствено значение за философското интерпретиране на 
проблема за човека. С това не искаме да кажем, че такова едно ровене и 
разкриване на отделни елементи, наследени и приети по един или друг 
начин по-късно от философията, е маловажна или безполезна работа. 
Обаче ние намираме за по-важно издирването и установяването на 
съществени положения в митологията, играещи ролята на чернова 
на едни или други философски принципи. Последните не са проста 
механична приемственост, а сложно творческо превъплъщение 
в диалектическия процес на идейно-духовното развитие през 
античността. И затова ние говорим за непреки своеобразни ми-
тологически предпоставки, послужили по един или друг начин като 
изходни положения на античното философско мислене изобщо и на 
това за човека по-специално.
 Отнася се не до проследяването на преминаването на цели 
моменти от дадено идейно-духовно цяло, каквото е митологията, в 
друго такова, каквото е философията, а до разкриване на митологичното 
като превръщане от същностни образи в съществени философски 
принципи. Става дума за насочване на вниманието върху характерни 
положения и проследяване на тяхното превръщане в нещо друго. 
Ето защо далеч не е достатъчно да установяваме прилики и разлики, 
подпомагащи анализите и оценките на антропологическите концепции 
в античната философия. Така стигаме до потребността от изследване 
на самото превръщане, което означава изследване на диалектиката 
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на процесите като приемственост и отрицание от едното състояние в 
другото, като изменение на нейното съдържание от по-ниска към по-
висока степен на развитие.20

 Известно е още от Сократ и главно от Платон и Аристотел, а 
след това най-вече от Хегел, че без знание на общото няма правилно 
разбиране на единичното. Според Хегел „предметите трябва да бъдат 
познати не в тяхната особеност, а в тяхната всеобщност, в техния 
ред, в тяхното битие в себе си и за себе си. . .”21. А това се постига 
по пътя на взаимните преходи от единичното към общото и обратно. 
Единичното в смисъл на особеност е носител на общото. Последното 
на свой ред не е някаква чиста самостойност, а реална целокупност на 
съответни единични определения. Тя съдържа в себе си единичностите, 
особеностите. От своя страна последните са проява на съответна 
всеобщност, към която принадлежат.
 „Фактчетата- пише Ленин, - ако се вземат извън цялото, извън 
връзката, ако те са откъслечни и произволни, са именно само играчка 
или нещо по-лошо. Необходимо е да се вземат не отделните факти, а 
цялата съвкупност на отнасящите се до разглеждания  въпрос   факти,  
без нито едно изключение.”22

 В казаното се състои научно-теоретическото основание, дори 
задължение за вглеждане в най-съществените страни на гръцката 
митология:
 а)    като начин на установяване единство в картината на света23;
 б)   като човешко одухотворение на силите на действителността.
 Второто е неделимо от първото. Нещо повече, 
антропологическото придава облик, смисъл и назначение на 
космологическото. Така космологическото става достъпно за усвояване 
и пригодно за отнасяне от страна на човека към света. Ние сме пред 
контурите на огромното значение, което има гръцката митология 
запървите философи относно решаването на проблема за човека, а 
така също и за християнското му схващане.

20 Аналогична връзка, но изпълнена със съвсем друг заряд, се наблю дава между античната 
митология и християнската религия. Тук бихме подчертали също и ролята на митологията 
като народно творчество за изкуството като лично художествено творчество и т. н.
21  Г. В. Ф. Хегел. Естетика. Т. I, с 54.
22  В. И. Ленин.  Съч. Т. 23, с 266.
23  Н. М. Т р о н с к и. История на античната литература. С, 1952, с. 55
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 На второ място, насочването на вниманието към античната 
митология е необходимо и поради това, че преобладаващата 
всеобщност в митологическата мирогледност на Изтока, където, 
по думите на Хегел,24 боговете са общи образи или „повърхностни 
индивидуалности”, каквито са Брама, Вишну и др., не създава такава 
ситуационна острота на идейно-духовната арена, която да доведе до 
рязко материалистически оформени мирогледни позиции. Религиозно-
митологическите представи в Изтока се намират в елемента на 
всеобщността и в тях преобладава всеобщността.
 Поради сравнително по-общия характер на митологическите 
представи в Индия например преходът към философията не е така ярко 
очертан. Наличието в една или друга степен на общо е от философско 
естество. Затова в тези представи се съдържат материалистически 
или идеалистически положения. За разлика от Индия поради 
силната индивидуална одухотвореност и художественотворческа 
оформеност на образите в Гърция се наблюдава пределно ясен преход 
от митологията към натурфилософията. Казаното не означава, че 
митовете са изчезнали безследно, а това, че тяхната роля и значение са 
отслабнали като исторически изживяно състояние. Вместо народното 
на преден план излиза личното художествено творчество;   вместо 
митологическите образи - философски понятия.
 Както винаги, така и в случая на незрелите социално-
икономически условия съответствуват незрели идейно-духовни 
построения, взети и като отмиращи митологически, и като зараждащи 
се философски. Тези построения са свързани с природата на 
социалното и интелектуалното равнище на страната, а не обратно, 
както смята Хегел.25 Неговата по-голяма висота и зрялост в антична 
Гърция обуславя порасналата роля на индивида, на субективния 
фактор, вкл. и в религиозно-митологическата сфера.
 Като процес на отрицание на военно-героичния период 
към края на омировското време възникването и обособяването на 
градовете-държавици бележи залеза на митологията. Митологическите 
персонално-телесни обитатели на Олимп, многобройните причудливи 
обожествявания на всичко онова, до което се докосвал човекът,

24  Г. В. Ф. X е г е л. История на философията. Т. I. С, 1961, с. 152
25 Пак там, с 153.
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започват да чезнат в далечината на миналото. На преден план излиза 
потребността от търсене на по-общи ръководни положения за 
разбиране същността на нещата и правилно ориентиране в живота.

2. ВЪЗНИКВАНЕ НА ПЪРВИТЕ ФИЛОСОФСКИ ПРИНЦИПИ

 Обогатяването на знанието по пътя на социално-икономиче-
ското развитие, по пътя на контактите с другите страни посредством 
колонизацията подпомага процеса на отрезвяването от митологически 
образното отнасяне към силите на действителността. С напредването 
на практиката, с натрупването на нови факти последната се откроява все 
по-ясно сама по себе си, разбулена от съответните и олицетворения.
 Но тези олицетворения не са произволни построения. Те са 
израз на нещо реално, съдържат определени обективни моменти, 
благодарение на които са добили трайност, макар и в едни или 
други вариации. Много често това проличава дори от самите им 
наименования. Съдържащият се реализъм е ценното в гръцкия 
митологизъм. Същевременно този реализъм е придобил съответна 
човешки индивидуализирано-одухотворена форма на изявяване.
 Погледнато в по-общ план, съвсем не е трудно в митологичната 
представа за съдбата, господствуваща над живота на смъртни ибогове,26 
да се разкрие намек за някакво общо начало. Същото може да се каже 
за хаоса като вечно, безгранично състояние, от което е възникнало 
всичко, а именно подсещане за нещо единно, първично. А по-късно в 
процеса на развитието на тези представи това положение виждаме в 
персонифицира вид - Зевс гръмовержеца, представляващ  началото, от 
което всичко произхожда и на което всичко се подчинява.27 Казаното 
свидетелствува за наличието на митологическо отстояване на някакво 
изходно положение, на едни или други връзки, взаимоотношения.
 Прав е Плеханов, когато отбелязва, че митът съдържа отговор 
на въпроса, защо и по какъв начин. Той е първият израп на човешкото 
съзнание за причинна връзка между явленията Друг е въпросът, 
доколко тази връзка вярно отразява действи телността. Оттук пък 
следва изводът, че макар митологията да се явява огромна културна

26  Н. А. К у н.  Старогръцки легенди и митове. С, 1979, с 17.
27 М. И. Ш а х н о в и ч.  Первобытная мифология и философия. Л., 1971. с. 16.
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сила, както бележи Кесиди, не всички митове са играли в еднаква 
степен положителна роля в историята на народите.28 Позовавайки 
се на Маркс, който подчертава, че в източните митове божествата са 
представени не в образа на човека като властелин над природата, а 
в образи на животни, на които хората са се покланяли, той стига до 
извода за неоправдано подценяване на зооморфизма.
 Няма спор, че антропоморфизмът на гърците, в който се 
срещат остатъци от зооморфизма, е по-висок стадий в развитието 
на митологията. Но от казаното не следва, че в зооморфизма 
няма отделни реалистични положения. Например почитането на 
лъва не е почитане на животното, а на силата и смелостта. Отнася 
се за качества, олицетворени в един или друг животински вид. 
Следователно за историко-философското изследване е от значение не 
онова, което замира в застой, както казва Херцен, а онова, което „не е 
безследно”.29

 За да се аргументираме, можем да се спрем на старинното 
божество Океан - прародителя на всички богове и живи твари. Той е 
властелин на водните сили. От него води началото си движението на 
морските вълни, на реките. Този първичен мит по-късно бива изместен 
от Посейдон (син на сестра му Рея) — бог на моретата.
 В това олицетворение виждаме ориентацията на най-
старите гърци към долавяне ролята и значението на водата. По-
късно тази представа се изменя, добивайки все по-реалистично 
съдържание. С други думи, тази митологическа форма постепенно 
избледнява. Но реалистичният момент като отражение на дадено 
обективно съдържание се запазва в по-правилно и съответствуващо 
на това предметно съдържание вид. Постепенно отпада воалът на 
народнотворческото й олицетворение и тя се превръща  във   все  по-
определена  лично   формулирана идея.
 Имаме пред вид например превръщането на митологическата 
представа за водата във философски принцип. Искаме да подчертаем, 
че Океан - властелинът на водите и прародител на всички божества 
и живи същества - е предвестник на идеята за мястото и ролята на 
водата у Талес, очертана като изходно философско положение.

28 Ф. X. Кессиди. От мифа к логосу. М., 1972, с. 48.
29  А. И. Херцен. Избр. произведения. С, 1955, с 163.



31

Същевременно митът за титана Океан и богиня Тетида, „дали живот 
на всички реки, които носят своите вълни към морето, и на морските 
богини — океанидите”,30 подсеща за Хераклитовия принцип, съгласно 
който „всичко тече”.
 Не е нужно да се спираме на други положения от света 
на митологията, за да се види тяхната роля като предпоставки и 
своеобразни подбудители на нови начини на мислене.
 Разгледаният пример показва как ярко изобразената 
индивидуалност на боговете в гръцката митология не е в състояние да 
удовлетвори назряващата потребност от разбиране на обществената 
действителност. С повишаването на познавателното равнище на 
древните гърци благодарение развитието на производителните 
сили и производствените отношения, а следователно и на научните 
постижения   заварените митолсгически образи на боговете (Зевс, 
Хера, Посейдон и пр.) и божествата (Сатир, Купидон и др.) поради 
своята природа на „олицетворени индивидуалности” се оказват тесни 
за разбиране на разширяващата се пред очите на древните панорама 
от неща и явления.
 Ето как ярката индивидуалност, субективност (да си 
спомним за капризите, своенравията, особеностите на божествата), 
представляваща митологическа крайност, предизвиква активизиране 
към търсене на безлични, общи положения, които по-пълно да обхванат 
нещата и явленията като цялости.
 Митологическото многообразие, неговата пъстра конгло-
мератност от единични образи остава назад в миналото, изместено 
от разкриването на едни или други субстанциални първоначала. 
Последните са вечни, за каквито претендираха да бъдат боговете. Така 
стигаме до философската правота по отношение на общото, изразено 
в даден принцип.
 За разлика от митологическата картина за света, очертана като 
сборно цяло от фантазии образи, всеки от предложените принципи на 
йонийската натурфилософия, пък и след нея, е израз на стремежа към 
общ възглед за света, изграден върху едно общо начало.
 Както митовете, така и съответно предлаганите от философиите 
начала са също обобщена реалност. Но в сравнение от митовете 

30  Н. А. К у н.  Старогръцки легенди и митове. С, 1979, с 13.
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споменатите начала нямат сетивно-съзерцателен, персонифициран 
характер, не са олицетворение на природната или обществената 
действителност, вкл. и на някаква човешка черта, каквато е хубостта, 
мъдростта и пр. Те могат да бъдат неясно и крайно неточно определени, 
какъвто е случаят с апейрона у Анаксимандър, но не могат да 
бъдат нещо магическо или пък вълшебно. В митологията идеята е 
персонифицирана субстанциалност, а във философията началото е 
субстанциализиран принцип. Понякога са налице няколко принципа, 
примерно у Емпедокъл и Анаксагор, всеки от които се отнася до един 
или друг клас явления.
 Важното за философията от Талес насам е стремежът към 
пълна обхватност на всички явления, образуващи битието, разбрано 
върху материалистическа или идеалистическа основа. 
 Движението на мисълта от мита към логоса съвсем не означава, 
че митът е лишен от някаква доза логос, нито пък че в логоса не 
бихме намерили митове. Съвременното философско митотворчество 
в лицето на различните ирационалистически течения на буржоазно-
идеалистическата мисъл потвърждава казаното. Нещо повече, дори 
пълно излизане от полето на логоса. Но това е техният логос, т. е. 
разумът на ирационализма като философски антиразум.
 Връщайки се при гърците, подчертаваме, че натрупването на 
емпирични факти, установяването на все по-нови и по-нови научни 
положения води до изграждане на реалистични виждания, спомагащи 
за по-дълбокото вникване в природата на нещата. „Най-древните 
гръцки философи са били едновременно и природоизследователи ”31 
И затова йонийският преход от митологията към философията е така 
радикален. Енгелс с основание подчертава, че „античната философия е 
била първоначален стихиен материализъм”3 2. Неговото утвърждаване 
е естествен резултат от развитието на знанието.
 Супернатурализмът, така характерен за митологията, се 
оказва теоретически и исторически изминат етап за древните гърци. 
„Митологическата фаза е следвана от онтологическата, онзи наивен 
понятиен реализъм, чиито следи ние срещаме в ранния стадий на 
гръцкия духовен живот. Епидемията, температурата не се смятат 

31  К. Маркс, Ф. Енгелс. Съч. Т. 20. С, 1966, е. 491.
32  Пак там, с. 140.
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повече за демон, а лечебното изкуство или здравето се разглеждат 
като вид на нещото.”33 А нещата са най-различни, имащи според 
едни философи една, според други друга единна основа. Така стават 
разбираеми идеите на йонийците като първи философски принципи.
Главното за тях е определението на света във формата и със 
съдържанието на една или друга съставка на природата. Така водата, 
въздухът, огънят и пр. стават определения на природата и следователно 
принципи на битието. То е материална реалност.
 Ценно у първите философи е усилието да намерят и посочат 
една обща материална субстанция на всичко, да изразят общото по 
някакъв начин. Друг е въпросът, че те го намират в някаква определена 
предметност. Като стремеж за преодоляване на този недостатък можем 
да посочим Хераклитовия огън, взет като процес на ставане, а не като 
предметна стабилност.
 Изследването на проблема за човека в античната философия 
означава изследването му като философски проблем. Ние наблягаме на 
това, защото като неразчленено знание философията на античността 
е съдържала много положения от специално научно естество. Много 
от философите, както вече знаем, са се занимавали и с нефилософски 
въпроси.
 И неслучайно при историческото проследяване на развитието 
на която и да било наука съответните автори обръщат поглед към 
античността, към единственото неразчленено знание на онова време 
- философията. Но те вършат своето дело не като философи, а като 
представители на една или друга специална дисциплина:антропология, 
психология и т. н.
 С оглед на проблема за човека например вниманието е насочено 
към възникването и развитието на учението за неговия произход, 
за неговата структура, структурни закономерности и др. Така стоят 
нещата с въпросите, спадащи към другите частни науки.
 Но от казаното не следва, че всички тези въпроси остават 
без каквото и да било значение за философията. Те могат да бъдат 
подложени на философска интерпретация, или пък да станат предмет 
на внимание едни или други философски въпроси на природознанието 
и обществознанието.

33  Т. G о m р е r z.   Griechische Denker. Bd. П. Leipzig, 1902, S. 322.
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За разлика от казаното в своята работа ние се занимаваме с човека като 
философски проблем в античността. А това означава разглеждането 
му с оглед на основния въпрос и свързаните с него производни 
постановки и насоки на решения. И, на второ място, съобразно 
методологическото изискване като присъщо на всяко същинско 
философско разглеждане на нещата и явленията. И в този смисъл ние 
говорим в своята работа за антропологически концепции. Всичко това 
е съвсем друго нещо по смисъл и значение в сравнение с онова, за което 
се касае в антропологията като специална наука. Нито пък за някаква 
антропологическа философия или философска антропология.
 Опирайки се на природоизследователските резултати, първите 
антични философи са се стремели да схванат „единството в безкрайното 
многообразие на природните явления”34 и го търсели в нещо 
обособено. Следователно философията не се задоволява с единичното, 
а търси неговата принадлежност към общото и подчинението му 
на общите закономерности. „Цялото, тъй както се явява в главата 
като мисловно цяло, е продукт на мислещата глава, която усвоява 
света по единствено възможен за нея начин, който се различава от 
художественото, религиозното   и   практическо-духовното   усвояване   
на   този свят.”35 Човек усвоява, т. е. отразява - дейност, специфична 
за философската форма на обществено съзнание. В този порядък стои 
пред нас за изследване проблемът за човека, или антропологическата 
проблематика и предлаганите концепции в античната философия. 
Знаем, това усвояване става практически, като преобразява нещата.
 Човекът не е самостойно изолирано явление, а част от 
цялостното светоотношение на гръцките мислители. И само в рамките 
на последното като отнасяне към света, взет в неговата цялост, може да 
се върви към повече или по-малко сполучливо решение на проблема за 
човека. Така се стига до потребността да се запознаем и с периодите, 
през които е минала философската мисъл в усилията за неговото 
решаване въз основа на един или друг философски принцип.
 

34  К. Маркс, Ф. Енгелс.  Съч. Т. 20. С, 1966, с 491.
35  К. М а р к с,   Ф. Е н г е л с. Съч. Т. 12. С, 1963, с. 725.
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    Ill
 ФИЛОСОФСКИ ПОГЛЕД КЪМ ДНЕШНОТО НИ   
    ПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

        7. ИРОНИЯТА НА ИСТОРИЯТА
 Историята е съзнателно дело на хората. По силата на своята 
закономерност то се откроява в необозримо широк спектър от степени 
на дълбочина и форми на пълнота, вариращи между най-нисшата 
примитивна непрогледност, практическа непохватност и най-високата 
гениална проницателност, оперативна сръчност.
 Това дело изразява борбата на хората за удовлетворяване 
на собствените им потребности в природно, обществено и духовно 
отношение. Полагане на усилие за материално, социално и културно 
производство, творчество. Като вътрешно оформена мотивация 
тези усилия биват познавателно и характерологично подплатени. 
Познавателно, когато се касае до овладяване на знания, умения, 
квалификация, т.е. до разширяване на умствения кръгозор като 
социално удовлетворение. Характерологично - полагане на грижа 
за задоволяване на щения, блазнещи емоционално, тласкащи волево 
човешкия индивид в една или друга насока на потребление. Не е 
достатъчно само да подчертаем, че хората навсякъде и във всичко 
подхождат съзнателно. Необходимо е да се разбере степента на 
тяхната съзнателност, обусловена както от нейното обективно 
съдържание (взето като съвкупност от непосредствените природни и 
исторически условия), така и от възможностите на съответния носител 
на споменатата съзнателност.
 Така става по-ясно защо различните времена пораждат различия 
във вижданията; защо всеки човек отразява света в нееднаква степен 
на дълбочина и вярност, включително и през различни периоди от своя 
живот. От една страна, всяко познавателно отражение е обективно по 
произход, т.е. като източник, заряд, но от друга, то е субективно по 
принадлежност, т.е. като процес и резултат.
 Действителността като обективно съдържание на познанието 
е безгранична и сложна, динамична и статична, променлива и трайна - 
състояние, което я прави безкрайно трудна в усилието за обхващането 
й от човешкото съзнание. Представляващи същностни реалности, 
законите, закономерностите в действителност са от вътрешно спрямо 
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себе си естество, поради което нямат осезаем характер. Но те доказват 
своето наличие чрез всевъзможните единичности, привидностп, 
случайности, явяващи се в полето на сетивните въздействия във вид 
на внезапни или постепенни начала, ускорени или забавени процеси, 
завършени или продължителни резултати.
 Необозрими и необятни са взаимодействията и посоките на 
движение и изменение, на вътрешните и външните, на скритите и 
явните, на привидните и същностните сили в света. Такава е картината 
на белезите и страните на нещата и процесите с техните качества, 
взети в най-различни отношения, проявяващи се в предвидими 
и непредвидими свойствености. И оттук идват основанията за 
множествеността на определенията им, за възможността от появата 
на неочаквани, нежелани последици, въпреки преследваните цели. 
Ето защо не може да се предвиди, както бележи фа-радей, какво ще 
стане с новороденото дете, какви новости ще доведе на живот дадено 
откритие.
 На свой ред, макар да е неограничено във възможностите си, 
съзнанието е ограничено от персоналните, жизнените предели на 
своя носител, който не може да избира кога и къде да се роди, нито 
пък да функционира независимо от своите природни, социални и 
индивидуални обстоятелства в хода на непосредственото му лично 
ставане. Колкото и мощни познавателни данни да притежава определен 
индивид, липсват ли харктеро-логични опори, далеко няма да отиде. 
И обратно, при слаби или деформирани умствени възможности и най-
могъщиге характерологични сили не биха помогнали. Знаем каква е 
ролята на дивите страсти, грубите нрави в живота на овладените от тях 
индивиди, общности. Необходимо е не само съзнание на индивида, 
прослойката, класата, нацията в себе си, но и такава плюс характер, 
т.е. емоции и воля за себе си.
 Получените сетивни данни - посредник на рационалното 
познание и действителността, практическата проверка за истинността 
на познавателното отражение, не всякога са пряк и точен израз на 
своя обективен източник, нито пък последният получава своята пълна 
адекватна рефлексия като преход от сетивната към рационалната 
степен на познанието в главите на хората. Тези данни не идват по прави 
и спокойни пътища, а по такива, изпълнени с различни особености 
и противоположности, които им оказват своето разнолико влияние, 
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нанасяйки върху тези сетивни данни едни или други въздействия. 
Това е така, защото сетивната степен на познанието не е механично, а 
субективно дело.
 Сложна и противоречива е природата на нещата, ала не 
по-малко сложна е и природата на субективната рефлексия. Така 
става разбираема неадекватността на познавателното усвояване на 
действителността като нейно изоставащо или пък изпреварващо 
отражение. А следователно, и неадекватността на прогнозите за 
преследваните цели и постигнатите резултати.
 Казаното не игнорира силата и възможностите за истинност на 
познавателното отражение. То само показва, че не трябва да забравяме 
неотменната кога по-голяма, кога по-малка налична разлика между 
субективно желаното и обективно постигнатото. Тя е постоянно, 
макар и с различни измерения, явление. Винаги се постига не точно 
това, което се търси като цел. Тази специфика на човешката съзнателна 
дейност и нейният изненадващ като неочакван резултат Шелинг, 
Хегел, Енгелс наричат ирония на историята.
 Различни по сила, широта и дълбочина са степените на научно-
изсле-дователската, трайно-благотворната съзнателност, измерена 
с идейно, социално, материално-производствени и творчески 
величини. Тази съзнателност е изцяло рационална по своята същност 
като осветляваща, направляваща сила на човешкото поведение. 
Тя се гради съответно под влияние на естествените потребности 
на хората (хранене, обличане, подслоняване, възмогване, съзрени 
донякъде от Аристотел), чиято богата откъм разнообразие и промени 
множественост образува грандиозния кръг на човешките интереси от 
икономическо, обществено и културно естество. Едни от тях намират 
благонравен или злонамерен израз в нравствен план, други - красив 
или уродлив в естетически план, трети - в законосъобразен или 
произволен - в правен и т.н.
 Но споменатият рационален кръг на съзнателност не 
обхваща изцяло всички душевни нагласи и поведенчески прояви 
на хората. Имаме предвид неговото по-нататъшно разширение към 
нерационални, та дори и ирационални простори. За нерационални 
считаме вредните изкуствени потребности на хората, каквита са т.н. 
гибелни блаженства, удовлетворявани предимно чрез цигари, алкохол, 
наркотици. Също и такива всеобразни лоши страсти - завист, алчност, 
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зложелателство, садизъм и пр. Още по-голямо разширяване на обхвата 
бележат ирационалните, които са пак вид човешка съзнателност, към 
които Ръсел причисли любовта, религията, войната, а бихме добавили 
и всевъзможните мистични, езически и какви ли не оше веяния, 
предразсъдъци.
 Любовта, казано в духа на Паскал, е форма на емоционална 
регулация на съзнанието; религията е съзнанието на религиозния човек 
(Фойербах); войната - съзнателно действие на неразумното насилие, 
на лъжата, измамата. Всички те са израз на човешки и подчовешки 
отнасяния на хората към света и себе си. Следователно, на тяхната 
съзнателност. В огромната си част те са лишени от познавателна 
стойност, т.е. от вярност, истинност. И доколкото ги има, представляват 
набор от какви ли не знания с претенции за права на истинност, без да 
са истинни. Тази огромна конгломерат-но рационална, нерационална 
и ирационална съзнателност осветлява и осмисля по най-различен 
начин предметно-съдържателния заряд на всевъзможните човешки 
подбуди, търсейки лични и обществени пътища и средства за тяхното 
удовлетворение. Те са многобройни и разнопосочни в зависимост 
от природата на споменатия заряд в дадена епоха, от наличните и 
подръчни възможности, от една страна, и характера на конкретната 
връзка, представляваща единство и противоположност между тях и 
човешкия индивид като собствена пригодност, от друга. По същество 
тази връзка е динамична система на взаимодействие. Хората 
съзнателно участвуват в тази система и като понасящи въздействие 
на действителността, и като обратно действуващи върху нея. Реалната 
стойност на тази връзка се измерва както с величината на истинността 
на споменатата съзнателност, така и със стойността на получената 
ефективност от обратно действената активност на нейните носители, 
упражнена върху действителността.
 Потребностите, страстите, интересите не функционират 
самостоятелно, изолирани едни спрямо други в душевния и 
поведенческия свят па индивида, а в многостранна разнолика, 
хармонична и дисхармонична взаи-мообвързаност, вътрешно, в самите 
граници на субекта противоречиво единство. От една страна, то е 
различно по своята специфика и начин на свързаност като съставност 
и форма на присъствие, откроение за всеки индивид поотделно и, от 
друга - те са в някакво общо в едно или друго отношение, с което се 
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родеят с тези у много други индивиди. Това общо не само позволява, 
но и благоприятствува свързването на индивидите в групи, секти, 
партии - иначе казано, в колективни субекти.
 Ходът на тези двигателни сили се направлява от различните 
материални и социални условия, при които протича животът на 
хората, откъдето и тяхното съответно групиране според силите на 
съзнателността им не само като такива в себе си, но и като поведенчески 
действени за себе си. А това е въпрос на възможности за ориентация 
и справяне със стеклите се обстоятелства. Най-мощни между тези 
сили са материалните интереси, изразени като производство на блага, 
творчество на ценности, придобиване и утвърждаване на значение 
като отплата за усилията, задоволство от постигнатото. Касае се до 
стимул, набиращ енергия за още по-голямо извисяване.
 Добре известно е, че всеки човешки индивид иска себе си в 
нещо по-друго, в нещо повече от онова, което е. Това искане може да 
разчита толкова повече на по-голяма ефективност, колкото по-пълно 
неговият носител знае себе си не само като търсене, но и като годност 
за постигане в унисон с аналогичните търсения на максимално повече 
хора. Така е не само в обществено-политическп план. но и във всяко 
друго отношение. И понеже времето за самостоятелно постигане на 
индивидуално могъщество а ла Ахил, по думите на Хегел и Маркс, 
отдавна е минало, за това сега е успешна само колективната сила 
на индивида, конкретизирана в горепосочените групировки. Става 
реч за тъй многобройните в нашата епоха формални и неформални 
сдружавания на хора, изграждани на най-различна основа. Челно място 
с изключително действена роля между тях заемат тези с организиран 
класов или расов (политически партии и движения), масов (етнически) 
или касов ( терористичен, мафиотен) характер.
 Вън от колектива индивидът остава без средства и възможности 
за саморазвитие. Така той изпада в несъответствие, в противоречие 
със закона на своето налично битие, излиза вън от историческата сила 
на времето.
 Във всички тези съответно заинтересувани, респ. съзнателно 
организирани различни сили се преследват определени цели. Те 
функционират в главите им като тъждество на личния с колективния 
стремеж на обществения терен. В смисъл на разтваряне, предоставяне 
на индивидуалните аспирации за решаване в лоното на исканите 
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обществено-политически изменения. На последните индивидът 
предоставя удовлетворяването не само на природните потребности на 
своето жизнено съществуване, макар и не като животните по природен 
начин, но и интересите на собственото си присъствие чрез участие в 
неговото отстояване - обстоятелство, бележещо обществения прогрес. 
Този е правилният път, по който човешкият индивид е в състояние да 
придобие колкото се може повече в посоката на своите целепоставяния, 
да постигне по-голямо личностно значение във вид на власт, богатство, 
слава.
 Политиката е най-късата и пряка отсечка за изминаване към 
овладяване на очертаните ценности, защото е правене на нещо от нищо. 
Добиването на власт означава добиване на богатство. Богатството 
материално или духовно също е власт. Славата по думите на 
Макиавели зависи от начина, по който личността е постигнала своето 
овластяване. Порочната власт не носи слава. Такива са случаите, когато 
тя е постигната с лъжливи, насилнически средства. И то все в името 
на идеи, излезли на преден план с предназначение да съберат колкото 
се може повече последователи, идеи, които да са и техни. Дадено 
идейно-политическо начинание е толкова по-силно и по-ефективно 
за себе си, колкото по-широка масова заангажираност обладава. Ето 
защо е прав Бисмарк, когато казва, че освен след връщане от лов най-
много се лъже преди започване на война и по време на избори.
 Обикновено хората си поставят непосредствени задачи за 
решаване, но това не означава, че всички са решими в рамките на 
тяхното време, та дори и такива, които са нерешими изобщо. Имаме 
предвид задачите на алхимиците, например, на утопистите-социалисти, 
на комунистите от средата на 19 и почти целия 20 век, наречен не 
без основание Ленински век. Задачите, които стоят или възникват 
пред хората, обичайно погледнато, са предимно от личен, семеен, 
стопански, социален и т.н. характер. Но успешното им решаване стои 
на много по-широка основа. Всеки един от тези напъни в очертаните 
посоки се подкрепя от успоредни или възпрепятства с разнопосочни 
или противоположни обществени сили. Така например, при незрели 
условия, поради нетърпение най-често възникват незрели задачи за 
решаване. И естествено, предлаганите решения ще са безплодни.
 Когато човешкият индивид е поставен при нечовешки условия, 
причинени от професионални, съсловни, класови, национални, расови, 
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духовни угнетители, той, разбира се, заедно с другите угнетени като 
него се сродява, съединява за отпор, борба в името на отстраняването 
на гнетящото състояние. И колкото е по-голямо последното, толкова 
в по-хубави краски виждат мечтаното бъдеще, толкова повече 
активност влагат за неговото довеждане в настоящето. Така става 
разбираема вътрешната мотивация на борбата, водена от угнетените, 
унижените, оскърбените, накратко - от онеправданите. Известните 
от историята класово-революционни и национално-освободителни 
борби потвърждават казаното. Те кулминират към все по-обхватно 
раздвижване, утвърждаване на вечна хармонизация на живота и 
безспорно по възможност да се въдвори веднаж завинаги тържеството 
на един разумен, освободен, справедлив, човечен свят. Иска им се 
на измъчените души този идеализиран свят да се реализира „тук и 
сега”. Те не се утешават с небесното му осъществяване като там и 
тогава в задгробното лоно, както са се успокоявали робите в Рим с 
отвъдните си християнски надежди. Така последните пораждат своя 
антипод - примирението. То е не по-малко илюзорно в сравнение с 
копнежа и устрема  за незабавно отсамно тържество на мечтания 
свят. Дълголетното угнетение зарежда с енергия нетърпението за 
осъществяването му. Такава е природата на илюзиите. Техният 
съдържателен заряд се състои от пленителни цели, запълнил просторите 
на мисълта изцяло, без необходимата грижа за грандиозната сложност 
на съвкупността от средства и пътища към търсените бъднини.
 По природа човек е устремено същество. Всеки пази в себе си 
малко или много елементи на просперитет, на състезателност, носещи 
увеличение, уголемяване на неговия ръст като мощ, значение. Ето защо 
той полага усилия за премахване на неудобствата на ограниченията, на 
застоя или упадъка, изживявани като страдание, болка. И биологично, и 
социално той е така структуриран, че следва да се движи по коловозите 
на блазнеща ценностна ориентация. В случая имаме пред очи не 
онази, която го смъква под равнището на човечността. Това смъкване 
е изключение, потвърждаващо правилото за градивната, възникващата 
ориентация - извор на радост, инициативност, извисяване. То не се 
задоволява с присъствие като оцеляване, а изисква участие като 
изграждане.
 Не можем да не признаем, че като слети или като разграничени 
индивидуалните им групови стремежи не са много точно определени 
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в едно или друго отношение. Да вземем за пример свободата - всеки 
я разбира по своему. Всеки със своята мярна величина, от своята 
жизнена позиция и зрителен ъгъл, като интерес и психика. И както 
съвестта за всеки е различна, т.е. скроена според самия него предимно 
в професионално-ролев план, така и целите са производствено-
творчески, служебно-изпълнителски, индивидуално-психологически 
специфицирани. Или те се полагат в перспективата на бъдещето, 
съгласно личностното устройство при съответни обстоятелства.
 В обществения свят винаги се срещат и блъскат или съгласуват 
най-различни и преди всичко себично мотивирани движещи 
сили, но изявени най-често като обосновани усилия, запълнени с 
предметни елементи от общ характер. Индивидът ползва познат нему 
производствен и социален опит, наследен и придобит, традиционен и 
новаторски, чужд и свой. Всичко онова, което е останало от миналите 
дни, години и е издържало изпитанието на времето, допълнено и 
коригирано от днешното, с оглед на утрешното. Наблюдава се едно 
безгранично и сложно откъм степени и пропорции сливане като 
цяло и разграничение като отделно на другите и аз-а. И колкото аз-
ът е по-среден или под нивото на другите, толкова по-често постъпва 
по принципа на средността, т.е. като някой, а не като кой или този, 
толкова повече се получава каквото дойде, а не тъкмо това. Вместо 
кой, някой, което вече е безкрайно близо до никой. Вместо съединение 
на мислене, получава се единомислие, при което вече никой не мисли. 
Такава е природата на тоталитарното интелектуално и персонално, 
а значи и социално обезличаване. Дотам се стига не толкова поради 
недостатъчна индивидуална непригодност, а преди всичко поради 
неблагоприятна социална структурираност на системата. Всеки 
индивид обладава някаква пригодност в едно или друго отношение, все 
в нещо е компетентен. Но когато попадне в неблагоприятна съвкупност 
от условия, по правило личността се нивелира, стандартизира, 
автоматизира.
 Ала това не означава зачеркване на всяко Аз. Зачерква се 
и се заличава слабото, безпомощното Аз, лишеното от солидна 
квалификация, висок професионализъм, изтънчена интелектуалност 
и най-вече от независимост в социално отношение и характер в 
личностно. Та дори и тогава не става изчезване без остатък. Защото по 
принцип човешкото същество се стреми да намери средства и пътища 
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не само за оцеляване, но и за изявявате, та дори и в неблагоприятни 
посоки и с безнравствени средства; лъжа, кражба, подлост, предателство 
и какви ли не гадости. Особено в обстановка на социална окаяност, 
обстоятелство на тотално нямане, бедност и простотия. Известно е, 
че при нямането закон и морал няма, заличава се границата между 
забранено и полезно. Всичко е извън закона, извън морала: или ще 
злодейства индивидуално, стихийно, или ще се бори колективно, 
организирано със сила срещу насилието, налагано от причинителите 
на немотията и невежеството.
 Не по-различно, само че в друга посока и под друг знак, стоят 
нещата с имането, богатството, със състоятелността от широк мащаб. 
При него пък граници няма, а следователно закон и нравственост. 
Но за разлика от първите, споменатите не попадат под ударите на 
закона - извод, много добре формулиран от Макиавели. Моралът 
също е безсилен пред тях. Взет в хнпертрофирани размери, такъв 
е Нищшевият свръхчовек, за когото всичко е позволено. Силните и 
победителите никой не може да съди правно и морално, макар да са 
носители на безправие и аморалност.
 В наше време тоталитарните владетели доказаха това. Те 
прибягваха до всякакви средства, до обслужване със съоръжения 
от всякакво естество, стигат неумолимо до безгранично угнетение 
и безправие. Те пренасят интересите, живота на другите в жертва 
на своето име, на своето властолюбиво Аз. Но за разлика от тази 
отрицателна суета има и положителна, когато за правотата на своите 
идеи, за славата на своето име жертват живота си, жертват настоящето си 
в името на бъдещето. Други пък погребват бъдещето си и това на другте 
за своето сегашно удобство, щастие. То е характерно за властолюбцпте. 
Тяхното всевластие руши всякакви заварени измерения, норми в 
името на личното им Аз. То обхваща всички форми на идеологическо 
внушение, управленско насилие, икономическа принуда. Едни от тях 
живеят по инерция, съгласно дворцовите традиции, без оглед дори на 
изменящите се обстоятелства, какъвто бе френският абсолютпзъм в 
навечерието на революцията. Други като Бонапарт вземат смело своя 
живот в ръцете си, държат здраво за своевременното възползване от 
обстоятелствата до степен да ги обърнат в неблагоприятна за себе си 
посока. И за разлика от него и тия като него колко много са онези, 
които, изразени обратно в духа на Цицерон, започват да престават или 
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пък престават да започват. Едни са с вродена динамика, водеща към 
промени, новости. Други се безпокоят от нея, плашат се от промените, 
чувстват се добре в блатната застоялост и равнинност на покоя. Едни 
напредват с положителните си качества, а други правят кариера с 
отрицателните, с пороците си.
 Така е и в низините. Всички са подвластни на потребностите, 
влеченията, страстите, интересите. Всеки иска себе си по свой начин. 
Знаем вече за властелините как едни искат себе си в блаженото лоно на 
спокойните светски наслади, други - в могъществото на властническия 
размах, трети - друго, и т.н. Религиозният човек търси себе си в друго, 
желано битие, наречено бог - вид отказ от себе си и пренамиране на 
себе си в него там, в другия свят. Производственикът, бизнесменът, 
служителят и т.н. - в нещо повече от себе си. Какво ли не правят, за да 
бъдат днес, да бъдат утре. Познаваме немалко, които не се спират пред 
нищо.
 Но както е в субективните предели като вълнение, далеч не 
е така в обективните простори като решени задачи, постигнати 
цели. Дори и в тези предели не знаем всичко за човешката същност, 
включително и всеки за себе си, поради нейната безкрайна пригодност 
за участие във всевъзможни нововъзникнали отношения и открояване 
в най-непредвидими свойствености. Какви ще бъдат младите като 
влюбени, съпрузи, родители, служители, общественици, бизнесмени 
и т.н., са верига от нови отношения, в които е почти невъзможно да се 
проникне как ще участват като свойствености.
 Никой не избира своя генофонд като вид заложба. Никой 
не избира своите родители, от които получава своето изправяне и 
действителни стъпки по житейския път. Никой не избира условията, 
при които започва попълването на пътния си лист на живота (сетива 
за нещата, присъствие между нещата, участие в процесите и т.н.), 
нито пък е сигурен, че го попълва най-правилно. Доколко ще 
съумее да реагира своевременно и реципрочно, доколко ще бъде 
еднозначен или многозначен във вижданията си, еднопосочен или 
разнопосочен, доверчив или скептичен в поведението си спрямо 
хората и процесите и т.н., са неща, трудно обозрими поради своята 
сложност на взаимоотношение между настояща субективно-стъкмена 
потенциалност и бъдеща обективно обусловена актуалност.
 За разлика от животните човекът идва на света в качеството си 
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на изключително бедна, незащитена в природно отношение наличност. 
Но още в зората на своите житейски дни той встъпва в конкретно 
социално-битово поле, развивайки се като историческа реалност. 
Неговата природна безпомощност се компенсира със социалната 
му сила, пирсъща на самото му естество, благодарение на която се 
развива като производител и творец, т.е. това, което не е бил. Шелинг 
и Хегел доказаха, че човек е и не е, което е. Човек може да бъде болен, 
немощен в природно-медицински смисъл, но фактически той е слаб 
или силен преди всичко като обществено устроено същество, което 
се намира на определено стъпало на социалната стълбица, по която се 
движи в дадено време.
 Животът е движение, казва Аристотел. Непрекъснато 
настъпват промени в битието на хората, а следователно и в 
обществото. Те представляват пожизнена противоречива верига 
от единства. Те са полето, обуславящо изявите на универсалните 
му възможности в различни отношения, водещи към своеобразни 
резултати от неочаквано, непредвидимо естество. Едно настояще, 
една позиция са истински, когато в тях е заложен заряд за бъдеще. В 
противен случай те се оказват поредно продължение на миналото. А 
миналото, което не подсказва посоки на движение към бъдещето, е 
действително отминало. С него си няма работа историята, освен като 
самоцелна справка за нещо несъществено, което е станало някога. 
Например, непроходимото ретроградно упорство на френската 
монархия до степен на пълен абсолютизъм се оказа несъвместимо с 
назряващите нови обстоятелства и по този начин зареждаше с енергия 
наближаващите бурни дни.
 Поначало и Ленин смяташе, че в пролетарския идеал няма 
място за насилие над хората, че терорът е единоборство, изцяло 
осъдено от историята. Но по-непосредственото запознаване и пряко 
сблъскване с чудовищно насилническия свят на руското самодържавие 
го доведе до преминаване на противоположна позиция, а именно, че 
без революционно насилие пролетариатът нямаше да победи.
 От друга страна, силата и остротата на насилието, разгърнало 
се във формата на терор по време на френската революция, се оказа 
гибелен и за самите дейци на революцията. Активното илюзорно 
съзнание изби в познатия терор. Терорът след Октомврийската 
революция, подет от Ленин, по силата на същия принцип се стовари 
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при Сталин върху самите бойци, воювали за нейната победа. С жестоки 
насилия, чудовищни лъжи и върху всички народи в многонационалната 
съветска държава. Тази държава стана империя на злото, а Сталин - 
най-големият престъпник в историята.
 Терорът само показа, че се тръгва по един илюзорен път, който 
по друг начин не може да се поеме. И двете революции претендираха 
за идеален свят, за свят на справедливост, равенство и вечна свобода. 
И какво се получи?
 Вместо за царство на разума, Френската революция се оказа 
борба за царство на буржоазията с всичките му специфики на едно 
антифеодално общество. Едно по новому изпълнено със социално-
икономически противоречия общество, както по новому свойски 
противоречив и безправен се яви феодализмът спрямо робството в 
древния свят.
 Диалектиката на развитието непрекъснато променя 
съдържанието и формата си. И то не точно по посоката, в името на 
която се действа. Нито робите са виждали във феодализма своето 
спасение като цел, нито крепостните селяни - това в капитализма. 
Мечтите за царството на разума, братството и свободата на всички 
измъчени човешки души, пламнали с още по-голяма сила и с много 
повече идейно-духовна въоръженост от пролетариата през Октомври и 
следващите го събития, отново се оказа илюзорно царство, изпълнено 
с небивали трагични последици.
 Октомврийската революция не оправда своите светли 
надежди, в името на които дойде на живот. Тя не донесе свобода и 
благоденствие на пролетариата и народа, не премахна експлоатацията, 
унижението на човека от човек. Напротив, тя даде път за укрепване 
на една страхотна казармено-партократична йерархия, за изграждане 
на една трупова държавно-политическа пирамида, възседната от 
една издигната в култ посредственост. Античните гърци правеха 
олимпийските си обитатели по образ и подобие на обикновените 
хора, а съвременните тоталитаристи (фашистки или сталинистки) 
възвеличаваха ръководителите, а първите обожествяваха до безумие. 
Хитлер - престъпникът на века, стана вождът на германския народ и на 
новия ред на земята, а Сталин - престъпникът на историята -баща на 
всички народи и корифей на науката. Те бяха челни изразители на най-
масовия гробовен финал, до който стигнаха десетки, десетки милиони 
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хора - жертви на националния или т.н. научния социализъм. Ние сме 
пред най-великата по своята трагичност ирония на историята.
 Фашисткият тоталитаризъм бе насилническа идеология и 
практика на крупния грабителски капитал в отделни метрополии като 
този главно в Германия, Италия, насочен срещу чуждия, предимно 
еврейския и на останалите страни. Задача примамлива, ала непосилна за 
решаване, следователно илюзорна. Сталинисткият - на пролетарската 
класа, неин насилнически мироглед и метод, ръководство за действие 
в нейните ръце, насочени към унищожаване на капитализма. Те 
отразяват стремленията на тази угнетена социална сила през един по-
ранен период на общественото развитие, каквото е това през втората 
половина на миналия и началото на нашия век.
 Получи се двойна илюзорност. Макар да се изхожда от 
принципите на историческия материализъм, на дело те бяха изоставени, 
защото се смяташе, че хората съзнателно, организирано могат да 
съборят капитализма и пак по такъв начин да построят социализма. 
А както е известно, всеки обществен строй се изгражда сам от хората, 
но не по силата на тяхната съзнателна дейност, а по тази на своите 
закономерности. Робите се бореха за едно, а дойде друго. Борбите 
на крепостните селяни, занаятчии и др. доведоха до нещо съвсем 
различно от целеположеностите им - капитализъм. Така очертаната 
традиционна илюзорност бе присъща и на борещите се сили за 
социализъм. Следваше да се очаква, че ако той бе възможен, щеше 
да се утвърди по силата на закономерното развитие на историческите 
процеси, а не чрез съзнателното насилие на една партия или класа. 
 Втората илюзорност се състои в това, че социалистическите 
революционни напъни се оказаха непригодни за един бързо развиващ 
се технотронен свят, включващ в своите държавни мероприятия 
огромен заряд от социално естество. Създаването на тоталитарни 
държави, силни благодарение на могъщите и бързи научно-технически, 
свръхиндустриални постижения през втората половина на двадесетия 
век, се оказаха безсилни в напъните за изграждане на социалистически 
строй.
 В една нова епоха, епоха на атомна енергия, електроника, 
кибернетика и т.н. не може да се върви с остарели виждания. Не става 
въпрос за гносеологичната и методологична функция на марксистката 
философия, а за илюзорните усилия да се строи съзнателно и 
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насилнически нов обществен ред. И понеже всичко вършат със 
съзнание хората незабелязано за себе си преувеличават неговата роля. 
Това е така, защото е подсилено от голямото им желание за постигане на 
поставените цели, да сближават колкото се може по-уверено желанието 
с постижението. А съзнанието никога не е адекватно отражение на 
действителността в техните глави. В условията на тази неадекватност 
понякога то бива изпреварващо, друг път - своевременно, а много 
често - закъсняващо. Нерядко те се смесват, менят в някои отношения 
местата си. Например, със своята съзнателна активност за промяна 
дейците на Френската революция участваха с изпреварващо съзнание 
спрямо господстващия обществен ред, каквито бяха Дантон, Робес-
пиер, Марат и много други - роялисти в началото. За разлика пък от тях 
Мирабо и редица още си останаха докрай верни на монархията и по 
този начин изостанаха от революцията, от себе си дори. Едни остават 
на старите си позиции, макар привидно да изглежда, че воюват за 
нови. Мирабо може да ни послужи за пример в това отношение. Други 
се връщат назад, изоставайки далеко от себе си дори. Имаме пред очи 
Роже де Лил, Шелинг. Стават просто неузнаваеми в сравнение с това, 
което са били. Те показват изчерпване на енергията и непригодност за 
движение напред. Трети продължават с неотслабваща активност, но в 
противоположна посока. Преходът на Бонапарт от освободителни към 
завоевателни войни доказва това.
 И още нещо: никой не е виждал себе си точно така във всяко 
отношение, както е завършил, докъдето е стигнал в социалния си път. 
А не може да бъде иначе, щом е единственото живо същество, което 
не остава в началната отсечка на този път, а се намира непрекъснато в 
процес на ставане в зависимост от взаимоотношението между своята 
съзнателна дейност като устременост и обективните обстоятелства 
като обусловеност. А това означава, че той е годен да се проявява, 
възпроизвежда в много определе-ности, образуващи неговата цялост 
като личност. И най-простият, и най-неграмотният не изпада до 
нивото на животното да се възпроизвежда и доказва себе си само в 
една определеност.
 Но многобройните му определености не са в еднаква степен 
силни и не стоят всички на една и съща челна линия на открояване, 
нито пък в ед-новременност на проявяване. При всяка нова ситуация, 
в хода на жизненото си развитие, той е в състояние да встъпи в 
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ново отношение, очертаващо облика на негова нова определеност. 
Съвкупността на последние има йерархично устройство на всеки етап. 
Поначало те са негови възмож ности, които в процеса на жизненото 
му развитие стават действителнос ти. На места, според случая, едни 
излизат на преден, други остават на заден план. Но тази етапност 
трябва да се разбира не толкова в индивидуален, а предимно в социален 
смисъл и то в процеса на действеността, измерваща ценността на 
човека, на хората. Това е така, защото природните заложби на човека, 
по думите на Кант, са насочени към прилагане на неговия разум и се 
развиват напълно не в индивида, а в рода.
 С не по-малка правота можем да отчетем в аспекта на етапността 
в развитието на индивида и рода преобладаването на дадена страна 
или определителност като резултат от конкретно-историческото 
взаимоотношение между човека и обстоятелствата. При по-голяма 
продължителност на това обусловено преобладаване се затвърдява 
едностранчивост в развитието на индивидите, а следователно и на 
рода. За пример можем да посочим затворите, манастирите и др. такива 
крайни институции. Така стоят нещата и с диктаторските режими, 
които развращават едностранчиво, макар и по своему и властващите, 
и подвластниците - положение, добре доловено в древността от 
Аристотел и през новото време от Макиавели. Така едната крайност 
поражда, извиква на живот друга крайност, включително и като нейно 
повторение. За аргументация бихме се позовали на властта, парите, 
славата като могъщи утвърждаващи и същевременно развращаващи 
хората сили. И обратно - хората, от своя страна, като такава сила, която 
утвърждава и развращава властта, парите, славата.
 Тази двупосочност в движението на нещата е необхватна по 
степен и размах отстрана на човешката съзнателна дейност. Никой 
не полага като цели упадък и деградация, макар и всеки да е длъжен 
да ги съобразява като възможни. Погледнато всемирноисторически, 
вярна е тезата на Фихте, че на човечеството може да се отнеме всичко 
освен достойнството му, освен възможността за усъвършенстването 
му. Но конкретно-исторически взето в рамките на дадена епоха, на 
един поробен народ, на един репресиран индивид може задълго 
да бъде смазано неговото достойнство, неговата възможност за 
усъвършенстване.
 Нещо повече, при безчовечни условия да настъпи обез-
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човечаване.
 Доскорошните тоталитарни държави и особено т.н. 
социалистически могат да ни послужат като най-нови и не по-
малко убедителни аргументи, потвърждаващи казаното. То е частен 
случай, относително отклонен, изключение, което не може да 
наруши присъщата на човека, човечеството всемирно-историческата 
тенденция на защита и укрепване на достойнството си и грижи, усилия 
за самоусъвършенстване, извисяване. Тази тенденция си пробива 
път през неравния терен на взаимодействието на човешкия индивид 
върху другите хора и на тях върху него в процеса на труда - основна 
форма и същност на човешкия живот. А този терен е пълен с явни и 
скрити своеобразия, случайни и необходими събития, обединяващи 
и разединяващи по най-различни признаци сили, централно място 
между които заемат интересите. И тъкмо затова не всичко става така, 
както им се иска на хората. Дори и затова, че по правило на тях не е 
много ясно какво искат и какво могат.
 Обикновено за своите несполуки в живота хората не са склонни 
да виждат причините в личната си неподготвеност, некомпетентност, 
а се насочват да ги търсят в обществените порядки. Поначало хората 
нямат навика да се вглеждат в себе си, а охотно се взират в околните. И 
така търсят вината за онова, което не са постигнали. Казаното е форма 
на самосъхранение, осъществявано изцяло по отрицателен начин. Така 
възниква завистта, зложелателството - характерни черти предимно 
на амбициозната посредственост. На тая почва вирее озлоблението 
срещу социалния ред, срещу света. Личната неудовлетвореност се 
пренася на обществен терен, където се търси това, което го няма, т.е. 
преодоляване на собствената си недостатъчна грамотност, сръчност, 
компетентност и пр. Картината става още по-пълна, като прибавим 
към така очертаната неяснота относно познаването на себе си и 
нетърпението за незабавно оправяне на нещата във всяко отношение 
според себе си.
 Вярно е, че всеки действа в съответствие със собственото си 
битие към върховната цел на съществуванието си за всеки конкретен 
момент. Казваме така, защото това битие не е статична константност, 
някаква изолирана самородна единичност, а реалност, годна да се 
отнася към нещата и процесите съгласно с тях и в единство със себе 
си, макар и нежелано за себе си. Същевременно с това единство 
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човекът противоречи на средата и на себе си, защото, по думите на 
Аристотел, нито е бог, нито е животно. Само бог и животното не си 
противоречат. Те са в пълно съгласие със себе си. Но и в обществото 
не се освобождава от противоречия, които са от всеобразно естество. 
За да отстои своето Аз, той променя много негови положения и не 
по-малко такиви стоящи вън от него. Този сложен път на движение 
затруднява постигането на целите в програмирания вид. Тласкан към 
тях като потребности, той създава себе си. Така иронията на историята 
намира своя дълбок субективен разум. В прпотивен случай хората не 
би следвало да предприемат нищо, щом не се получава точно онова, 
което се преследва като цел. Макар и да не е постигната последната 
в желания вид, резултатът съвсем не е нулев, а нещо средно. Това 
оправдава усилията, които в крайна сметка представляват тласък 
напред, макар и далеч неравномерен и праволинеен. Именно в това 
се съдържа не по-малко дълбокият обективен разум на иронията на 
историята. Защото хората се стремят, както са казали древните, да не 
вършат нищо, което не носи нещо.
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                    II. ПРОНИКВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА    
      НИЦШЕАНСТВОТО   В   БЪЛГАРИЯ

1. ПРЕДПОСТАВКИ, ИЗТОЧНИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 В сравнение с другите буржоазнофилософски течения 
(неокантианство, ремкеанство и пр.) влиянието на ницшеанството 
в България е по-ограничено: ,не е било проповядвано от никоя 
университетска катедра, нито е разпространявано от специално 
списание. Дори не е имало типичон представител и ревностен 
защитник.
 Обаче това съвсем не означава, че неговото разпространение 
в България е слабо, неговата популярност - бледа. Напротив, 
ницшеанството представлява едно значително нашумяло 
буржоазнофилософско явление на българския идеологически 
хоризонт.
 а.  Предпоставки. Своеобразието в развитието на българска-
та обществено-икономическа действителност след Освобождение-
то определя не само интереса към едни или други проблеми из 
ницшеанството, но обуславя и неговите характерни особености у 
нас.
 Немското икономическо проникване в България след 
Освобождението, съответните връзки между двете страни 
способствуват за внасянето на този пруски идеологически продукт. 
Но ницшеанството не е било прието у нас като нещо силно желано 
и дълго очаквано тъкмо защото поради исторически причини няма 
кой така да го желае и очаква, липсва онова тежко „наследствено 
нещастие”, каквото за немския народ представлява юнкерската 
буржоазия.
 Но това съвсем не означава, че за проникването и влиянието 
на ницшеанството липсват реални опори у нас. През онова време 
са били налице известни обстоятелства от местен характер, които, 
макар и не така значими, по един особен начин са допринесли за 
проникването на ницшеанството или пък за застъпването на една 
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или друга идея на Ницше.
Казахме вече, социалната основа на ницшеанството в Германия 
е поземлената, кръвната аристокрация, заменена по-късно с 
промишлената, финансовата аристокрация. Благодарение на своята 
относителна самостойност витаещият в тези кръгове реакционно-
аристократичен дух прониква, макар и частично, и в други 
обществени кръгове.
 Освен родословно поземлената или промишлената 
аристокрация е възможна и духовна аристокрация, т. е. аристокрация 
на образоваността или, както Херцен казва, „на съзнателното 
превъзходство, на гордото пренебрежение на масите”. Появата на 
този нов интелигентски слой у нас съответствува на укрепването 
на едрата буржоазия през времето на Стамболовия и народняшкия 
режим. Духът на възрождението и революционното минало отстъп-
ва на заден план, изместен от бесните аспирации на предприемачи, 
търговци, индустриалци. Изтъкнатото обстоятелство създава ново 
настроение, нова психологическа нагласа. Това е новата атмосфера, 
обективно подсилваща индивидуалистичния дух сред тогавашната 
интелигенция. Последната счита Базовата поезия за „опълченска”, 
т. е. поезия на едно минало време.
                   Въпросният интелигентски аристократиэъм благоприятс-
тва за проникването на ницшеанството у нас. То е характерно за 
времето от Освобождението на България до Октомврийската 
социалистическа революция. По-късно характерът на ницшеанско-
то разпространение е аналогичен на онзи, който подпомогна 
неговото по-нататъшно разпространение в Германия, пък и не само 
там, а именно идейно да съдействува за разчистването на пътя за 
идването на фашизма.
 Но докато в началото ницшеанството се проявява у нас по-
скоро като настроение1 в дадени моменти, като отделни възгледи, 
то през времето след Октомрийската социалистическа революция 
личат опити на ницшеанско теоретизиране, а у някои примесено с 
неохегелианско и открито свързване с войнствуващия нихилизъм и 
фашисткия мистицизъм.

1 Вж. Т. Павлов, Избрани произведения, С, БАН, 1964; А. Тодоров, т. I. Събр. съч. на П. Славейков, 
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1958, с 8. 34; също в J1. Славянкой, 35 г. от смъртта му, ред. Л. Стоянов, А. Тодоров и др.

 б. Източници. Първите елементи на ницшеанско прониква-
не се забелязват у нас след Освобождението, по-точно през 90-
те години на миналия век* В редактираното от Ст. Гидиков сп. 
„Живот” се помества една отрицателна статия (вж. „Същинската 
физиономия ‘на свръхчовека”, взета ог Revue encyclopedique, в 
която ницшеанството се смята за връщане назад, когато „слепи ще 
бъдат водени от луди”, год. I, стр. 258) и две хвалебствени такива 
(вж. „Фр. Ницше” от Т. Wyzwa и другата под същото заглавие от 
Albert Haas, с. 138, и втората от с. 217, г. 1898/1899).
 За   първи   преводи   на   съчинения   от  Ницше  се   смятат: 
„Избрани афоризми”, София, 1901 г.; „Тъй рече Заратустра” в две 
части, София, 1905, преведена от Д. Дечев. По думите на последния 
този превод е стъкмен през 1901 г. по изданието на Фриц Кьогел от 
1899 г. Освен този и превода на Мара Белчева  (започнат в 1904 и 
завършен в 1906 г., редактиран от П. Славейков, част от който е 
отпечатан в сп. „Мисъл”, год. 15 от 1905 г.), „Така каза Заратустра” 
е превеждан на два пъти от Н. Райнов (1919 и 1938 г.). От Ницше са 
преведени също: „Антихрист”- Опит за критика на християнството” 
- Стара Загора, 1912 г. Това е книга първа, единствената завършена 
част от замислената в четири части „Преоценка на всички ценности”. 
Останалите: II ч.  -  „Свободният дух -Критика на философията на 
едно нихилистично движение”: III ч. -„Пморалистът -Критика на 
най-съдбоносния род невежество,    на морала”, и IV ч. — „Дионисий- 
Философия на вечното възвръщане”, са били „подробно скицирани, 
но не окончателно наредени”. По-нататък следва да споменем:  
„Диописиеви дитирамби”, Ст. Загора,  1915 г.; извадки от неговите 
съчинения, издание на „Безсмъртни мисли”, 1940 г., и др.
 Не можем да не отбележим изобилието на преводна 
литература върху Ницше. Освен публикациите в сп. „Живот”, 
означени от нас по-преди, тук трябва да споменем още: „Философия 
на егоизма” от Г. Тюрк - 1903 г., представляваща малък сборник ст 
цитати, извадени от съчиненията на Ницше, Ибсен, Щирнер;

* Някъде срещнахме, че стамболовисткият вестник „Свобода” започнал още през 1892 г. 
да печата материали за ниишеанството. Нашата проверка не потвърждава казаното. Ние 
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не можахме да намерим такива публикации в споменатия орган през това време.

“Философията на Ницше”, рецензия за книгата на Лихтенберже 
за Ницше, поместена във в. „Духовна пробуда”, год. I, бр. 5, 1906 
г. Рецензията е отрицателна. Според автора това е една „книга 
без нужда”. „Философията на Ницше като културна проблема” 
от Г. Маркелов, 1904 г., написана в позитивен дух. По-нататък 
следват работите на Алоиз Рил: „Фридрих Ницше като художник и 
мислител”, Плевен,  1907 г.;  на Н. Я. Грот, Пшибишевски, Сепор, 
Луц и други.
 Наред с тях трябва да изтъкнем и други материали, като напр. 
рецензията на Ат. Димитров върху книгата на Маркелов, поместена 
в сп. „Мисъл”, 1904 г. Тук трябва да споменем също публикациите 
на К. Кръстев във в. „Литературен глас”, в. „Гражданин”, Хр. 
С Миров - в. „Демократически преглед”, Ст. Гидиков - в сп. 
„Българска мисъл”, Я. Янев, Г. Марков - в. „Глобус”, Ханс Хартман 
- във в. „Нова вечер”, ред. статия - във в. „Слово”, и др. вестници и 
списания. На тях и на много други материали за и против Ницше 
ще се спрем другаде.
 Някои от тези публикации, свързани с името на Ницше, 
са останали почти незабелязано явление в нашата книжнина 
(„Философията на егоизма”). Други са предизвикали оживени 
спорове (книгата „Анти Ницше”). Трети са били предмет на обстоен 
коментар. Имаме пред вид работите на Д. Кьорчев върху книгата «а 
А. Лихтенберже „Философията на Ницше”.
 в. Представители. Въз основа на изследвания материал се 
установява, че П. Славейков е първият проводник на ницшеански 
възгледи в България.2
 Кои концепции от философията на Ницше са били обект 
на внимание у П. Славейков? Той насочва своя поглед най-вече 
към Ницшевия възглед за свръхчовека и небезизвестния принцип 
за вечния възврат. Безспорно биха могли да се намерят и други 
допирни точки, но те съвсем не свидетелствуват за някаква близост
2 За разлика от „Живот” сп. „Мисъл”, редактирано от д-р Кръстев, помества от български 
автор. Стихотворението на П. Славейков „Сянката на свръхчовека”, год. 7, 1897, с. 460, е 
първото българско произведение, написано п ницшеански дух. Пак от Пенчо Славейков 
в същото списание, год. 8, 1903, с. 469, е поместена литературна бележка за Ницше, 
придружена   със собствени  преводи  на  Ницшеви  стихотворения.
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 с Ницше, а представляват положения, известни далеч преди Ницше. 
Например копнежът на П. Славейков за оригиналност и пълнота 
на индивидуалното проявление е широко популярен в Германия, 
пък и не само там, още през периода на „бурните устреми”. Той се 
среща и у Ницше, но се отнася само за един избраник, т. е. само на 
свръхчовека е позволено такова проявление.
 В своята поезия Пенчо Славейков определено интерпретира 
концепцията за свръхчовека на няколко места, предимно в „Сянката 
на свръхчовека”, „Химни за смъртта на свръхчовека”, „На другия 
бряг”. Пак на нея е посветена лекцията му „Заратустра”, изнесена 
през 1910 г. в София, а също и в литературната му бележка „Фр. 
Ницше”, поместена заедно със собствени преводи на няколко 
Ницшеви стихотворения в сп. „Мисъл”.3 Централно внимание на 
„вечния възврат” П. Славейков отрежда в споменатата си лекция, 
напечатана за първи път в сп. „Златорог” през 1920 г. От друга 
страна, особено относно концепцията за свръхчовека, трябва да се 
има пред вид какъв е нейният смисъл у Пенчо Славейков и, второ, 
как П. Славейков осветлява тази Ницшева концепция.
 Докато през времето на началното проникване и раз-
пространение на ницшеанството в България, свързано главно 
с името на Пенчо Славейков, забелязваме едно своеобразно 
отношение към Ницше, изразено в несъвпадение на концепциите, 
то по-късно, по времето на общага криза на капитализма, личи 
стремеж към по-пълно придържане към схващанията на Ницше. 
Най-голямо старание в тая насока проявява Янко Янев.
 На второ място заслужава да изтъкнем една друга особеност: 
В своето политическо и гражданско поведение Пенчо Славейков 
проявява подчертана самостоятелност. В условията иа тогавашната 
класово-политическа ситуация той не се проявява така, както би 
се очаквало от нескритите му на места симпатии към Ницше. Това 
може да се види от факта, че е голям противник на Ст. Стамболов и 
не по-малък почитател на изпадналия в немилост представител на 
дребната буржоазия П. Каравелов. Вместо на тираничния, той бе 
привърженик на демократичния режим.

3 Срв. Мисъл, год. 8, 1903, с. 489.
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Вярно е, че и по-късно, дори в тридесетте години, се срещат 
умерени представители на ницшеанското застъпничество и 
разпространение (Д. П. Иванчев и др.). През това време вече се 
върши идеологическа подготовка за идването на фашизма ,на 
сласт. Следователно те са закъснели, защото тогава са стояли други 
задачи пред ницшеанството - разработване на почвата (Д. Кьорчев, 
вж. статиите „Идеи върху свръхчовека”, „Исус” и др.) и борба 
за укрепване на фашистката власт (Я. Янев, най-вече в книгите 
„Антихрист”, „Героичният човек”).
 Българските ницшеанци разработват проблемите 
главно за свръхчовека, вечния възврат и някои други от по-ма-
ловажно естество. Ирационалистичните ницшеански веяния се 
интерпретират предимно в духа на новите социално-политически 
тенденции на империализма през периода на неговата обща криза.
 Когато говорим за проникване и разпространение на ниц-
шеанството у нас, трябва да имаме пред вид и формите или, по-
определено казано, пътищата на пренасяне. За разлика от другите 
философски течения на буржоазната мисъл ницшеан-ството 
прониква предимно по нефилософски път. То не е застъпвано 
от видни български философи. И в този смисъл ние говорим за 
литературно, политическо, окултно-мистическо и педагогическо 
проникване на ницшеанството. Имат се пред вид главно про-
фесионалният облик и социалните функции на застъпниците, 
тяхната роля и значение.
 Но това не бива да се разбира като персонално определение, 
а преди всичко и най-вече като идеологическо явление в една 
или друга област, удовлетворяващо едни или други потребности. 
Така например за нуждите на българския индивидуализъм, на 
интелектуалния аристократизъм ницшеанството е будело интерес 
и внимание. От гледна точка на подготовката за фашисткото на-
стъпление у нас след Октомврийската социалистическа революция 
на преден план излиза политическата функция на ницшеанството. 
От своя страна ирационализмът на Ницше не е могъл да остане 
незабелязан от представителите на окултно-мистичните веяния 
у нас. Присъщият им афинитет е предпоставка за тази форма на 
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проникване. Най-сетне антиинтелектуализмът на Ницше както 
в чужбина, така и у нас не е останал чужд на едни или други 
представители на педагогическите кръгове.
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3 
Субективизмът в любовта

А. Любовта, казва Шекспир, е „жажда за живот”. Тя е 
градивна младост, защото окриля душевно, възпроизвежда 
родословно, утвърждава социално. Цялост, изключително 
богата с емоционалност, илюзорност, мечтателност. По 
своята природа тя е отношение между двама, които за по-
дълго или за по-кратко време се самонамират един в друг, 
изпълнени с радост и неспокойствие. “Човек напразно по 
единично го наричат човек са двама души, които се обичат” 
(В.Петров).
 Взета като състояние на индивидуално-
психологическо вълнение, тя е мощна двигателна сила, 
дълбок извор на вдъхновение и обект на художествено-
творческо възпроизвеждане, безкрайно поле на научно-
изследователско разработване. Историята на философията 
свидетелства, че докато в античността и Средновековието 
проблемът за любовта винаги е заемал някакво място в 
делото на мислителите, то през новото време, главно във 
френската, немската философия и най- вече от средата на 
миналия век насам, тя става все по-често предмет на цялостно 
занимание24 Забелязаното повишаване на интереса към 
този проблем е в тясна връзка със социално-историческото 
развитие и по специално с увеличаване усложненията 
в житейския свят на хората. Откроявайки се със своята 
внезапност на появяване, активна сила и продължителна

24 Vgl. К. Michelet, Die liebe, 1859; К. Teichmüler, Über das Wesen 
der Liebe, 1879; P. Mantegaza, Psychologie der Liebe, 1904; S. 
Freund. Drei Abhandlungen zur Sexual théorie, Wien 1925 u. s. w
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трайност на властване, любовта е „комплексно биологичес-
ко и социално привличане и общуване на мъжа и жената, 
което възниква на основата на инстинкта за възпроизводство 
на поколенията и осигурява особено интензивна духовна и 
плътска наслада.”25

 В тази дефиниция са обхванати почти изцяло 
имплицитно съдържащите се в нея компоненти, които я 
характеризират. Тя изключва каквито и да било елементи 
от християнската концепция за общочовешка вселюбов 
и е съвсем друго нещо в сравнение със схоластическото 
разбиране за любовта като сумиране на сетивна (amor sen-
sitivus) и духовна (amor intellectivus); желаеща (amor con-
cupiscentiae) и благопожелаваща (amor benevolantiae).26 

Така също е далеч от натурализираното ù принизяване до 
биологичното.
 Както половата, така и другите разновидности на 
любовта са динамични състояния, добиващи различни 
очертания и нюанси до степен на преминаване в своите 
противоположности, каквито са: омразата, измяната, 
предателството и т. н. Всичко това става в сложния лабиринт 
на човешката индивидуалност, взета като конкретно 
проявление на нейния вътрешен строй, изграждан или 
разрушаван в зависимост от ситуациите, съдействуващи 
или противодействащи за реализацията на генетичния код. 
А това означава, че всяка разновидност на любовта приема 
индивидуална форма, представляваща гъвкав и менлив 
феномен откъм сила и трайност, акценти и нюанси.

25 К. Василев, Любовта, С 1985.
26 Vgl. Rudolf Eisler, Handwörterbuch der Philosophie, Berlin 
1913, S. 372,373.
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 Казаното е особено характерно за половата любов. Тя 
задушава всичко, което ù е чуждо, и обратно. Носителите 
се увличат до степен на самопренасяне един в друг. Това 
забравяне на себе си, подчертава Хегел, „при което обичащият 
не съществува за самия себе си, не живее за себе си и не се 
грижи за себе си, а намира корените на съществуването си 
в друг и все пак тъкмо в този друг се наслаждава изцяло на 
самия себе си, съставлява безкрайността на любовта.”27

 Тази красота на живота и неговата сладка мъка, 
която поражда, стимулира воля за живот не понася нищо 
друго във вид на различия, несъответствия, отклонения, 
противопоставяне освен себе си.  Всяка любов вехне, страда 
от всичко, което не я оставя на самостоятелно присъствие. 
Сама е предмет на себе си с претенция, както забелязва 
Фихте за вечност. Признава бъдещето единствено като 
безкрайно и неизменно настояще. Дълбокото опиянение 
затруднява разбирането ù като изменение. Влюбенитеса 
лишени от историчност на мисленето. Като обич към себе 
си в лицето на своето любимо същество, чрез което я 
постига, тя повишава деловата активност, творческата мощ 
на човека и когато слуша другата страна, слуша косвено 
личното си аз откъм неговата рефлексия - азът в огледалото. 
Поради тази причина влюбените са безкрайно и охотно 
разговорливи. Всеки говори за себе си с валидност за другия 
и обратно. По това се различават от самовлюбените, които 
именно защото са в пряко отношение към себе си никога 
и никого не ревнуват. Те нямат съперници, конкуренти. 
При взаимно влюбените имаме връщане чрез другото аз в 
собственото. Тъкмо благодарение на своята откритост тази 

27 Г. Хегел. Естетика. Т. 1, С 1967. с. 749.
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обективна траектория е застрашена от външни въздействия 
или разминавания, недоразумения. Защитавайки се от 
всичко, е принудена да пристъпва с трепетно внимание 
навсякъде, защото за нея няма нищо маловажно или считано 
за недостойно.
 Любовното преживяване напомня за научното 
познание. Едва ли има някой, който да не е разбрал, че за 
тях няма незначителни неща. Макар за науката и любовта 
всичко да е важно, разликите се очертават по отношение на 
това, че за науката има актуални и неактуални положения, а 
за любовта всичко е важно, актуално.
 Взаимността в любовта е само привиден израз на 
равенството. Не може да има равенство, щом за нейното 
спечелване, споделяне и задържане трябва да се полагат 
всевъзможни угоднически усилия, принудителни жестове, 
включително и лудости и глупости било от едната, било от 
другата страна - според случая. За хора с продължително 
застояла инертна емотивност или налично слабоволие 
първата любов понякога се оказва последна.
 За любовта очарованието е началото, а разочарованието 
- краят. Но не всяко очарование е любов и не всеки край е 
разочарование. Тя е отношение, в което всяка страна трябва 
да бъде достойна за другата. В противен случаи тя много 
скоро умира. Любовта може да бъде съвместима с интереса, 
но никога със страха и насилието.
 Много често мъжът живее с илюзорното съзнание, че 
се жени за най-подходящата нему жена, а след време разбира, 
че не е така. Но не може да бъде иначе. Поради своята 
субективистична настроеност, обективна непригодност и 
съкрушимост нито една илюзия не е трайна. Решението 
на мъжа да се ожени не е взето самостоятелно, макар да 
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си въобразява, че сам си е наумил това. Обикновено то е 
продиктувано чаровно от жената, за която е решил да стори 
това.
 Знае се, че любовта идва още от първи поглед, а 
си отива бавно, разкъсвана от колебания и противоречия, 
ставащи все по-остри. Всеки, койито е любил и мислил 
върху това отношение, е разбрал, че то се зарежда и 
утвърждава само, спонтанно и по обратен път постепенно 
се разпада. То се преживява тежко, защото е градивно 
противоречиво единство на радост и мъка, права и 
задължения, волност и отговорност - едно от най-богатите 
с илюзорност, мечтателност отношение. Тази „хитрост на 
разума” е изключително важна в родов и индивидуален 
план, спомогнала не само за създаване на радостни трепети, 
дълбока душевна връзка у партньорите за укрепване 
творческата оригиналност на отделните дейци, но и което е 
по важното, за оцеляването на човечеството.
 Илюстративно казано, този могъщ живителен фактор 
е огън, който пламва, без да прави дим отначало. Последният 
се появява постепенно, докато най-сетне стане трудно, а 
понякога съвсем непоносим до пълно угасване на огъня. 
Един мъчителен процес, защото се разрушава отношение, 
мечтано, искано, като нерушимо в своята непреходност и 
пленителна възхитителност.
 Във всяка любов важното е не само съхранението ù като 
възвишено отношение, но стремежът към усъвършенстване 
на хармонизацията между обичащите се. Всеки обичащ 
иска неговият обект, а и той също да бъде на все по-високо 
стойностно равнище. Такава е действителната нагласа 
на обичащия - да вижда постоянно и неимоверно ценен, 
достоен любимия предмет, а значи и себе си в състояние 
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на съответна пригодност. Тя е възторжено ирационално 
опиянение, неразделно свързано със страдание, понасяно 
под неговия знак и закрила. „Всеки влюбен е безумен” (Om-
nis amans aniens).
 Любовта е сляпа, казват немците. * И още: „Грешни 
са пътищата на любовта.”** Но не само тя, много неща на 
света са слепи: омразата, завистта, ревността, надменността, 
лековерността...Изобщо повечето отношения, формиращи 
се върху основата на емотивността, са почти такива. Под 
нейно влияние, когато любовта идва, се изтъкват приликите, 
сходствата, а когато си отива - разликите, противоречията. 
И затова чувствата се нуждаят от възпитание, нещо, което 
разумът, трезвият разум може в значителна степен да свърши 
с подкрепата на волята. Паскал и Яворов, независимо 
един от друг, всеки по свой път, бяха стигнали до извода 
за непокорството на чувствата. Какво омайно поетично 
видение срещаме у Яворов: „.. .че сърце глава не пита, то 
е птичка дяволита; гдето иска, там се рее, както иска, тъй 
си пее.” Любовта и гладът не спазват ред, не признават 
морални норми, правни закони, религиозни догми, църковни 
канони.
 А би ли могло да бъде иначе, щом влюбването е 
еднопосочна заплененост от представител на единия пол 
с претенция за многозначност и всевалидност. Неговата 
илюзорност след време постепенно изчезва от съзнанието 
на своя носител. Половата любов внася умствена здравина, 
трезвост в различни дози и степени на почти всеки, 
когото споходи. Състояние, което влюбеният преживява 

* Liebe ist blind
** Irrwege der Liebe
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като върховно озарение. До значителен градус запазва 
сдържаност, самообладание онзи, който е напреднал в 
деиндивидуализацията на секса. Загубване на ума в тази 
взаимност не означава окончателно обезумяване, макар да 
се срещат изключения във вид на илюзорно отнасяне към 
реалността. И в любовта има разум, но снизен по форма 
и съдържание здрав, трезвен разум. И затова активната 
намеса в нея изисква конкретно моделиране съобразно 
индивидуалността на харесания обект.
 Някои казват, че няма нова любов преди старата да 
си е отишла. Но те забравят, че новата е в състояние да я 
измести, без да дочака старата да си отиде сама по себе си. 
Новата само ускорява отмирането на старата. Предметът 
на любовта може да се заменя, но влюбчивостта на човека 
си остава,докато го има. Знаем колко горчиво е плакал 
осемдесет и три годишният Гьоте (умрял същата година) 
заради несподелената му любов с младата Улрика. Известен 
е скандалният случай с бащата на Балзак, който на осемдесет 
години ощастливил с майчинство едно селско девойче. Русо 
казва, че любовта е вечно жива.
 С напредването на възрастта у мъжа и жената 
настъпват психо-физиологически изменения, които на пръв 
поглед изглеждат неразбираеми или забавени. Става дума 
за психически възврат в живота на възрастните и особено 
на мъжете през петдесетте години, пък и по-късно. Касае се 
до усилване на любещенските подсети, напомнящи за своя 
порив, а не по своята реализация за младенческите години. 
Този възврат по отношение на силата на психическия поток 
като своеобразна възрастова ситуационна нагласа е струва 
ми се закономерно явление, което заслужава внимание. 
Имаме предвид темата за диалектическою движение и 
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изменение на разгледаното отнасяне като отрицание и 
приемственост в границите на човешкия живот. Или взета в 
по общ план - темата за остаряването.
 Противоположно на младостта, когато индивидът 
бърза в процеса на своето съзряване и радостно посреща 
белезите на порастването, то при старостта обратно - той 
се разделя мъчително с възможностите си от младите, 
зрелите години. Такава е линията на измененията в живота 
му. Същевременно всичко това не следва да се разбира 
като еднозначна детерминираност, а като противоречива 
реалност. Защото както в самото естество на нещата 
изобщо, така и в човешкия индивид по-специално, са 
налице прояви на самоотстояване, усилия за продължение 
на съществуването.
 Биологично погледнато, процесът на остаряването е 
невъзвратим. Но това не означава, че се осъществява със 
строга равномерност, защото не е без значение естеството 
на механизмите, начинът на функционирането им, с които 
индивидът се самоотстоява или погубва. От такова естество 
е изоставането на съзнанието спрямо настъпващите 
биологични и други изменения; останките от инерцията в 
поведението, същинското време на която е отминало. В тази 
обща връзка е характерно и друго, а именно важното място, 
което заема отнасянето на човешкия индивид към здравето, 
към утвърждаването като опазване и грижата за активно 
дълголетие, израстване и т.н.
 В нашия случай а ла Гьоте (така е с всеки, с всяка) е 
налице израз на закономерно ставане, означено с термина 
„вечен възврат” (die ewige Wiederkehr). Тук го виждаме да се 
откроява като психологическо противодействие на ставащи-
те биологични изменения. Думата е за субективистичността 
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на съзнанието в себе си и поведението спрямо другите. Така 
индивидът (старият да се влюбва в млада, старата - в млад) 
се самосъхранява душевно, а значи крепи и физически.
 Друг е въпросът за разликата между щение и можене. 
Първото е уверяване в подържането на себе си, а второто 
-истинско подсещане за ставащото изменение. Шели много 
правилно подчертава, че сърцето бръчки не хваща, т.е. 
„меракът си е мерак” - крепи духа.
 В любовта жената е по-изобретателна от мъжа. Тя влага 
много повече умение в характерната за нея нежна форма на 
насилие. А любовта е от този клас явления, в които нежността 
е в своя свят на живот. Жената си служи далеч по-успешно 
с това оръжие за спечелване и покоряване на харесания от 
нея мъж, отколкото последният спрямо нея. Тя прави всичко 
блазнещо неговото самолюбие, напипвайки хитроумно най-
тънките и фини струни на неговата душевност. И то с много 
умелост и такт, както най-удобно допада на неговото аз, 
усърдно изучавано като трайна структурна изграденост и 
конкретна ситуационна изявеност.
 Обкръжен от грижовно внимание, сърдечна топлота, 
подпомаган, облекчаван във всичко, вживявайки се дълбоко 
в нейната чаровна женственост, мъжът се чувства възвишено 
омаян, изпълнен както никога с огнена вяра и безгранична 
обич към единствената несравнима с никоя в света...
И докато го върже, т. е. ожени за себе си. Казваме така, 
защото само привидно мъжът е активната страна. После 
тази възвишеност на оптиката изчезва, заместена от самата 
проблемна действителност. И всичко това обратно на онова, 
което е било - противоречия, противоречия все по-сложни, 
все по-остри.
 Не бива да смятаме, че всякога у всеки любовта е 
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такава. В случая имаме предвид една добре пресметната, 
зряла целенасоченост. Ученическата любов е най-богата 
откъм емоционални вълнения и най-бедна на размисли. 
В сравнение с нея студентската е много по-изпълнена с 
трезви мисловни елементи. Своеобразието ù като присъща 
единствено на определен субект се подсилва от липсата 
на опит и наблюдение през годините на младостта. 
Динамиката на вълненията също влияе възпрепятстващо 
върху възможностите на търпението и проницателността, 
спомагащи за трезво разумното държане на съответната 
страна в това отношение. Както се знае, главното за него е 
ощастливяването на другия чрез себе си и на себе си чрез 
другия.
 Всъщност, видяхме вече, това отнасяне на влюбения 
субект към любимия обект се заражда, формира и утвърждава 
според личния свят на отнасящия се, дали обича разумно 
или безумно, пасивно-съзерцателно или активно действено, 
дали диво ревниво или толерантно вежливо и пр. зависи от 
субективността на живеещия в състояние на влюбе-ност 
към любимия човек. Даден индивид може да уважава, да се 
възхищава от друг, без да го обича, но не може да го обича 
и да се възхищава от него без да го уважава.
 Не само любовта няма множествено число поради 
своя субективизъм. Такава е и природата и на ревността, 
завистта и пр., имащи своите ирационални опори в 
човешката душевност. Носителят им приема всичко, което 
е в унисон с тях независимо от степента на достоверност. 
Те поемат най-много субективистичен заряд в съответствие 
с неговата природа. У едни той лумва, същинска огнена 
стихия, пламваща с необозрима сила, докато изпепели 
всичко - явление, характерно за буйните, силните натури. 
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У други тлее и мъчи безутешно. Така е при малодушните, 
слабите, безпомощните люде. У трети като змийска отрова 
(гибелна за своя предмет, но безопасна за отровителя). Имаме 
предвид садистично   егоистичните   натури,   за   които   
няма   по-възвишена наслада от причинените страдания на 
своя партньор. Такива са и циничните.
 Сложно е диалектическото взаимоотношение между 
любовта и ревността. Няма любов сама по себе, тъй като 
винаги е субективно състояние за себе си. А щом е така, тя 
трябва да се брани от всичко, което я застрашава. Макар и 
да е изпълнена с безкористие, изразено по Виктор Юго, тя 
си остава по същество егоистична реалност. И за разлика 
от много други такива реалности любовта е съоръжена с 
двойни механизми за самозащита: вътрешни и външни, 
неделимо сплетени до степен на монолитна цялост. Да 
поддържа с всички сили огъня на любовта у другия и 
същевременно да го пази от външен похитител. Касае се 
до обективни по произход и принадлежност отношения на 
две сърца, които имат изглед на взаимоустременост и са 
застрашени да се разместят от трето лице, ползващо се с със 
своеправието на активна възможност за вместване. Именно 
от него иде външната заплаха. Същевременно ревността 
е в състояние на самозареждане дори и когато няма нищо 
откъм обективно съдържание. Така субективното прераства 
в субективистично преживяване, т. е. лишено от обективни 
данни. Ревността е винаги там, където има любов. И в този 
смисъл вярна е тезата на Августин (354 - 430), според когото 
„който не ревнува, не обича.”*  Който е любил, не може да 
не е разбрал това.

* Qui non zelat, non amat
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 Самата намеса на другия субект унижава заместения 
тъкмо като изместен чрез доказано превъзходство. Почти 
винаги изместеният изпитва омраза към съперника, също и 
към невярната половинка заради изявеното пренебрежение 
и ново предпочитание. Пренасоченото внимание на 
тази половинка към новопоявилия се субект оскърбява 
засегнатата страна, чиято обич продължава да съществува, 
запълвайки се с гняв и ненавист спрямо изменящия. За 
разлика от последния, който напредва в съгласие със себе 
си към новия, изоставеният попада в състояние на остра 
противоположност между любовта към досегашния верен 
партньор и омразата към него, към откроената неверност. 
Спиноза сполучливо и уверено насочи своя поглед към това 
противоречиво единство, което много бързо се разпада.
 Видно е как егоизмът създава своя страж - ревността,  
който може да стане неин палач. Тяхното единство си има 
своята специфика, която си пробива път и през сферите на 
интелектуалното, общокултурното съзнание и през тези на 
бездуховността, примитивността. Алтруизмът, или безко-
ристността, за които говори Юго в любовта е нещо твърде 
тясно, егоистично защото се уповава само на двама влюбени. 
И поради това наличното реално безкористие, прерастващо 
много често в себеотрицание, придобива изглед на нещо 
привидно. В случая той няма оная широта на валидност, 
каквато срещаме при обичта към семейството, приятелите, 
класата, народа, човечеството.
 Тъкмо това, което крепи алтруизма, а именно егоизма 
на неговата любов, е онова, което я руши. Тя няма свое, 
ако ни е позволено да кажем, субстанциално съдържание в 
себе си, а е корелативна цялост от две относими, изпълнени 
с взаимни чувства. Последните имат за свои носители 
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отделните субекти, които не се намират в състояние на 
никаква природна и социална безтегловност, а закономерно 
обусловени реалности. Поради това у тях рефлектират 
всевъзможни въздействия, в резултат на които броят на 
личните изисквания като различни, несъответстващи, 
противоположни се увеличават, откроени като все по-
угнетяващо бреме върху самата любов. А тя страда и гние 
от всичко: скръб, недоимък, еднообразие и т. н., та дори ако 
щем и от всичко обратно. Това обратно също води до нейното 
изменение във вид на взаимоуважение, привързаност или 
пък противоположно на тях. И ако не съзрем, че в най-лошия 
случай остава скелетът на дълга към „третия елемент”, 
децата, значи психологически мъжът да си остане ерген в 
своята субективност, па макар обективното развитие да го е 
направило съпруг, баща. Същото бихме казали за майката, 
съпругата, останала на стадия на моминската, по-точно 
предбрачната си душевна нагласа. Казаното свидетелства 
за недостатъчна умствена и поведенческа зрялост като 
социална пригодност за отстояване повелите, диктувани 
от закономерните изменения, настъпващи в живота. А без 
необходимата степен на споменатата зрялост, подпомагана 
активно и от самите потребности на развитието, не могат 
да се укрепят устоите на психологическата грамотност 
на общуване, така значима за човешките отношения и 
особено за брака, семейството. А това са положения из 
проблемната сфера за съответни единства. Единството 
им като цяло и на всяка поотделно не означава еднаквост, 
не премахва конкретното многообразие и индивидуално 
различие в тяхното откроение. То остава според степента на 
индивидуално-психологическата издигнатост и широта или 
снизеност и теснота на състоянията в споменатите сфери. 
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Затова са безбройни като реалности и неизчерпаеми като 
сюжетни разновидности.
 Любовта и ревността са упорити състояния 
именно защото се самозареждат, самонавиват. Всичко 
при тях се пречупва през призмата на субективистичната 
функционалност на конкретния човешки индивид. 
Влюбеният, ревнивият, завистливият възприемат много по-
себично своя предмет за разлика от останалите субекти, 
намиращи се извън тях. Споменатите, ако нямат достатъчно 
аргументи, измислят и допълват положението със свои. 
Монтен бележи, че е нещо като болест - подсилва се от 
всичко, не се лекува с нищо. Тълкуват всичко по собствените 
устои на личното си отношение на любов и ревност, пък и на 
завист. Логически доказателствените упования са зареждани 
и формирани иманентно с материал от психологическо 
естество, но с предназначение и права за фактическо. 
Ревността бди над любовта, както тръните бранят розата, 
рогата - рогатите. Но за разлика от тях ревността и особено у 
духовно неразвития, първичния партньор я погубва, вместо 
да я съхрани.
 Кипнала на базата на ревността, омразата, както 
е най-често с всяка, не се руши от нищо. Тя отмъщава, за 
разлика от любовта, която може да прощава. Последната е 
в състояние да добие по-остър или по-спокоен вид, дори 
да изчезне напълно - израз на далеч по-голяма гъвкавост в 
съпоставка с тази на омразата. Любовта е най-красивото в 
човешките отношения, а омразата - най-грозното. Лошо е, 
когато първото стане второ, хубаво би било, но за съжаление 
второто никога не става първо. Любовта познава само 
краткотрайни форми на живот. Разочарованието доказва 
това. Омразата е почти постоянно присъствие. Тя не познава 
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очарованието, нито пък то нея. Скарването и сдобряването 
са друго нещо. Любовта и омразата си приличат по това, че 
са могъщи сили. Колкото и да са отдалечени в миналото, 
омразата или пък любовта все остават някакви следи, 
колкото и да се скриват, не остават незабелязани за очи, зад 
които има мозък.
 Защо първата и последната любов са най-силни? 
Защото започването и завършването са най-важните 
пунктове на всяко дело. А в случая бележат началото и края 
на отделната родова дейност, след чието изчезване започва 
и отмирането на индивидуалната му наличност. Това даде 
основание на Шопенхауер да сметне, че след последната 
менструация жената престава да бъде хубава. След брака 
мъжът намира маса недъзи и на най-красивата жена, станала 
негова съпруга, казва Балзак. А малките недостатъци 
започват да изглеждат все по-големи. Така е и с жената по 
отношение на нейния мъж. И за двамата свързващото начало 
постепенно става отдавнашно минало.
 Открай време се пее и винаги ще се пее за любовта, 
но не е така за брака. Радостите от първото и тежестите на 
второто определят това. Любовта идва по един и същ начин, 
ала си отива твърде различно. Понякога преминава в своята 
противоположност - омразата, друг път се превръща в своята 
обичайна привързаност, а много често в безразличие, сякаш 
не е съществувала. Тя е чувствителна към всичко. Или се 
разпалва, или се руши под напора на сметки, задължения и 
пр., „бракът предлага домашния кръст”.28

 Обикновено брачната кулминация е нейният гробовен 
финал. Тогава, както често се случва, тя отново пламва у

28 Хегел. Г. Ф. Естетика, т. 1. С, 1967, с 787
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единия или другия с ново предметно съдържание, но в 
същата позната форма.
 Любов и брак - първоначално монолитно единство, 
което след това се изпълва с все повече противоречия, с които 
не могат да се справят съпрузите дори и пред върховния 
дълг - децата. След продължително време любимата започва 
да се държи като износена съпруга спрямо износен съпруг. 
Нерядко и той постъпва така. Това най-лесно става, когато 
няма общи цели и взаимна заангажираност за тяхното 
постигане. Гюстав Флобер в „Мадам Бовари” с художествени 
средства показа докъде се стига, когато субектът не е зает с 
нищо сериозно. Жената знае, че има или няма настроение, 
знае как се чувства - удобно, неудобно. Но тя рядко знае 
какво ù е, и какво не ù е, независимо от това дали ù има 
нещо или пък ù няма нищо. Но това не ù пречи да поддържа 
постоянно дежурство на своето типично женско искане. 
Какво е то?
Б. За човека най-хубавото нещо на света е човекът, гласи 
една древногръцка мисъл. За мъже, бихме добавили, това е 
жената. А за жената - самата си тя и на първо място нейното 
дете.
 Всяка жена цени високо природния дар - красотата 
си, най-мощното оръжие, с което покорява мъжа. А по-
нататък според умението си да го поддържа. Тя иска да 
изглежда красива, да бъде обичана, за да завладява и 
разполага с обичашите я както си ще. Обикновено това 
„развъртане, разиграване” й носи удовлетворение - израз на 
безсмислената потребност да властва. Тя или е възхитена, 
или възмутена, но никога равнодушна; или ù е приятно, или 
неприятно, ала не и безразлично. Нейната върховна ценност 
е да бъде забелязана, ухажвана, пожелавана.



85

 Хубавата външност на жената става по-възхитителна, 
когато е одухотворена, заредена с артистичен чар, изтънчени 
маниери, ласкава интонация, изразителна усмивка...И 
обратно, нейните природни прелести губят от своето обаяние, 
когато са такива на капризна, своенравна и т. н. лишена от 
женственост претендентка за първокласна красавица.
 За жена не се пита жена, защото никоя не признава 
предимства у друга жена. Не се пита при положение, както 
обикновено става, а именно, че щом един субект превъзхожда 
друг в дадено отношение, той с лекота си присвоява правата 
за превъзходство над него и в друго, ако не във всяко. А в 
съзнанието на жената се зараждат по-лесно и по-обхватно 
илюзии в сравнение с мъжа. Нейната силна емотативност 
благоприятства дейно в тази насока.
 Силата на красотата у жената е далеч по-голяма и по-
внушителна, отколкото тази у мъжа. С това си качество тя 
го привлича, „както морето бързите реки” (Петьофи). А той 
мисли, че избира. И какво гледа най-много, когато избира? 
Известно е че от кръста надолу. Тази част е изключително 
важна за мъжкото виждане. Нерядко можем да срещнем 
съпруг с инвалидност в краката, но съпруга - много трудно. 
Там между краката на жената е мъжкото щастие, са казали 
още древните* . Нима е случайност наблюдаваната в 
развитите, а вече и у нас сегашната изключителна скъсе-
ност на рокли и поли, на тесни или пък свръхкъси пантало-
ни. Тази част отключва асоциативност, развихря фантазност 
у мъжа - неща, които жените много добре знаят. Нужно ли е 
да подчертаваме, че детето се гледа от главата надолу. Въпро-
сът не е само до ръста му, но и до най-изразителното 

* Inter pedes puellarum est fortuna puerorum
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у него - главата, лицето. Там са заложени очакванията, 
надеждите, респективно неговата индивидуалност като 
подрастващо същество. А за мъжа, обратно - от раменете 
към главата, по-точно казано с езика на Конфуций, той не 
се мери от краката до главата, а от главата нагоре. Древният 
източен философ набляга не на анатомичната даденост 
на мъжа, а на духовната, творческата. А тя проличава 
единствено в обективната реализация на неговите умствени 
и физически възможности.
 Женската интуиция, която по думите на Балзак 
напомня на чудеса, е понякога значително безпомощна и 
отстъпва пред лековерието и доверчивоста ù. Струва ми 
се, че за първото спомага прозрачността на другия, а за 
вторите хитруването и толерантността му. В сравнение с 
мъжа жената има по-жив и динамичен душевен свят, дава 
по-бързи и по-сполучливи отговори при трудни ситуации. У 
нея преобладават емоциите, които се характеризират с бърза 
менливост, яркост и сила. Те влияят много активно върху 
нейното мислене и поведение. За разлика от мъжа тя е по-
лабилна и склонна към остри и крайно противоречиви изяви 
- обстоятелство, което задължава мъжа да се съобразява 
доколко да ù вярва и до каква степен може да разчита на нея 
в едно или в друго отношение.
 Хайне казва, че жената си мени мненията, настроенията, 
както облаците формата. Но какво значение има формата, ще 
запитаме, щом най-често небето е облачно. Въпреки всичко 
тази възможност ù придава известна колоритност, но заедно 
с това тя си има своята женска позиция, непоколебима, 
непоклатима и неотстъпна в отстояването ù: съпружеска, 
майчинска, професионална, та дори етническа, верска и т. н. 
Това не пречи да срещаме рядко две жени да приятелствуват 
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и същевременно да слушат охотно лоши думи една за друга 
- нещо, което сред мъжете по-трудно се намира.
 Умната жена разбира прекрасно, че красотата и 
смиреността ù са по-силни от всяка нейна войнственост. 
Обикновено съпругата овладява неусетно съпруга си, като 
съобразява, а по-нататък направлява неговите навици, 
като обслужва и подпомага, правейки го безпомощен да се 
обслужва сам. Недостатъчно съобразителната, напротив, с 
противопоставяне, грубости го превръща в нищожество...
У жената непосредственият усет и по-точно образованият, 
културният е по-точен от разумния на мъжа.
 Който има умна жена, бял ден няма да види, но човек 
ще стане, успех ще постигне. Същото е и с жената, ако има 
умен, делови мъж. Той разбира, че обикновено жената е 
като детето - иска много неща, бих казал всичко, има нужда 
от постоянна закрила, главно в социалния ù живот. Който 
търси партньор без недостатъци, той не знае какво търси, 
защото няма такъв.
 Не е в единство със своя мъж онази съпруга, която не 
зачита неговите приятели или пък е в своеобразна връзка 
с някой от тях. Така е и с мъжа по отношение на жена си 
и на нейния свят. Жената е куб, разкриването на чиято 
изгодна допирателна страна не се удава лесно на всеки мъж. 
Казано по-нататък със същия странен език, си позволяваме 
да се позовем на Балзак: „Мъжът е пумпал, който жената 
върти според мащаба на своята женственост, с камшика на 
чувствата.”*

* Възползвайки се от широтата на изразните средства, 
можем да се запитаме за следното. Защо обикновено мъжът 
предпочита жената да спи от лявата му страна? Струва 
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 Старателното угаждане от страна на единия 
партньор съсипва и двамата: първия с непрекъснатите и 
неограничени разходи на енергия и обслужване, втория - от 
получаваното готованско угодничество. Вехне от празнота 
и разпри онова семейство, което няма обща целенасоченост, 
активна дейност. Както навсякъде, така и в семейството 
самодоволството и застоят са гибел. Гледането на двамата в 
една посока е важно, бележи Екзюпери, защото очи, които 
постоянно се гледат, си омръзват, а които не се виждат, се 
забравят.
 Свястната жена знае кога да мълчи и какво да говори. 
Съумява как да храни мъжа, да го омайва с благи думи и 
приятни жестове. А от своя страна такъв един мъж се 
съобразява с онова, което се нрави на жените с надеждата 
за мир и хармония. Не е достатъчно наблюдателен онзи 
мъж, който трудно разбира каква мощна сила представлява 
слабостта, женствеността на жената. Пред тях е безпомощна 
мъжествеността на мъжа. Te ù осигуряват неусетно 

ми се, защото като по-активен фактор това положение му 
дава по-големи възможности за удобна деиственост на 
дясната ръка, с която по начало си служи повече, отколкото 
с лявата. В танците, каквито са тангото, румбата и др., 
също жената е откъм по-подходящата - лявата ù страна. За 
да бъде прихваната през кръста с дясната му. Своеобразно 
аналогична е картината с рицарските турнири, сраженията 
между конници - все с оглед на дясната ръка, за да има боецът 
оперативен простор да върти сабята срещу противника. Затова 
по традиция англичаните са въвели правилото за движение 
по улиците в ляво, останало от епохата на конниците. 
По-късно Наполеон го променя за много страни в дясно.
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господство над него. Мъжът страда от грубото насилие на 
жената, но се покорява охотно на нежното, защото трудно 
различава  сърдечното от артистичното.
 Мъжът е мъж, когато е мъжествен, но не груб, а жената 
- женствена, но не мекушава. За да не става смесване на 
черти - момчето с бащата, момичето с майката.
 Но това е само  част от въпроса. Жената също си служи 
далеч повече с дясната ръка, отколкото с лявате. Родителите 
и учителите приучват децата още от малки в тази насоко. 
Но дори и да го няма това приучване пак става почти така в 
необходимата степен.За подрасващите, които първоначално 
се обслужват еднакво с двете ръце, съвсем естествено 
понататък започват да привикват към повече оперативност 
с дясната ръка Това е една своебразна целесходност,която 
съответства на по-голямата отдалеченост на дясната ръка от 
сърцето в сравнение с лявата, намираща се в непосредствена 
близост до него. Срещат се хора, които са забелязали това 
дори и философи като Хегел.
 Такава целесходност срещаме и у висшите животни.
Кучето например като върви и  особено като тича никога задните 
му крака не стъпват точно там, от където са отскочили предните.
така е и със зайците , конете ...Задните стъпват или малко в страни 
спрямо изоставените стъпки от предните  или пък ги надскачат. 
По този начин никога не се застъпват ,дори и при допусното 
забавяне на предните. Забелязаната целесходност проличава 
много определени в тези случай. Срещаните изключения у хората 
т.н. леваци непроменят правилото на очертаната целесходност. 
У хората тя се е превърнала в свойствена целесъобразност 
благодарение на тяхната съзнателна и многостранна действеност..  
 Не е лишено от разум твърдението, според което 
момчето, щом свикне да слуша майка си, като се ожени, ще 
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слуша жена си, а като остарее, ще слуша дъщеря си. Същото 
бихме казали и за момичето. Майка и щерка - трудно делима 
двойка, та дори неделима.
 И с мъжа става така, ако е мекушав, отстъпчив. 
По начало нему е по-трудно да бъде сам, отколкото на 
жената. Битовите затруднения, които изпитва в самотата, 
стоят на челно място в принудата да отстъпва пред крайно 
ограничените възможности за намиране на друг изход. 
Партньорите не трябва да забравят съветите на Хипократ. 
Според тях мъжът се озлобява от глад и унижения, а 
жената от липса на любов и внимание. Разбира се, без 
да са чели Хипократ, в съответствие с естеството на 
взаимоотношенията, първоначално и двамата партньори са 
наясно за силата на тези повели. Но по нататък, сякаш по 
правило нещата се променят. След успеха той и тя забравят 
втората задача - задържането.
 Един философ бе казал, че жената се докарва за 
чужди мъже. Ще добавим, че този неин съществен навик, 
останал от моминството, се запазва и когато стане съпруга. 
Разбира се, това не е вид покана, отправена към всички 
мъже. Тя живее със съзнанието, че за нейния мъж красотата 
ù е доказана и не е необходимо повече да се старае за него. 
Така безразличието и небрежността ù го тласкат навън. А 
той много често се чувства като пътник - щом се е качил на 
влака защо, да се безпокои, че ще го изпусне.
 Бракът е единство на доверие и недоверие, симпатия 
и антипатия, хармония и дисхармония, надежда и отчаяние, 
възторг и възмущение, илюзии и крушения, радости и мъки 
и какви ли не още противоположности. Тези релации се 
намират в най-различно съотношение и изменение. Така 
или иначе, те се запазват, докато бракът е състоятелен. Той 
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може да бъде все още такъв и когато единият от съпрузите 
се обезличи до степен на прост изпълнител, подчинен на 
другата страна - разпоредител. Единомислието, доколкото 
може да се утвърди, в повечето случаи е възприемане 
мнението на жената.
 Известна е източната сентенция, според която 
семейството се управлява по-трудно, отколкото държава. 
Тя, държавата, може да понесе всекиго, поискал да се заеме 
с нея. И той се заема с охота и радост независимо от това, 
какви вреди ù нанася. А семейството - трудно, защото 
на неговите изисквания не се отговаря с лекота, нито с 
елементарна оставка, а с тежки и безбройни отговорности и 
последици. И още, защото отговорността е пожизнена.
 Под предлог, че е слабият пол, жената обича да товари, 
да впряга мъжа за какво ли не. Но както се знае, впрягат се 
впрегнатите. Тя иска да си има умен мъж и същевременно ù 
се ще да му разпорежда, та понякога дори да го разиграва. 
А това значи да бъде умен със слаб характер, който е лесен, 
тъкмо защото е покорен. Някои жени са страхотни в своето 
безгранично семейно властничество. И то особено когато 
знаят, че съпрузите им са скроени и осъществени в тесни 
граници. Всяка такава жена знае, че заради удобството, 
което създава на своя съпруг във вид на семеен уют, той 
постепенно попада в пълна зависимост. Последната става 
естествена, когато тя установи, че без нея в качеството на 
партньорка той ще бъде крайно затруднен и безпомощен за 
нещо сериозно, когато е наясно с безсилието му, правещо го 
негоден за прибягване към крайни, смели методи и средства 
за самоуправство.
 Жената, колкото е по-умна, толкова по-фино воюва 
със своя съпруг за хегемония, като изучава усърдно неговите 
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навици, щения, слабости, особености. И той е много 
доволен от това нейно усърдие, стриктно съблюдаване на 
всичко, без да му идва на ум, че тя го е оплела в мрежата 
на отчайващата безпомощност. На него не му остава нищо 
освен да я слуша във всичко. Такъв един съпруг не се нуждае 
от самостоятелност, защото е заместена от удобството. 
Естествено тя не може да му послужи за нищо.
 Всяка жена си прави свои сметки, стремейки се да 
оправи и тези на мъжа си. Нелюбящата съпруга може да 
стане по-опасна от лютия враг. Зоологически изразени 
жената е като котка - обича да я галят, мъжът - като куче - да 
го хранят. Тя жадува за възхищение и помощ от мъжа, а той 
за женска грижовност и нежност. Последната е в състояние 
да сломи и най-дивото коравосърдечие у мъжа. Най-силната 
вода на света са женските сълзи, на които учените още не 
са намерили мястото в „таблицата на силните душевни 
разтворители”. За постигане на своите цели избира умело 
най-изтънчени и ефективни форми на общуване с хората 
и въздействие върху тях. Умее да се прави, че одобрява, 
приема всичко, което заварва и то по възможност с възхвала 
и с точно отмерени дози, включително и незначителното 
там, от къде очаква с оглед на себе си. Чрез послушание, 
изпълнителност по максимално благовъзпитан и безупречно 
изряден начин съдейства в духа на ценностната ориентация 
на този, от когото трябва да вземе или да го покори. Всичко 
върви към това да си има мъж, макар че много рядко съумява 
да го стопанисва както подобава.
 Това нежно привлекателно същество, каквото е 
жената, се нуждае от семеен или извънсемеен партньор, без 
да се смята задължена за отплащане с преданост. Тя може да 
бъде вярна и то донякъде само на този, когото обича, който 
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я обича.
 Жената рядко се побеждава чрез битки. Тя се 
спечелва, като се воюва за нея и то и от включително в 
защита на нея от самата нея - отстраняване на недъзи, които 
я злепоставят или снизяват. И то въз основа и в съответствие 
със собствената ù индивидуалност и социалност. Понеже се 
въздейства с оглед на висота откъм престижност, не е трудно 
тази необходимост да се разбере като такава от развитие, 
напредък. Дори и да има препятствия в тази посока, мъжът 
не бива да забравя, че жената е по-изобретателна от него 
в справянето с тях, включително и с противници или при 
отмъщение. Мъжката опора в тези или в тям подобни 
неуредици е от изключително важно значение, защото не 
всичко е по нейните сили.
 Същевременно тя е далеч по-пригодна от мъжа за 
полагане на грижи към слаби, страдащи, нуждаещи се от 
помощ, каквато е да речем функцията на медицинските 
сестри. Неправилно Ото Вайнингер смята, че това се 
дължало на нейното коравосърдечие да гледа страдащи. 
Важно е и нейното видимо изразено съчувствие и при други 
ситуации на втежненост. Тя може да плаче и да се усмихва 
когато поиска - специфичен женски патент. Иначе не би 
било възможно забелязаното от някои антични философи 
противоречие в случая, когато плачеща жена над гроба на 
мъжа си в същото време би била „много недоволна, ако 
мъжът ù възкръсне и обратно.”29 Жената е по-голям майстор 

29 Ламерти, Ж. Човекът-машина, С. 1981, с 128. У нас е 
известно как една жена след плакане върху гроба на мъжа
си, свързано с молба да стане, застъпвайки полата си при 
усилието да се изправи, ù ce сторило че мъжът ù я дърпа, му 
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на привидностите в сравнение с мъжа. Тя долавя цялото по-
непосредствено, с по-голяма интуитивна точност, отколкото 
мъжът. Без усилия разбира, че няма по-неприятно за нея да си 
има работа с глупав мъж, слаб, мързелив, пияница. Мопасан 
много добре ни представя глупав пияница в „Пиер и Жан”. 
А за мъжа - грозна, болна, проклета или пък тиранична.
 Тук се налага една още по-пълна конкретизация. Не е 
постъпил нелепо онзи, който се е женил за красива глупачка, 
а този за глупава и грозна. Наполеон е бил значително прав, 
че за жената не умът, а красотата е по-важно нещо. Воден 
от този принцип, се оженил за Жозефина. По същия начин 
той принудил Талейран да се ожени за една много хубава и 
не малко глупава, с която живеел тайно. Но Наполеон не си 
е дал сметка за отхвърлянето, до което довежда глупавата 
хубавица. Защото със своята бездуховност предизвиква 
органическо отхвърляне. Трудно се среща умна красавица. 
Та дори и да се намери, тя не се задържа лесно с тези 
превъзходства. Съгласно кодекса на женската душевност 
жената понася с мъка умствено по-ниско стоящ от нея мъж. 
За мъжа в значителна степен е обратно.
 По правило жената е властелин в семейно-битовия 
свят, който е несъвместим с друго женско присъствие. 
Джек Лондон сполучливо отбелязва, че и най-широката 
кухня е тясна за две жени. И особено там е най-
непоносимо взаимоотношението между снаха и свекърва. 
Общо взето далеч по-различно е отношението между зет 
и тъст. При тях има много повече толерантност и 
благоразумие, по-голяма душевна широта, отколкото при

рекла: „Ти не разбираш ли от шега?” В България жените 
наистина много показно оплакват мъжете си.
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първите. Снаха и свекърва и господ не може да сдобри. 
Но и той е така безсилен да раздели майка и щерка. Те 
са в непрекъснати разправии от всевъзможно естество 
и същевременно в какви ли не миловидни сдобрявания 
- трайно единство от странни противоречия. Въпреки 
всичко за майката не е проблем, когато дъщерята доведе 
зет. С това не се нарушава традиционния дух на взаимна 
принадлежност една на друга. Тяхното си остава тяхно. 
Новият елемент не внася нищо, нито отнема нещо. Ако пък 
се окаже респектиращ фактор, ситуацията се усложнява, 
превръщайки се в конфликт с тежки последици за всичко.
 За разлика от момъка, в който е влюбена дъщерята, 
майката ненавижда девойката, в която е влюбен нейният 
син. Зетът не разделя майката и дъщерята, А снахата разделя 
сина от майката. В случая се проявява майчиният егоизъм.
 Единственият изход е разделяне на поколенията, което 
в развитите страни отдавна се прави, включително и у нас 
вече. Така младите се приучават отрано на самостоятелност 
в оправяне на своите дела - драгоценно качество за бъдещ 
просперитет, нещо добре познато в споменатите страни. 
Дори все по-често става разделяне с младите, отиващи да 
живеят другаде още от края на гимназиалните години.
В. Индивидуалният дълг на жената като съпруга и 
майка е по-своеобразен и по-сложен от този на мъжа. 
Комплицираната многостранност на бита и най-вече на 
майчинството натоварват неимоверно нейната крехка, 
чувствителна душевност. Мъжът е длъжен да разбира 
това. Фойербах пише, че майчината любов е по-силна от 
всяка друга любов. Но немският философ не забелязва, 
че тя не трябва да забравя себе си като съпруга, защото 
иначе съпругът ще намери друга. А и не е лесно да се 
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забележи, щом няма по-неспокойно сърце от майчиното. 
Неспокойствието, трескавата загриженост е кулминация на 
любовта към утвърждаването на живота, повеля на дълга.
 Жената иска, тя също се нуждае от грижовност, 
закрила, нежност и си я намира, ако я няма. А понякога 
въпреки наличието на всичко това пак отправя поглед навън, 
насочвайки се нанякъде. Не са малко жените, които дължат 
своите успехи на съпрузите си или на приятели. Ала не по-
малко са мъжете, които бележат успехи благодарение на 
своите съпруги. Но и в двата случая многото хубаво не е за 
хубаво.
 Забелязано е, че се смеят на мъжа, комуто жената 
изневерява. И обратното, съжаляват жената, чийто мъж 
изневерява. Защо ли е така? Защото мъжът се смята за силен, 
а не е в състояние да се справи с тази ситуация, която за 
хората представлява нещо забавно и затова не предизвиква 
съчувствие. А жената - слабият пол, поради безсилие да 
се справи с усложнената от мъжа ù ситуация, тъкмо затова 
събужда съчувствие, съжаление у останалите. Нейната 
нежна женственост става многократно по-голяма сила, 
когато е споена със сълзи - водата, която трогва всяко сърце. 
И особено когато привидно или действително изразяват 
преданост, уважение. Ако всяка жена знаеше, това би го 
правила винаги, когато е необходимо. Те подсилват нейното 
кокетство -фина игра с мъжа, привлекателен комплекс от 
жестове на любовно внимание. За нея кавалерството е 
удовлетворение на прищевките ù, които нямат край.
 Без толерантност, но и само с толерантност далеко не 
се отива. Необходимо е действено подпомагане на семейно-
битовия живот и то във всяко отношение. Така е и извън 
него. Като отстраним изключенията, обикновените жени 
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могат, макар не всякога, да видят и оценят благородството 
на партньора - съпруг или приятел.
 Под формата на очаквано кавалерство в отделни 
случаи жената подчинява мъжа до пълно покорство и 
особено този, който не се е учил при жените. Така той 
неусетно свиква със създаденото от нея положение. Дали 
по този или по различни изобретени от нея начини жената 
утвърждава своята семейна власт. И може би е прав Толстой 
с убеждението си, че „тя винаги е властвала, властва и ще 
властва”. Много са формите на нейното властване. Мъжете 
управляват навън, а жените ги управляват отвътре.
 Субективизмът на жената е като казарма, крепост -
превзема се отвътре. За казармата трябва съюз с войниците, 
за крепостта - спечелване на стражата, а за жената - 
овладяване на нейните социално-битови и индивидуално-
психологически, респективно сърдечни опори. Но ако не се 
полагат постоянни грижи за всичко това, ще се намери друг 
завоевател. Тук му е мястото да припомним още, че няма 
крепост, както казва Филип Македонски, която да не може 
да превземе едно магаре, натоварено със злато. Парите, 
сметката...
 За нея е проблематично разграничаването на 
подправената душевна отвореност от фалшивата ласкателна 
престореност. Проявява склонност да възприема нещата 
така, както ù се иска. У нея сетивната непосредствена нагласа 
преобладава много повече, отколкото у мъжа. Съзнанието ù е 
значително по-податливо на илюзорни продукции. Нейната 
интуиция се затруднява от липсата на достатъчно прозрачност, 
така характерна за изпечените изящни мошеници, ловки 
рутинирани измамници, класически приятели на жените а 
ла Казанова. На отбелязаното благоразположение да слуша 
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неща в духа на нейните желания като действителни Казанова 
дължи своите успехи. Първата му работа, изповядва той, е 
да разбере какво иска жената да слуша, за да говори точно 
това, тъкмо така.
 Едва ли ще срещнем жена, лишена от склонност да 
вярва каквото иска да слуша. И всичко това по правило 
у нея има една посока - на непосредствена (материална, 
служебна) обвързаност, брачна оформеност.*
 Не можеш да спечелиш истински любовта на друга 
жена, ако не обикнеш детето ù. Ласките и грижите за него 
са такива и за нея. По същия начин постъпват хитрите жени 
с новия си избраник. Много често след успеха нещата се 
променят от нейна страна. И,разбира се, настъпващите 
промени водят до своите неприятни последици. И още едно 
много важно своеобразие.
 Бащата може най-плодоносно да влияе на децата 
само чрез майката. Тя формира отношението на децата към 
бащата. Колко много са бащите, останали без деца, въпреки 
че са ги създали и изграждали усърдно. Нейната власт над 
децата е изключителна, защото е могъщ душевен  център
на семейството. Тя събира дома, реди неговия живот. Тази 
вътрешна голяма натовареност се увеличава от простото 

* Природната непълноценност на някои мъже и жени се 
долавя по много неща. Например чрез гласа - женският глас 
е присъщ на женствения мъж. а мъжкият на жената мъжкар, 
грубият - на пушачката. Широките рамене и тесният таз са в 
противоречие с женската природа така, както обратното е при 
мъжа. Шопенхауер бе схванал типичната за жената анатомична 
устроеност: тесни рамене, тънка талия и т. н., но за съжаление 
му изглеждаше като поредица от недъзи.
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обстоятелство, че за разлика от бащата тя носи бремето на 
човечеството под своето сърце, после в нейните скути. Тя 
е, която люлее люлката и пее песничките, повежда първите 
несигурни стъпки и го учи на езика, наречен с право майчин 
и пр. Затова съзнанието на детето преминава предимно през 
главата на майката. Тя е неговият първи траен стереотип 
на човешки образ. С основание Наполеон вижда съдбата 
на детето в ръцете на майката. Преди него Русо имаше 
известни такива долавяния за новия елемент. Причината 
според мен за казаното влияние се дължи на майчинството. 
То е неин природен и социален приоритет, подчертан по-
горе, нещо свято, за което получава своето отплащане с 
детската привързаност, съпружеското подпомагане. Нейното 
влияние върху мъжа не е отслабнало дори и в някогашните 
хареми, също и в срещаното през наше време многоженство 
- все някоя е най-влиятелна, най-облагодетелствана. И то 
въпреки арабската сентенция: „Изслушай жената и постъпи 
обратно”. Външното обладаване от мъжа съвсем не означава 
вътрешно отзоваване от страна на жената.
 Майчинството е дело на любовта и дълга. Второто 
е много продължително, пожизнено осъществяване. И 
в това се състои величието на майчинството. Така е и с 
бащинството, макар с редица различия от количествено 
и качествено естество. Имаме предвид неговата голяма 
натовареност навън с оглед задълженията към семейството. 
Майчинството е причината, поради която се получава така, 
че мъжът трябва да обслужва, помага. Той е онзи, който 
следва да ухажва, да прави подаръци, да плаща за какво ли 
не. Счита се за нормално да се впряга навсякъде и във всичко. 
Повишава пред жените реномето си този, който е галантен, 
с по-висока образованост, със стабилен и същевременно 
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значителен социален статус. Могат също да се изредят: 
негласното мъжко послушание главно във вид на семейно 
битовите разпоредби и вътрешен респект, проличаващ не 
рядко като външен и т. н.
 И за това, поради преобладаващата непосредственост 
на майката в отношенията към децата, твърде много 
зависи от нейното поведение за нагласата им спрямо 
бащата. Ако тя не защитава неговия авторитет пред тях, 
накърнява достойнството му, а при по-активна негативност 
психологически го лишава от бащинство. Очевидно е, че 
положителното ù отнасяне към съпруга внася в това на 
детето към бащата. Пагубно е за детето такова отлъчване, 
особено когато е момче. По правило, ако майката гради и 
пази авторитета на бащата, тя удвоява своята действеност 
върху детето -събиране на успоредни сили. Но ако той е 
непристоен, майката е безпомощна да го спаси. Сам не може 
да им въздейства с нищо положително, без съдействието 
и съчувствието на майката дори и когато помага с нещо 
ползотворно. Немалко зависи от виждането ù, a особено при 
много висока степен на майчински егоизъм. Тогава бащата 
се превръща в домашен фигурант. Забелязано е, че жестовете 
на жената в семейството са по-силни от аргументите на 
мъжа. Макар и сравнително по-слабо, приблизително 
същото е и с майката при неодобрително държане от нейна 
страна. И двете отрицателни наличия дават лоши примери 
за подражание. Казва се, откъдето е минала майката, оттам 
ще мине и дъщерята. Приблизително така е и с бащата и 
момчето.
 Родителските неразбирателства, вражди увреждат 
подрастващите. Също липсата на детска заангажираност, 
на послушание и целенасоченост. Децата се развращават, 
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когато не носят отговорност за нещо, нямат задължения 
за нищо. Само училището е далеч недостатъчно, защото 
учението е предимно консумация. Детето трябва да знае, че 
за всяко нещо има граници, т. е. не всичко му е позволено.
 Колкото по-продължително време прекарват 
съпрузите непрекъснато заедно, толкова повече си дотягат. 
Статистиците считат, че при съпрузи, прекарали повече от 3-
4 часа заедно на едно място, разводите са повече. Те считат 
също, че семейството, където съпругата е по-възрастна 
от съпруга, нейното грижовно внимание към него е по 
голямо, разводите са по-малко. Тя се явява като своеобразно 
продължение на майчината грижовност, на която е приучен 
от детинство. Някои автори като Барбара де Анджелис 
неправилно смятат за грешка номер едно, когато жените са 
грижовни като майки към своите мъже.30 Грижовността си 
е грижовност независимо дали е майчинска, съпружеска, 
наставническа, началническа и т. н. Въпросът е не само до 
грижите, но и до начина на тяхното осъществяване, т. е. не 
като към дете, а като уважаван партньор - навсякъде и във 
всичко мярка и благоразумие. Но лесно ли е това?
 Най-неблагочестива, невярна е онази жена, която 
най-много говори за благочестие и вярност. Предаността не 
се казва, а се показва, доказва. Където липсва, мястото ù ce 
попълва със слова, декларации.
 Според Наполеон най-ценното качество на жената е 
нейната преданост, за Русо - кротостта, а за Енгелс да поставя
всяко нещо на мястото си. Верни са и трите. Но и трите са 
условни и зависими поведенчески прояви. И предаността 

30 Барбара де Анджелис. Тайните на мъжа, които всяка жена 
трябва да знае. С. 1992, с. 25
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трябва да се заслужи. Ако мъжът стои по-ниско главно в 
интелектуално и професионално отношение от жената, тя ще 
бъде затруднена в принудата и необходимостта за преданост. 
Щом той не притежава необходимите достойнства, как ще 
заслужи нейното уважение? Пулсът на сърцето не съвпада 
със силата на закона. И второ, как да поставя нещо на мястото 
си, щом той е разпилян, небрежен и разхвърля всяко нещо 
на всяко място? И тя има граници на поносимост, които се 
рушат, щом той е непорядъчен.
 Бихме могли да изредим и други ценни качества на 
жената, например спазването от нейна страна на хармонично 
единство между съпружество и майчинство, на женственост 
и къщовност, кротост, настойчивост и най-вече красота, 
деловитост...
 Красотата и хитростта на жените правят сила от 
женското безсилие. Жената проявява интерес не само към 
този, който се заглежда в нея и се стреми да я забележи, но 
преди всичко и най-вече към онзи, който ù харесва. Тъжно 
е живяла онази жена, която е пропуснала да се отзове при 
сполучлив вариант и особено ако не е била пожелавана.
 Смятам за твърде безнадеждно да се търси и посочи 
жена, която да е останала само с първия. Жената никога  
не е оставала само с един, макар и в мислите си само. И с 
мъжете е така, но както за нея, така и за него съществуват 
задръжки от нееднакъв характер. И за кротостта са нужни 
условия. Той не всякъде може. Тя не с всеки е съгласна. Знае 
се, колкото и много бройки да е натрупала, в езика на всяка 
жена новият е ако не първият, то поне ще бъде вторият. 
На тях е ясно, че мъже със „слаби ангели”не се замислят 
дали е така това извъннаучно съобщение. На нея е ясно, че 
наред с много други неща, тя трябва да изглежда кротка, 
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та дори свенлива. А в битов план, изпълнителна домакиня, 
порядъчна съпруга.
 След като си има мъж, за по-забавно жената избира 
някой приятел на мъжа ù или пък довежда някой и му го 
прави такъв. В заможните семейства тя избира домашния 
лекар, учителя на децата по музика и т. н. В религиозните 
фамилии тя пък избира традиционния изповедник. Променя 
ли се нещо? Не. Жената не става по-великодушна, когато си 
има любовник. Напротив, става по-придирчива, капризно 
взискателна и нетолерантна към своя съпруг. Тя става по-
придирчива, поради което той е заангажиран в самоотбрана, 
за да няма възможност да пристъпи към нападение.
 Жената като съпруга или често е болна, или от нещо 
недоволна, а нерядко и двете вървят заедно, или е уморена 
или угнетена, а много пъти е и едното, и другото. И за 
всичко търси вината у съпруга. Тези положения са твърде 
характерни за онази, която няма амбиция за нещо повече от 
онова, което е; когато липсват единство на семейно-битовите 
цели; или пък няма разбирателство в разпределение на 
вътрешните задачи. Откъснатостта от други фамилии прави 
скучна атмосферата, прави досадността взаимна, тогава 
мъжът служи за отдушник, като понася упреци за всичко.А 
нерядко и обратно.
 Във „Физиология на брака” Балзак пише, че още не е 
установено дали невъзможността да излезе от тясната клетка 
на обвързаност тласка жената към изневяра или свободата, 
която ù е предоставена. Смятам, че и двете обстоятелства са 
от второстепенно естество. А от първостепенно е нейната 
конкретна нагласа в семейно и извънсемейно отношение. 
Знайно е, че жената поначало не иска да изневерява с 
всекиго, както е склонен мъжът, без да е влюбен. Тя би 
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искала с онзи, към когото изпитва по-силни чувства. Ако 
няма други скрупули, едва ли има значение за нея дали е 
обвързана или свободна. По-важно място заема гласът на 
сърцето в сравнение с дълга към съпруга. Обвързаността 
или необвързаността могат само да възпрепятствуват или да 
благоприятствуват за нейната изневяра. И едното, и другото 
могат в еднаква степен да помогнат или попречат.
 Съпругите най-добре знаят за какво и доколко ги бива 
съпрузите им, съответно с което определят държането си 
спрямо тях. Обикновено съпругата или разпорежда, или не 
изпълнява, а най-често и двете, взети заедно, или приказва, 
или не иска да слуша, а нерядко и едното, и другото. На свой 
ред съпругът или е отвърнат, непроходим, или пък безличен, 
покорен. А нататък множествеността на своеобразията 
и за двамата е безгранична. По отношение на любовта и 
брачният ù завършек, взет като неин действителен разум, 
тя е неговото хитруване. Иполит Тен бележи следната 
календарност. Хората се изучават три седмици, обичат се 
три месеца, спорят три години, търпят се тридесет години. 
И децата започват всичко отначало.
 Не подлежи на спор значението на подготовката за 
брака. Но въпросът не е само до подготовката, а преди всичко 
до приемането на принудата за търпение, което не всекиму е 
по силите. Случайни ли са множащите се разводи, забавянето 
и най-често отказите от женитба? Подчертаваме го за 
нашето време, когато човешките проблеми на индустрията 
са всъщност индустриални проблеми на човека. Макар да не 
са тъждествени, вторите са неделими от първите и не може 
да се акцентува само върху тях, както си позволява Фром. 
От изтъкнатото не следва, че освен човешки индустрията 
си има свои специфични проблеми, каквито са да речем 
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научно-техническите и др. Или пък освен индустриални 
проблеми на човека пред него не възникват други.
 Безсъмнено проблемите на индустрията са човешки, 
защото в природата няма такива. Но не по малко вярно е, 
че проблемите на човека попадат все повече и повече под 
опеката на индустриалните - екологичните, битовите и др. 
Увеличаващата се все повече семейно-битова икономическа 
самостоятелност и заангажираност на партньорите, от 
една страна, и тяхната растяща напрегнатост, в унисон с 
динамиката на времето, обременяват в трудово отношение, 
от друга, втежняват брачната взаимообвързаност и 
родословна традиционност. Това довежда до убеждението, 
че преодоляването им следва да се търси и намира в по-
други форми на взаимоотношения между партньорите. Но 
и те не остават безпроблемни. Брачните връзки могат да 
бъдат свободни, договорни и пр., обаче те остават празни, 
безплодни, ако не създават и изграждат третия елемент - 
децата. Животът не е само присъствие, но и участие, участие 
в неговото съхранение и продължение, продължение в 
лицето на онова, което сме създали, изградили. А това значи 
не бягство, а справяне с противоположности, решаване на 
проблеми. Те искат труд, борба, изпълнение на дълг. Само 
в гробищата няма проблеми и противоречия от социално и 
индивидуално естество. Но пък там не е за препоръчване и на 
най-лютия противник. Въпросът опира до необходимостта 
от търпимост и благоразумие в името на общите интереси. 
Последните правят съпружеския, партньорския мир, който 
винаги е от повече полза за едната страна за сметка на другата. 
Умният винаги отстъпва, гласи една немска поговорка.31

Но само с отстъпление възможен ли е напредък? И 
отстъплението, и търпението не са безкрайни. Т. е. не бива 
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да се превръщат в отворена врата за постоянни грозотии, 
непристойности от всякакъв род.
 Съпружеството е сложно и нелеко съжителствуване. 
Не всеки или всяка има своя достоен партньор, респ. каквото 
заслужава. Всеки избира, но избира настояща даденост, без 
да е в състояние да предвиди възможните бъдещи промени 
в своя избраник. Трудно се създава добър брак, а още по-
трудно - по-добър. Всеки нов брак изглежда по-добър, а се 
оказва по-лош в друго отношение. Бракът си е брак, защото 
като правило не само едната страна е недоволна, както 
мисли Балзак, а и двете. Подчертаваме отново, следва да 
се търси единство на присъщите му противоположности в 
името на общите житейски цели и най-вече във взаимното 
продължение - потомството. То е свързващото, сродяващото, 
взаимозадържащото. Емоциите могат да идват и да си 
отиват, но дългът към потомството само идва и не си отива 
без изпълнение. Проблеми и противоречия има навсякъде 
и винаги. Който не е разбрал това, напразно е живял. Нито 
бягството, нито самотата са някакво решение. Много от 
причините за раздялата се свеждат до несъвместимост 
между индивидуалностите на партньорите, нещо, което не е 
могло да се разбере до необходимата степен в предбрачния 
период. Та дори и увереността в самото взаимно опознаване 
съвсем не е гаранционна сигурност за състоятелността 
на брака. Важно е и друго, а именно като всяко появило 
се отношение, бракът също е почва за открояване 
на нови свойствености, които назряват различно у единия 
или у другия партньор в съответствие с тяхната субективна 

31 Der gescheite gibt nach. Eine traurige Wahrheit. Sie begründet 
die Welthershaft der Dumheit
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устроеност.
 Налице е преход към брачна взаимност, за която, 
колкото и да се готви човек, все остава недостатъчно 
подготвен. Така е, щом идват на живот много непредвидими 
елементи за самите им носители. Едно е да си ги представяме, 
мислим, съвсем друго е действителното им проявление, 
понататъшно развитие. Въпросът опира до необходимостта 
от усилие за благоразумие, търпение за поправяне на неп-
редвидимостите в името на стремежа към хубави бъднини. А 
това ще рече старание за по-голяма пълнотаи толерантност 
в разбирането на ставащите изменения в процеса на борбата 
между противоположностите, водещи до разпадане на 
единствата и възникване на нови, включително и у всеки 
субект, взет като относима.
 Няма ли целепреследване по пътя на семейния 
напредък, трудностите стават многократно по-тежко 
поносими. И то се знае - непреодолими. Без него наред с 
всичко друго скуката от еднообразието и застоя стават 
мъчителни - обстоятелство, което рефлектира негативно 
върху съпрузите. Несъстоятелността може да бъде 
предизвикана и поради казаното вече ново увлечение 
другаде на единия от двамата.
 Под въздействието на чисто егоистични мотиви 
се стига до изоставяне на дом, деца и връщане към ново 
тръгване, придружено от неизбежно повторно натоварване 
с проблеми, противоположности и какви ли не партньорски, 
битови тегоби.
 Движението в тази посока се подпомага от закономерно 
психологическия възврат, който настъпва с напредването на 
годините у жената и особено подчертано у мъжа, към по 
предните години - не само преживелищна, но и действена 
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жалба за младост, стигаща до вдетиняване. Едно изцяло 
субективно състояние, което няма и не може да има реално 
покритие поради стареенето. Възрастният мъж лесно се 
запленява от млада жена, тръгвайки към ново обвързване. 
Казахме за това.
 В конкретния случай необходимо ли да се припомня, 
че на всеки е неприятно да гледа нехубави неща, каквито 
са нехайните и чорлавите в къщи. Те водят не само до 
психологическо, но и до органическо отхвърляне и после 
тя, субектът на този процес се пита с тревога: „Как го 
загубих?”. И не ù става ясно, че не го е загубила, а го е 
изпратила. И естествено след като продължително е гнетен 
от проклетия, тъпотия, глезотия. За мъжа, ако не умре 
по-рано, не му остава нищо друго освен да се спасява 
с бягство и отново пак по същия начин. Така е и с мъжа, 
ако не е в единство с необходимостта. Разтрогването не е 
най-благополучното излизане от брачната усложненост, 
а илюзорно бягство с надежда за спасение. Не оспорваме 
нетърпимостта и принудата към раздяла, каквито могат 
да възникнат от различно естество. В поетия нов път към 
изоставените нерешени стари проблеми се прибавят нови. 
Не представлява никакво спасение съсипването на граден 
с години живот и търсене на щастие през развалини. И 
създаденото ново положение се оказва изпълнено с грижи. 
А къде ги няма? С оправянето на едни възникват нови. Да 
се търси свят без такива, значи да не се знае какво се търси. 
Защото за разлика от гимназист-ката зрялата жена много 
добре пресмята какво би следвало да придобие от запленения 
по нея партньор. Нейната непосредственост като майка ù 
диктува много определено това. А той, премествайки се 
на подмладено място, се състарява неудържимо, защото 
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непрекъснато се иска от него в съответствие с неговия дълг. 
То се присъединява към оцелелите останки от предишния 
брак. След като е разрушил граденото там, откъдето идва, 
както казахме, за него няма посока на никъде.
 При втория брак за разлика от първата съпруга, която 
оставя дълбоки следи на нехайство спрямо него в душата 
му, втората по правило не закъснява с прибягването към 
груби средства - строга бдителност, остра подозрителност. 
И много често тя става безпощадна. Така се получава, когато 
не се разбира, че в началото се играе артистично роля на 
нежност, а всъщност насилие, познато на много хора и то, 
както се казва римувано, във вид на скок с възторг от трън, 
та на глог, и то по висок...
 Понякога се надават гласове, че сегашната брачна, 
семейна форма на съжителство е остаряла в редица 
отношения. В този аспект можем да се позовем на много 
официални разводи и още повече неформални, вътрешни. 
А каква е бъдещата форма? Може би договорната. Така са 
живели Жан Пол Сартр и Симон Бувоар и още много. А 
как да се реши проблемът с децата, които се нуждаят от 
родителите си. Знаем вече: с отстраняването на единия или 
другия се наранява тежко детската душевност; с постоянната 
мъчителна атмосфера - също. Със самостоятелното 
икономическо осигуряване на всеки един от съпрузите 
пътят към разделянето се облекчава, формирането на 
подрастващите се затруднява.
 Икономическата взаимозависимост правеше 
търпението на партньорите в миналото, защото бе затруднен 
единият без другият дори и в съществуването си. Така си 
носеха теглото на живота, приковани в труда на полето, 
фабриката, занаята. Тегло, изпълнено с много грижи и малко 
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радости, с изобилие от надежди, илюзии и оскъдни, почти 
никакви желани постижения.
 След Втората световна война къде по-бързо, 
къде по-бавно ускореният обществено-икономически 
просперитет увеличи стопанската, а следователно и 
личната независимост на съпрузите. Тази е главната 
причина за отслабване на брачната връзка. Същевременно 
и за намаляване силата на традиционната насоченост на 
младите към брачно устройване. Немалко значение има и 
продължителната квалификационна подготовка по пътя 
на социалното им и битово уреждане. Сложните съдебни 
разправии при разтрогване на браковете допринася също в 
това отношение.
 В развитите страни все повече се шири, по-яко 
утвърждава тезата за несъстоятелността на брака поради 
отмиране на любовта. А се забравя самата природа на брака 
с неговата неотменна житейска натовареност, растяща 
отговорност, която не оставя място за живот на любовта, 
позната ни в нейния начален период. Погрешно е да се отрича 
и избягва бракът заради тази причина. Такова отхвърляне 
се утвърждава и от простото обстоятелство, че много по-
лесно и по-удобно е да се живее без семейни задължения, 
отколкото в брачна оформеност. И за да се предотвратят 
мъчителните последици на самотата през годините на 
старостта, се предпочита съжителство без брак, или пък 
от нямане къде... в старчески дом. Понякога се пристъпва 
към договореност за определен срок с точни означения на 
взаимните задължения. А най-често през младите години, 
без никаква договореност, а само по силата на любовта. 
След като тя си отиде, се тръгва към нова - начин, по 
който любовта погубва брака. Забелязано е, че тази форма 
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съдържа сдържаност откъм създаване на потомство или 
поне с едно дете. До такава ограниченост водят късните 
бракове, също разтрогнатите. Пропуща се обстоятелството, 
че потомство, създадено в напреднала възраст, е по слабо във 
всяко отношение, съпоставено с онова на млади родители. 
Не остават без последици децата, които раснат при единия 
от родителите. Така става с душевността им при лоша 
родителска атмосфера.
 Статистиците установяват бързо увеличаване на 
разводите в развитите страни, затвърдяване на необичайната 
практика за напълно свободни нрави във взаимоотношенията 
между мъжа и жената. Всичко това рефлектира като 
ускорено намаляване на раждаемостта. Както изтъкнахме, 
то не остава без последици за възпитанието на децата.
 Казват, че при свободния брак единият е глупак. 
На пръв поглед е така, когато едната относима (предимно 
жената) се надява чрез тази форма да постигне по-яко 
социално укрепване, потомствен продължение, а другата не 
възнамерява това, както понякога става с мъжа. Загубеното 
време, пропуснатите възможности са истинската празнота, 
не само за искащата страна, но и за другата. Защото липсата 
на обвързаност, заангажираност, забавя, а нерядко трайно, 
дори завинаги, възпрепятства най-вече създаването на 
животворно продължение. Едно безсмислено пропиляване 
на активно време.
 По-друг е въпросът, когато последното е оползотворено 
за учение, квалификация, за извоюване на по-солидна 
социална стабилизация. В развитите страни обикновено 
закъснението се дължи на тази причина. Но и то в последна 
сметка на свой ред крие опасност от затвърдяване на навика 
за такъв вид самостоен живот. А той е винаги по-лесен, по-
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удобен през годините на младостта и зрелостта. И то именно 
поради значително ограничената задълженост, намалената 
отговорност и принуда на своеобразна търпимост за най-
различни неща, присъщи на законно сключения брак.
 За разлика от законния, изпълнен с всеобразни 
задачи, безкрайни сметки и какви ли не изисквания, 
натоварености, при свободния, поради отсрочените повели 
на дълга, продължително време преобладава състоянието 
на насладител-на взаимност. Тя от своя страна създава 
хедонистка нагласа, която прави партньорите слабо 
пригодни, недостатъчно подготвени за активен труд, за 
непрекъсната борба из стръмнините на живота. Именно 
защото е поддържано от мотивацията за „удовлетворяване 
на природното влечение”, главното за юридически 
необвързаното съжителство по същество си остава обичта към 
самата любов. Споменатото възвишено чувствено наличие 
е лишено от обективна пред-метност, т.е. възпроизвеждане; 
затова си остава само проста взаимноосъществяваща се 
субективност за единия и за другия. Неслучайно в Германия 
и Щатите учениците, младите отрано започват да работят, 
за да привикнат на стопанско мислене, на отговорност, 
изпълнение на дълг, на самостоятелно справяне с 
трудностите.
 Тази натовареност с учение, труд, спорт, полезни 
развлечения не само възпрепятства ирационалното 
пропиляване на време и енергия, но и благоприятства за 
рационалното осмисляне на споменатата от нас „хитрост 
на разума”, каквато е природата на любовта - средство за 
създаване на живот (здравословно съхранение, социализовано 
продължение), а не самоцелно себеизживяване. Естествено 
има го и това, но то не е всичко.



113

 Хегел е прав когато казва, че такава предметност 
се постига едва в децата, „в които те виждат целостта на 
своята връзка”. И не само нея, но и поотделно единият и 
другият родител припознава себе си в детето. Припознаване, 
което обогатява радостта от обективацията на взаимността. 
Позволяваме си едно припомняне. „Ранната гибел на Иво 
отвори гроб в сърцето на Ралица...” И по-нататьк Пенчо 
Славейков художествено обобщава: „...но във ваклите очи 
на своята рожба, когато тя се вгледа и познай в тях Иво 
- до сърце си го тя притисне, и пак оная хубава усмивка 
на устните ù цъфва, от живота недоломена - с несломено 
сърце.” Така е и с бащата към майката на неговото дете.
 Тази същностна връзка реално потвърждава и крепи 
брачното единство между майката и бащата на детето, и 
понеже всяка съществена конкретност е относителна, така 
и тази връзка не е абсолютна. Имаме предвид случаите, 
когато второстепенни или странични, несъществени връзки 
(влюбване в друг, родителска намеса, служебни сметки и др.) 
се вплетат и стигнат до състояние на изместване на съпруга 
или съпругата, дори и на децата. Нещо, което обикновено не 
води до градивни сетнини.Такава нет-райност се получава 
при наличието на увеличаваща се несъвместимост между 
страните в брачното отношение. Нет-райност, която води до 
разстройване, разтрогване на преди споменатата взаимност. 
Първоначално остри разправии, продължителни угнетява-
ния, по-нататък вътрешен развод и най-сетне официален.
 Някои автори смятат32, че е по-добре и по-модерно да
се поддържа едно семейство и редом с това да се създават 
и няколко извънбрачни връзки. И без тази препоръка по

*Вж. Силаш В., Бъдещето на брака или браковете на бъдещето, 
С, 1981, с. 208
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същество нещата си стоят според своето естество. А именно в 
зависимост от социално-икономическия, семейно-битовия и 
индивидуално-психологическия характер на връзките между 
брачните относими. Има затворени и отворени бракове; има 
договорени и свободни. От своя страна затворените могат 
да бъдат стабилни, а също и лабилни. И при едните, и при 
другите са възможни случаи на неразбирателство, разпри, 
които нерядко водят до раздяла.
 Намираме за погрешно твърдението на същия 
автор, според което „модернизирането на брака може да 
спаси моногамията”. Известни са „модернизирани”, т.е. 
легализирано отворени бракове. Но далеч повече са тайните 
по съдържание отворени бракове, които по форма са явно 
затворени. Това е големият и сложен въпрос за съпружеските 
изневери. Нищо не гарантира, че отворените ще запазят 
традиционния брак. Любовта, бракът, не са само емоции, но 
и разум, и сметка, и дълг... Всяко от изброените положения е 
в състояние да радва или мъчи, да сближава или отдалечава, 
да събира или разделя.
 Любовта в същинския си смисъл е градивно взаимоот-
насяне на влюбените един към друг, чиято предметност е 
възпроизвеждането, а не тя самата за себе си. В противен 
случай любовта се превръща в обект на собственото си 
присъствие, и поради това - лишено от продължение. В 
продължението като възпроизвеждане разумът на любовта 
излиза от своята скритост, респ. „хитрост”, откроявайки се 
по различен начин на брачно осъществяване. Детето доказва, 
че е преодоляна опасността от прекъсване на развитието. 
Съдържанието на последното е не само биологичното 
раждане, но и социалното изграждане на младия човешки 
индивид.
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 Строго осъдително правно и морално е когато мъжът 
и жената погубват съпружеското и родителското в себе 
си заради егоистичното в любовта като лично, свойско 
удовлетворение чрез промяна на нейния предмет - другата 
относима. Дори и когато едната или другата си позволи 
мимолетна промяна, това не трябва да става за сметка 
на изградената с дейното ù участие структура, т.е. като я 
разрушава. Това се отразява пагубно върху продължението 
- децата. Като всички слаби същества, те имат нужда от 
закриляне, окриляне. Нито единият, нито другият партньор 
не остава завинаги само влюбен, защото инстинктът за 
продължение на рода, повелята на дълга диктува да става 
съпруг, баща, респ. съпруга, майка. И не бива да вижда себе 
си само и все в лоното на любовта, поддържана чрез промяна 
на предметното ù съдържание. Това е така, защото животът 
иска много повече отколкото любовта може да даде.
 И тъй като не е сама в живота, изпълнен с многобройни 
потребности, нужди, чието удовлетворение създава безкрайни 
грижи, каквито са природните, социалните, духовните, 
които по този начин обхващат и нея, поразявайки я. Наред 
с общите естествени потребности, животът изобилства 
с най-различни специфични и изкуствени потребности 
от чисто субективен, та дори субективистичен характер, 
каквито са личните влечения, свойските страсти. Едни от 
тях функционират като настойчиви щения - властолюбие, 
сребролюбие, сластолюбие и пр. Други като предпочитани 
потребности, придобиващи форма на желания. Трети - 
съвсем причудливи - капризи, своенравия, странности. Тях 
ги няма навсякъде, защото си искат своята среда, каквато 
не у всеки може да се намери. Бедният, който страда от 
недои-мък по отношение на основното за своето оцеляване 
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не може да развива капризи. У социално затруднения не 
остава място за странности, своеволия. А по-нататък и 
такива като алкохолите ги няма в тропиците. Наркоманията, 
клептоманията са познати от всички. Говорим за лошите, 
дивите, гибелните страсти, за разлика от благородните. Към 
последните спада страстта към училището, както подчертава 
Вазов като най-силно след Освобождението на България.
 Колко много са нещата, които дърпат, блъскат, 
въртят и обръщат човешките индивиди, също чет нямат и 
онези хора, за които нищо не е достатъчно тъкмо защото 
“достатъчното е много малко” Епикур - неща, които хвърлят 
своята студена убийствена сянка върху най-нежното и 
радостно съществуване - любовта. А какво да кажем за 
България, в която три четвърти от населението живее в 
бедност. У нас нито семейството, нито училището, нито 
казармата, нито самите обществени порядки са в състояние 
да помогнат за възпитанието на младия индивид. За разлика 
от нас в съседна Гърция всички тези фактори, включително 
и църквата, подпомагат активно процеса на социалното им 
зреене. В Щатите твърде много акцентуват на семейството 
и въпреки това разпадането на браковете се шири с шеметно 
рекордна бързина, догонваща челното място.
 Всяко разкъсване на брачната или договорната 
свързаност е погребение и освобождение. Кое и доколко е 
ще кажат разделящите ce - представителите на конкретните 
многообразия; ще каже и третият елемент - децата. 
Понастоящем все повече се утвърждава свободното 
съжителство.
 А както всяко единство и то не остава без 
противоположности. Макар да почива на по-широка 
либерално-благоволна основа и почти да не оставя място 
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за познатата ни брачна строга взискателност, многозначна 
битова задълженост, досадно равнодушна баналност и пр., 
т. нар. свободно съжителство съвсем не е безпроблемно, 
вън от каквито и да било противоречиви изяви. Естествено, 
редица от редица от присъщите на традиционния брак 
повели ги няма в този вид, но възникват техни подобни 
превъплъщения. Защото в края на краищата и двете форми, 
колкото и да са различни по съдържание, представляват 
определен партньорски вид взаимоотношения, изпълнени в 
различна степен със своеобразни предимства и недостатъци. 
И то откроени върху базата на свойствената им повтаряемост 
независимо от усилията за разнообразие и колоритност. 
Такава е природата на всяка еднородна продължителност.
 Щом в сянката на обичайната повтаряемост на едни и 
съши субективни данни божествената красавица постепенно 
престава да бъде такава, а боготвореният избраник се 
оказва далеч не дотам такъв, то какво да кажем за познатите 
по начало дребни слабости, недъзи. Те на свой ред стават 
по-значими. Ако пък поначало някои са големи, стават 
непоносими за относимата, която ги няма. Аналогични у 
последната, те рефлектират по същия начин у другата. И 
тук нещата не се развиват само в илюзорни простори, а 
постепенно навлизат в разумни коловози. С илюзии се 
живее, но от илюзии не може. Постепенно разумът, светски 
изразено, интересът влиза в своята естествена действеност.  
И това е разбираемо, щом животът е материална реалност, 
върху която се гради духовната. И тук като при брака, 
макар и не с такава зъбата острота, а с характерната за тази 
взаимност усмихната настойчивост, настъпва закономерното 
„приключване на илюзиите, преминаване към сметките”.
 И тук, както при брака, единствената възможност 
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за избавяне (ако се намерят сили) е бягството. Разликата 
е в това, че при свободната взаимност не тегнат онези 
проблемни последици, познати ни от брачното съжителство. 
Напразно Бонапарт препоръчваше бягството от любовта 
като начин за спасение. Едва ли някой влюбен индивид ще 
се постарае да стори това, освен когато той сам изчерпи 
своите възможности за отстояване - нещо, което в брака 
става много по-бързо поради неговата голяма натовареност 
откъм задължения. Дори и при нов избор, слука, след време 
става пак така. И то въпреки летенето от цвят на цвят. И 
което е по-важно за тези приятни полети, след тях не остава 
нищо, никакво продължение в никоя посока, освен пустинна 
самота - тъжно тържество на празнотата. По-реалистичните 
от този клас създават потомство, макар и понякога с късна 
дата, полагат грижовност от разстояние - някакво подобие 
на внимание.
 Не говорим за брак, срещан много често в средите 
на примитивността, където за кандидатите е важна 
абстракцията му, т.е. единият и другият да са в отношение на 
съпрузи изобщо, както за гладния е важна „абстракцията на 
яденето” (ядене да е, независимо от това какво). Лаконично 
и много точно П. К. Яворов ни предава такова договаряне 
между родителите на младенците: „Аз му рекох, той ми рече, 
свърши вече.” Бракът е уреден по средновековен порядък.
 Думата ни е за оформени с предметно-съдържателна 
определеност на двете относими като индивидуални устре-
мености. За тях е съществено искането и постигането на 
себе си във взаимността - целесъобразно обвързване за 
нещо повече, откроено във форма на влюбеност. И то 
дотолкова, доколкото и единият, и другият „присъстват в това 
тъждество”. Не само като начин на интимна удовлетвореност 
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на отделните влюбени, а като най-сполучливо родословно 
продължение, социално утвърждение, та дори извисяване.
 И биологично и социално и духовно е доказано, че 
животът е силен със своевременността, със съзидателността 
си. Градивната деловитост, а не консумативната му 
преживелищност трябва и следва да бъде неговата генерална 
линия на функциониране. Тогава той е в своето същинско 
участие и творческо продължение. Безсъмнено развитието 
ще доведе по-нататъшно усъвършенствуване откъм форма 
и съдържание анализираната взаимност.
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У В О Д

 Естественият стремеж на човека за по-ефективно овладя-
ване на света и действено изграждане на себе си не се разгръща 
праволинейно, равномерно. Защото принципите, закономерностите 
на движението, изменението, развитието в света далеч не са непос-
редствено и адекватно усвоими от човешката глава, нито пък тя е 
в състояние на безпогрешно ръководно въздействие върху него в 
посоката на съответно желани цели. Поради тези две обстоятелс-
тва става възможно явству-ващото в пряката връзка на човека със 
света изобилие от всякакво естество неточности и неясноти, придо-
биващи много често вид на различни виждания из религиозно-мис-
тичните идейно-политическите, философско-теоретическите и т.н. 
форми на индивидуалното и обществено съзнание. Те показват не-
обходимостта, задължаваща самото съзнание да ги анализира науч-
но, осмисля критически — дълг на осъзналия себе си човек. Защото 
те са рефлексия на тази действителност, в която се намира субектът 
вън от която той е недействителен. Без това усилие е невъзможно 
сполучливо овладяване, благотворно изменение на нещата. Тази 
голяма повеля е неделимо свързана с потребността от настоящо ре-
шаване на нерешените въпроси, заварени от миналото, на възник-
ващите в напредването към бъдещето. Да се осъществяват мислите 
на миналото не означава заетост само с тях, които са го вълнували, 
а само с трезво разумните. Ето защо не е точно срещаното, че “чове-
чеството не започва нова работа, а съзнателно осъществява своята 
стара работа”1. Защото самото завършване на старата работа става 
през по-ново време в сравнение с онова, когато е била започната и 
затова е неделимо свързана с вършене на нова работа. Последната 
не започва на празно поле, а върху основата на заварени проблеми, 
предложени концепции — съставни елементи на отрицание и при-
емственост в процеса на развитието.
 В безкрайността на този процес правилните положения в 
едно отношение и дадена връзка могат да се окажат неправилни в 
друго, друга. Също в яснотата се наблюдават степени на аналитич-
ния, критическия поглед, разни непълноти и пр. Преодоляването на 



121

отбелязаните и на редица още подобни тям възможни опасности е 
важно научно-теоретическо начинание. Всеки разбира сложността 
и многостранността на засегнатото.
 Полетът на човешкия дух към все по-големи висоти е неп-
рекъснато усилие за преодоляването на тези безброй мъчителни 
трудности. Въпреки че неговата разумност става все по-силна, 
почти винаги се получава неточност по отношение постигането на 
положените цели. Не само поради реалната безграничност на обек-
тивната действителност, но и поради наличната ограниченост на 
субективната. А в съвремието ни, характеризиращо се с небивала 
досега растяща динамичност на човешката действеност, споменати-
те неточности придобиват все по-увеличаващ се отрицателен заряд.
 Справяйки се с едни препятствия, по силата на противоречи-
вата природа на даденостите субектът се натъква на нови, предимно 
непредсказуеми. На свой ред неговата съзнателност — дейност на 
разума, постоянно се намира в състояние на активна съобразител-
ност, предпазност. В успешната борба за тези висоти се състои не-
говата рационалност *. Рационалността може да бъде застрашена 
както от конкретно-исторически, така и от индивидуално-психоло-
гически положения.
 Думата е за обществени откроения и лични предпоставки, 
водещи до снизяване на разумността. Казваме така, защото и най-

* От rationalis — рационално (разум, разсъдък); rational (англ., фр.) — рациона-
лен, целесъобразен. Наистина целесъобразността е изцяло разумна. Но същев-
ременно може да бъде не само позитивна, а и негативна, такава е дейността на 
самия разум. Позитивната целесъобразност е почти винаги рационална. Проти-
воположната, негативната вън от нея — ирационална. Едната може да се пре-
върне в другата, но не и да се пренесе. При разумната няма нито превръщане, 
нито пренасяне. Защото всяко човешко отнасяне става с разум — позитивен или 
негативен.
 Напоследък у нас фондация “Човещина” издаде редица трудове, трети-
ращи проблеми в тази насока: Нравствената криза в нашето общество, (С., 1994); 
Взривът на престъпността в България — причини и противодействия, (С, 1996) 
; Кризата на рационалността в съвременния български обществен живот (1998), 
а също и трудовете на Ив. Ганев, Разсъдък и разум, (С. 1998 г.), на В. Проданов, 
Глобалните промени и съдбата на България, (С. 1999 г.) и др.
низостните човешки деяния се осъществяват с разум. И тъкмо то-
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гава той става ирационален. А те се множат в наши дни все повече 
— факт, който свидетелства за настъпване криза на рационалност-
та. Тя проличава не само в социалния и индивидуалния живот на 
хората, но и в духовната сфера. В обществения и личния свят тя се 
проявява като множащи се ирационалности, а в духовната сфера - 
ирационалистически тенденции. Първите са резултати, доказващи 
разрушаване на разумността. Те са неделимо свързани с вторите, 
показващи как става разрушаването на разума. Ирационалности е 
имало и преди появата на ирационализма. Но неговото възникване 
допринася за осветляване на ирационалността.
 Рационалността, а следователно и кризата, в която навли-
за, е човешко познавателно и поведенческо явление. Нито тя, нито 
нейната криза биха били възможни, ако бе лишена от съответни 
идейно-познавателни, емоционално-импулсивни, во-лево-опорни 
предпоставки. Но за настъплението на кризата сме длъжни да под-
чертаем, че способствуват определени подходящи обективни усло-
вия, присъщи на съвремието ни.
 Съществено място в тази насока заемат отделни положения 
от ескалацията на глобализма, екологическия срив, демографския 
взрив, аксиологическата разруха и др. В изредените ирационалнос-
ти не на сетно място се намират ирационализмът във философията 
и различните елементи на новаторствания в нея. Тази философска 
разновидност — същинско новаторстване, понякога освен идейно-
духовно придобива и обществено-политическо значение. Към пос-
ледното спада в значителна степен и съвременното митотворчество 
— вид ирационалност.
 Както става ясно, анализът на проблемния кръг за кризата на 
рационалността и заедно с него свързаните неделимо, отнасящи се 
до новаторстването и пр. въпроси, изискват насочване на внимани-
ето към редица категориални означения от теоретико-познавателен 
характер.
Правилното разбиране на обществените реалности изисква разби-
рането им като процеси и резултати. Знаем, че тези закономерни 
процеси се съпътствуват от най-различни отклонения, застои, връ-
щания, несполуки. Така историята си върви по своя път, в който 
по-бързо или по-бавно се осъществява подчертаното извисяване на 
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духа, изразено като съзнателна или недостатъчно съзнателна, сиреч 
разумна или снизено разумна, дейност на хората в отношението им 
към света, едни спрямо други, към себе си.
 Светът не представлява воля, както иска да ни убеди Шо-
пенхауер. Той е обективна реалност, съществуваща вън и незави-
симо от съзнанието на човека. А волята е от субективно естество, 
каквито са „желанието, искането”1а. Те са реалности, свидетелства-
щи за наличие на разум, който не е нещо самородно, а е проява, 
респ. отражение, в човешката глава на обективния разум - законо-
мерността в света, по силата на която съществуват и стават всички 
неща. Всяка действителност, щом стигне до изчерпване на своята 
деиственост под ударите на собствените си противоположности, 
престава да бъде разумна. Бял дроб, който не диша, вече не е бял 
дроб, а част от труп.
 Така е и с човешката действеност, сиреч разумност, която 
може да бъде и благотворна, и зловредна. Първата е рационална, 
втората — ирационална. Не бива да забравяме, че и в двата случая 
съществуват степени, преходи. И че човешкият индивид не идва го-
тов в една или друга степен на разумност, нито пък остава завинаги 
вкостенен в някоя от тях. С раждането му бележи своето начало и 
неговият разум, който се развива по-нататък в непосредствена вза-
имовръзка със средата, света. А това са неговите практически от-
ношения, чийто гно-сеологичен аспект са сетивните анализатори и 
неразделното от тях рационално осмисляне.
 Когато говори за духа в неговия свят и духа, който съзнава 
себе си, очевидно Хегел разграничава единия от другия — в смисъл 
на обективен и субективен. Но щом се касае за дух и в двата слу-
чая, както пише във „Феноменология на духа”, той, „духът е цяла-
та действителност, мислената обща действителност”. В единство с 
християнското философско мислене у Хегел „духът в неговия свят 
и духът, който съзнава себе си като дух, са един и същ...” Прочетено 
проницателно, макар и с известни усилия, казаното може и би след-
вало да се разбере, че се касае за скрит израз на материалната дейст-
вителност и нейното самопознание в лицето на човека. Казаното го 
срещаме по-ясно изразено у Шелинг: „Материята не е нищо друго 
освен духът, възприеман в равновесието на неговите дейности”2. 
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Възприеман от кого? От човека! У човека „духът става действителен 
за себе си като дух, който съзнава самия себе си и става предмет на 
своето съзнание”2а. Пак там четем, че съзнанието, самосъзнанието, 
разумът са отделни моменти на духа. Човешката глава усвоява су-
бективно, т. е. пречупено, а значи „преработено” в нестройна еднов-
ременност единичното, особеното, общото. Във всяко едно от тези 
състояния се съдържат съставки, присъщи на останалите. Никое от 
тях не съществува като чиста самостойна обособеност, вън и без 
другите, във вид на някаква монолитна даденост. Едното, другото, 
третото, взети като преобладаваща съдържателност, са в положение 
на взаимосвързаност, предпоставеност, и то не като еднопорядкова 
последователност, а като противоречиво единство, както вътрешно 
във всяко поотделно, така и външно едно спрямо друго.
 Подсетей от Аристотел, във философията на новото време 
Лок заяви категорично, че без сетивата няма нищо в съзнанието. Ла-
метри обяви, че „без сетивата няма идеи”3. Но с това не се казва, че 
сетивата правят съзнанието, нито пък че са идеите сами по себе си, 
а са инструментариум, посредством който съзнанието става реален 
факт, изпълнен с идеи.
 Сетивните анализатори не отразяват откъснати единични 
елементи, а такива, които винаги са присъщи на някаква предметна 
цялост, на нещо общо. Или усещане за нещо, което е на нещо, а не 
сама по себе си единичност. Така усвоеното функционира в съзна-
нието представно, а не просто като елементарно усещане. От това, 
че мисловното е различно от сетивното, Юм стига до неправилния 
извод, че мисловните определения ги няма в сетивните данни. Няма 
ги в цялостния им вид, ще добавим, но не и без остатък. Така в духа 
на Юм става невъзможен преходът от едната към другата степен на 
познанието. Ако усещането, възприятието са само такива и нищо 
повече, то те могат най-много да станат представи, но в никакъв 
случай понятия. Ако беше така, нямаше как да се получи подготви-
телен материал за по-нататъшно формиране в качество на особено, 
общо.
 Фойербах беше далеч по-прав в тази насока на мислене. А 
именно, как на свой ред пък представното, понятийното образуват 
познавателния заряд на особеното, общото и по този начин обогатя-
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ват сетивно-анализаторската рефлексия. Но когато тази двупосочна 
връзка не е достатъчно закрепена, дори прекъсната, се получава в 
значителна степен първосигнал-ност, философски изразено — сен-
суализъм. Същевременно самата доминация на еднопосочността, 
на която остава чужда обратната връзка от рационалното към се-
тивното, води на свой ред до чистопробна абстрактност, казано с 
езика на философията — рационализъм. Това нарушаване на дви-
жението в едната или в другата посока на познавателния процес във 
всекидневния живот благоприятствува разширяването на ирацио-
налността за сметка на рационалността, останала непостигната в 
съзнателното и действено отнасяне на субекта към обекта.
 Известно е схващането, че степенуването на съзнанието ста-
ва по начин, според който първата му степен е сетивното, следвана 
от възприемащото, а подир нея от разсъдъчното. Срещано на места 
така ясно разграничено у Хегел4, то се нуждае от по-голяма прециз-
ност и пълнота. Възприятието не следва сетивното отразяване, а е 
неделимо свързано с него. Разсъдъчното не е последен момент в 
познавателния процес. Хегел, който добре знае за мястото и значе-
нието на разума, в случая не го е означил. Също недооценяването на 
отделните истинни елементи, които се съдържат в сетивната степен, 
са игнорирани. Не може да се приеме, че в сетивната действе-ност 
„няма истини” (Хегел).
 Няма я още цялата истина, както бихме казали. Ала това не 
означава, че я няма никаква. Защото ако ги няма началните положе-
ния на съзнанието, каквито са непосредствено постигнатите във вид 
на сетивни данни, тогава става безнадеждна и празна по-нататъш-
ната последователност в развитието на съзнанието по посоката към 
проникване в същността на обекта. Естествено е, че когато същ-
ността на нещата, процесите станат предмет на съзнанието, то вече 
не е сетивно съзнание. То е вече възприемащо. Съдържащите се във 
възприемащото съзнание общи положения съвсем не ни дават пра-
во да ги приемем за неща, общи в своята пълнота. Хегел правилно 
установява, че тук още не се осъществява едно истинско единство 
на единичното и общото, а има само смесване на тези две страни. 
Множеството единичности в сферата на сетивността не бива да се 
смята за нещо „широко”, един вид сума от многообразни данни, а за 
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съставна цялост от установяващи се налични всеобщности.
 И у други в историята на философията се среща схващане за 
„смесване” на единичното и общото, ставащо в процеса на осъщес-
твяващото се възприятие. Не е трудно така изразеното да буди асо-
циация за механично свързване между единичното и общото, което 
не е нищо друго освен пренамиране, отразяване от страна на съзна-
нието на онова, което е вън от него. Така става с предмета — обект 
на възприятието, на рефлексията в главата на субекта. Рефлексия-
та е преходно звено в движението от явлението към същността. Тя 
става реалност на разсъдъка тогава, когато от външната отделност 
на предмета се стига в една или друга степен до неговата вътрешна 
цялост. А това ще рече, когато единичното се схване в неговата при-
надлежност към съответното му общо. Или се отразят правилата, 
по силата на които присъствува, обхващащи и средствата за отсто-
яването му. А това е вече такава висота, при която от разсъдък се 
преминава в по-възвишена специфика - разумно съзнание. В своята 
върхова откроеност то е по възможност най-пълното единство на 
противоположности между понятието за даден предмет и предмета 
на дадено понятие. Обобщено казано, по думите на Кант, пък и не 
само на Кант, познанието започва от сетивното. После преминава 
„през разсъдъка и стига при разума”, над който „у нас не се намира 
нищо повиеше”5. Според него разсъдъкът е „способност за прави-
ла”, а разумът — „способност за принципи”6.

 Приемайки разсъдъка за способност да установява правила, 
Кант стига до преувеличеното му определение — „законодател на 
природата”7. И още - че без него „... не би имало никаква природа”8. 
Вярно е, че като разсъждава върху явленията с помощта на опита, 
в хода на практиката съзнанието формулира определени правила. 
И то не като ги създава от себе си, а като ги открива, извлича от 
реалността. Човекът не създава закони на природата, а ги опознава, 
спазва. Той възпроизвежда, произвежда, твори, но в съответствие с 
нейната природност, т. е. нейните закони.
 Разсъдъчната дейност*  съвсем не е самостоятелна в позна-
вателния процес някъде по средата между сетивната и рационалната 
степен. Нейното предметно съдържание — особеното, е свързващо 
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звено. В едно отношение спада към сетивното познание, а в друго 
към рационалното. На свой ред правилата също могат да имат сети-
вен, но могат да имат и рационален, респективно разумен характер. 
Малко ли са правилата с права на закони и обратно?
 По силата на тази логика, отразяваща истинно реални съот-
ношения и зависимости в действителността, не е убедително разг-
раничаването на три етапа в познавателния процес: наивен, разсъ-
дъчен и разумен, каквото срещаме например у Вунд. От това, че има 
наивност и гениалност в мисленето на някои хора, не следва, че има 
наивен и гениален етап на мислене. Ако продължим така, ще стиг-
нем до необходимостта да се запитаме дали няма етап на мислене у 
глупавите, хитрите...
 Схващането на Вунд у нас се споделя в значителна степен от 
Сп. Казанджиев9. Казваме така, защото той се дистанцира до някъде 
от Вунд със становището, че разумното познание не е напълно под 
влияние на наивното и разсъдъчното познание, а едновременно на 
едното и на другото10.
 Хегел е съгласен с направеното за първи път в немската 
философия от Кант разграничение между разсъдък и разум. И той 
приема разсъдъка за момент в работата на разумното мислене. Той 
го разбира като дейност на абстрахирането в движението на ми-
сълта към конкретното. Всяко затвърдяване на абстрактното като 
определение за конкретно, за съществено, е неправилно, защото 
нарушава естеството на рационалността. Необходимо е мисълта да 
продължи по-нататък, а именно към установяване на конкретното,
което е работа на разума — „тъждество на съдържание и форма, на об-
що и особено”11 В противен случай се получава ирационално отнасяне 
— непълноценен начин на познавателно усвояване на реалностите.
 Аналогично отнасяне се получава, когато явлението се 

* Научно-философски е доказано, че разсъдъчната дейност е характерна не само 
за хората, но се среща и у животните. Познати са много положения от индуктив-
но и дедуктивно естество, редица способности за абс-тракиране, анализиране, 
синтезиране. Има се предвид разните форми на съобразяване: хитруване, раз-
чупване, запасяване и пр.
взема за същност, привидното за действително, настоящето като 
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безкрайно бъдеще, предшестващото като причина за следствие-
то, единичното за общо, частичното за цялостно и т. н. Все важ-
ни положения с оглед на темата ни. А тяхното осветляване като 
такива, каквито са в действителност, е немислимо без необхо-
димата яснота за природата на самия техен път: от непосредст-
веното съзерцание към абстрактното, а по-нататък към конкрет-
ното мислене, трасиран в хода на практическата дейност. А това 
са въпроси на сетивността, разсъдъчността, разумността, където 
стават възможни нарушенията на рационалността, изпадането в 
ирационалност. Индивидуално-психологически погледнато, та-
кива нарушения се срещат и в емоционално-импулсивните, и във 
волево-опорните процеси. И тяхното развитие не е само лична 
съзнателна особеност, а и социално-историческа обусловеност. За-
това кризата на рационалността настъпва именно и на тази почва.
 Когато разсъдъкът е момент в дейността на разума, а той, 
разумът, като по-висока степен на познавателно отнасяне, представ-
ляващо същинско схващане на нещата в техните понятия, тогава 
е далеч по-малка опасността от изпадане в ирационалност. Видно 

* До известна степен отделни елементи на разумно мислене срещаме у живот-
ните — вярно отразяване на ситуацията, способност за различаване, съобразя-
ване. Те бележат по-нататъшно развитие, каквото наблюдаваме при дресира-
нето, обучението. Макар и в границите на животинското, могат да постигнат 
големи резултати - например в цирковото изкуство, използването на дресирани 
кучета при митническите проверки, граничните служби и др. Несъмнено това 
са човешки постижения, осъществени въз основа на отделни предпоставки в 
природата на животното. Тя сама в себе си няма възможност да постигне всич-
ко това от себе си. Кучето или котката, колкото и да се вглеждат в огледалото, 
няма да се познаят. Този елементарен факт е твърде характерен. Усвоените от 
човешкото въздействие изключителни умения ги правят същества на т. нар. 
животинска човечност. Те не стават нещо повече от себе Си като животни, а си 
остават в неговия свят.
 Животното се обучава, дресира, а човекът се учи, възпитава. Различни 
дейности и резултати според различието в естеството на животните. На второ 
място, в условията на своята среда животното не може да направи нещо от себе 
си, а човекът го прави, доправя сам в необходимата за себенаправянето ситуа-
ция. Но заложените у него по рождение благотворни данни, ако не се подемат 
от носителя им, сами по себе си не могат да сторят нищо.
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е, че няма пълна сигурност против такова изпадане. Малко ли са 
отхвърлените понятия като погрешни. Не са малко и разумните 
неща, доказали след време, че не са били съвсем такива. Затова има 
допълване, доразработване, по-нататъшно продължение на приети 
утвърждения. Или на основата на тях се реализират нови резултати. 
В духа на казаното можем да се позовем на връзката в този смисъл 
между Аристарх Самоски и Николай Коперник, между Хераклит 
и Хегел... Тя няма само индивидуално-гносеологичен характер, но 
и преди всичко социално-исторически. Така погледнато, става раз-
бираемо защо хората се стремят да не повтарят грешките си и въп-
реки това допускат нови. Важно значение в това отношение имат 
възможностите на епохата, които никога не са и не могат да бъдат 
безгранични, а винаги съответно конкретни. Ето защо е нормално 
да се отчитат допуснати нередности, неверни оценки, какви ли не 
още несъстоятелности.
 Добрият замисъл в стремежите не означава със сигурност 
добър смисъл в постиженията.
 За разсъдъка е характерно преследването на цели, служене-
то на интереси, осъществяването на желания. Но ако така изразени-
те положения се окажат неосъществими и въпреки това носителят 
им живее с твърда надежда, че ще ги реализира в бъдеще, тогава 
неговият разсъдък не е разсъдък в истинския смисъл. Не е убеди-
телен Хегел12, когато смята за хора без разсъдък онези, които се 
„ограничават върху съвсем отделни цели и интереси, придържат се 
към едностранчиви принципи и по този начин изпадат в раздвое-
ние с действителността”. Ограничаването на човешкия индивид в 
отделни цели и интереси, така характерно за всекидневното съзна-
ние на масовия човек, не е доказателство за отсъствие на разсъдък. 
Не всички цели и интереси са от комплексно естество. Редица от 
тях са от единично. Не малко са хората, в чиито глави функциони-
рат едностранчиви правила, принципи — неща значително силни, 
които действително водят до раздвоение с действителността. Този 
резултат свидетелства, че нито разсъдъкът, нито разумът са такива в 
себе си откъм пълнота, защото не се е стигнало до реалното състоя-
ние извън тях. И когато замисълът продължава да грее като надеж-
да в своята невъзможност да стане осъществявана действителност, 
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обективна реалност, тогава е налице същинско объркване. Заблуда-
та и глупостта го доказват. Защото се отстоява, доказва наличието 
на убеждението, че чисто субективният свят е точно така достове-
рен, както обективният. И с право Хегел стига до заключението, че 
умопо-бъркаността на такъв човек не подлежи на съмнение, понеже 
празната абстракция се смята у него за самата конкретна действи-
телност. Както се казва, по този начин разсъдъкът се превръща в 
неразсъдък, разумът — в неразум, всъщност — в ирационалност. 
И тогава имаме преминаване в тяхната противоположност. Тази е 
приликата с религиозния, мистичния, догматичния и прочее субек-
тивистичен разсъдък, разум. Но що за разсъдък, разум?
 Примитивният разум е мъчително самообслужване в по-
редицата на всекидневието, а здравият представлява сполучливо 
отнасяне към него, напълно обнадежден за по-малко пропуски в 
бъдните дни. Здравият разум се старае успешно да оползотворява 
затвърдените традиционни начала в своята постоянна заетост. Той 
се поучава от положителния опит как трябва и от отрицателния 
как не трябва. Той се стреми успешно да се съобразява с цялото 
наличие, което го обкръжава в своя неспирен ход на промените. В 
сравнение с него трезвият разум* се старае да вниква в скритите 
моменти на ставащото, обръща внимание на онова, което обикнове-
но не се казва поради едни или други съображения, заостря поглед 
върху дребното, което носи в себе си възможности за по-нататъшно 
значение. Така постъпва и с хората — не изобщо, а с оглед на бъде-
щето. Трезвият разум изцяло е насочен към него, търсейки усърдно 
подстъпите, от които следва да се възползува с оглед на ратуваното 
занапред.

* Терминът “трезв” по сведение на Хегел е употребен за първи път от Аристо-
тел при разглеждане тезата на Анаксагор, че “разумът (нусът) управлява света” 
(Sapientia ornât vitam). У Аристотел той има по-широко значение, защото обх-
ваща всичко смислено, правилно. У които трезвостта липсва в необходимата 
степан, са като “пияни”. Последните не са лишени от разум, а само от цялостен 
такъв в своето отнасяне към всичко. Никой не може да твърди с основание, че 
пияните са в състояние на пълно безумие. По-нататъшното философско развитие 
след Аристотел, особено у Кант и най-вече у Хегел, стига до по-точна конкрети-
зация на това означение.
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 Трезвият разум е умение за извличане и формулиране на 
принципи върху основата на извлечените от действителността. 
Противоположно на лутащия се практик, носителят на трезвия ра-
зум се стреми да влага наука в своя трудов живот. Това му помага 
да обхваща до максимално високи степени нещата в тяхната цялост 
по силата на закономерните им орбити на движение и изменение. 
Той не се намира в преградна разграниченост със здравия разум, а в 
състояние на преобладаваща специфика спрямо него като по-висша 
форма и степен на разбиране.
 На здравия разум не са му чужди понякога различавания 
и обобщения върху основата на принципи и извлечения от готови 
принципи. Тогава той става трезвен. И обратно, на трезвия разум е 
присъща с още по-голяма сила възможността да анализира фактите, 
процесите в действителността, характерни за здравия разум, и да 
прави принципни изводи.
 Друг е въпросът с лъжата, която си остава долнопробна ре-
алност, колкото и да се повтаря, натрапва, в сравнение с невинното 
заблуждение, неволните грешки. Те са искрени, честни отнасяния, 
само че в неправилна посока и с нежелан резултат. Всички те се по-
лучават от действеността на съзнанието, която се нарича разум. Но 
какъв? Зависи от истинността на понятията като форма и съдържа-
ние; правилността на действията като целеполагане и подхождане 
(изпълнение).
 Макар да не е праволинеен, равномерен, последователен хо-
дът на напредъка, защото е изпълнен с не малко отстъпления и застои, 
в последна сметка си пробиват път възникващите по-ползотворни 
начинания, подемат се по-ефективни инициативи за още по-плодо-
носни резултати. Такава е природата на човешкия жизнен принцип, 
както би могла да се нарече неговата неспирна устременост към 
нещо повече. Нейното правилно разбиране и подпомагане показва 
естеството на разума. Когато той е в своята висота на сравнително 
най-правилна рефлексия на закономерността, тогава казваме, че е 
налице трезво разумно мислене в дадено конкретно отношение.
 Следователно и в здравия, и в трезвия разум могат да се 
срещнат моменти на подвеждане от емпиричното или пък разумът 
да се зарее в някое отношение към абстрактни сфери. В такива мо-
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менти на пропуски, заблуждения, грешки съответният разум губи 
от своята специфика и по този начин в дадения случай вече не може 
да бъде каквото е бил. Защото, подчертаваме отново, се смъква под 
нивото си, макар да не престава да е разум. Тези снизявания и от-
стъпления в дадено отношение са изключение за самия разум като 
цяло. Защото в други области, респ. отнасяния, той си остава на 
своето равнище- здрав, трезвен разум.
 Разсъдъкът, разумът губят от себе си, без да се загубват като 
такива и тогава, когато субектът в дадени моменти, при съответни 
по-специфични ситуации или пък по начало е склонен към свойски 
прищевки, изпада лесно под влияние на внушения, привлекателни 
причудливости, фантасмагории — израз на затруднена субективна 
проходимост, отвореност към другите, нездрава кореспондентност, 
съблюдаване на субективните приумици и обективните реалности.
В не по-други общи линии се очертава състоянието у разглезените 
хора, у индивидите, свикнали да се противят на всичко13. Тяхното 
лекомислено своенравие трудно, много трудно намира удовлетворе-
ние. Обикновено те са в конфликт с цялата действителност. И както 
кривото колело не намира прав път, и те като него не стигат до ни-
къде.
 Кратък е пътят, продължителен е застоят и на ония човешки 
същества, на които е присъща лична непроходимост, оправдана с 
максимата: „Такъв съм си”. Поради това притежават твърде малко 
от т. нар. разумна воля, защото тъкмо като такава не се вмества су-
бективната единичност в каквото и да е общо. За проявите на такъв 
човек всеки се пита: „Това пък на какво прилича?” С други думи, 
към какво общо следва да се причисли. Задънил се в тази ираци-
онална конфликтност, самовлюбеният, надменният субект не само 
престава да се развива, но и се озлобява срещу всичко, считано за 
повече от него. Вярно е, че „пристъпи на злоба се срещат у всеки 
човек, обаче нравственият или умният човек умее да ги потисне”. 
Важно в това отношение е да се направи разграничение между това 
дали тя е спонтанна реакция на самозащита от страна на проспе-
риращо дарование срещу дискриминиращите попълзновения на за-
вистливците, или е предизвикана от неразбирането на собствената 
си субективистична непристойност, „недодяланост”, както се казва 
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простонародно. В първия случай действията са разбираеми сами по 
себе си, като се знае, че бурите кършат клоните на високите дървета, 
че камъни се хвърлят по онези, които дават плодове, че напредващи-
ят е като държавата -признава се от историята, но не и от съседите 
(от околните му и особено от родния му край) и т. н. Вторият случай 
не заслужава внимание, защото субектът сам е направил от себе си 
това, което никой не може да му направи; поради „запънатост”, от-
върнатост от другите - форма на безсмислена, празна абнорменост, 
гнетяща носителя ù, a също и ближните му.
 Такъв е, както знаем, престъпният, стихийният, езически-
ят и пр. разум. Все разум, но вече не рационален, а ирационален. 
Само същинският, на своята висота, или здравият, трезвият разум 
е рационален. Макар че при всички случаи субектът знае за своята 
действеност, но за разлика от другите, при рационалното отнасяне 
действеността е осветлена с положително знание и затова е социал-
но ползотворно, т. е. с едно или друго градивно значение и за други-
те. Щом здравият, трезвият разум загуби своята здравина, трезвост, 
става ирационален: изобилствува с мечти, илюзии, фантазии и как-
ви ли не още формално стъкмени волности. Рационалността не е 
предпазена от трудности, не е защитена от кризисни талази, каквото 
е съвремието ни. Но това не означава, че всичко рационално се е 
превърнало изцяло в ирационално, а че е загубило и продължава да 
губи от своята мощ.
 Рационално мислене и поведение се нарича това, което обоб-
щава положителната сила на здравия, трезвия разум. Естествено, 
казаното има своята валидност и за разсъдъка - момент в дейността 
на разума. Накратко изразено, това означава правилно разбиране на 
нещата, процесите и благотворно действено отнасяне към тях. Об-
ратното е онова, което се нарича ирационално. Последното не изк-
лючва правилността на разбирането. Всеки крадец или престъпник, 
за да успее в пъкленото си начинание, се нуждае от такова разби-
ране на ситуацията и точно съобразяване с възможните изменения 
в нея. Както изтъкнахме на друго място, определяща е неговата на-
соченост - зловредната действеност. И това е разсъдък, разум, но 
ирационален, тъкмо поради изтъкнатата негативност.
 В резултат на грешка, некомпетентност и пр. даден субект 
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пак може да стигне до ирационалност. Разликата е в характера на 
постъпките, в естеството на станалото. И когато говорим за криза 
на рационалността, имаме предвид както увеличаващата се недоб-
ронамереност, така и растящата непредсказуемост.
 Трябва да различаваме големите кръгове на човешките заб-
луждения в търсенето на истините, при старанията в усилията на 
хората да постъпват справедливо от съзнателното им лъжливо във-
личане, вършено от демагози в името на личното си замогване, гра-
бителство. Такива са делата на престъпното съзнание, характерно 
за деморализираната личност. Не може да е друга природата на зло-
намерените цели и обслужването им с всякакви средства, по всяка-
къв начин. Въпреки рационалните усилия поради недостатъчната 
пълнота на познанието за хода на нещата нерядко последствията се 
оказват ирационални. Но всичко това не остава така, защото според 
степента на своята пригодност да съобразява субектът е в състояние 
да преосмисли, преоцени и да се откаже от едно, да преправи и пре-
одолее друго, да приеме ново отношение. В противен случай не би 
имало развитие, напредък.
 Отрицателните мисли и постъпки също съдържат общи 
принципни положения, чието разпознаване, откриване подпомага 
достигането до поучителни изводи-важни изисквания за всеки ра-
зум: повече за здравия, най-вече за трезвия и практически погледна-
то, особено много за онзи, който се е посветил да служи на благот-
ворни цели, утвърждаващи новото в настоящите и утрешните дни. 
Неговият дух остава независим дори когато е бивал неразбран от 
съвременниците си до степен да бъде отречен, погубен от домини-
ращите противни сили. Важното е проблясъкът в делото му, заложе-
ните в него драгоценни елементи по пътя на развитието. Трудовата 
активност, разгръщана на базата на интереса, е основно условие в 
това отношение. Благодарение на нея и на заварената, респ. нас-
ледената, природна съобразителност от животинския свят, човекът 
придобива неимоверно по-обхватна и задълбочена проницателност, 
предвидливост. Стойността на всичко това се измерва според спо-
собността на човешкия индивид не само да изменя природата, но 
и да обръща в своя полза неблагоприятно стеклите се обществени 
обстоятелства. Също да формулира правила за по-нататъшно спра-
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вяне с повелите на дълга. А с това иреобразователно отнасяне към 
света той обогатява, извисява своята познавателност.
 Грешките и пропуските не са изцяло от чисто лично естес-
тво, по вина единствено на субекта, макар той да е онзи, който ги 
прави. Въпросът опира не само до сполучливо прозрение, устано-
вяване на истина, чужда и непонятна за другите, а и до размерите 
на усилията, които не всякога са достатъчни в личен и социален 
план за нейното оделотворяване. Или понякога да си остане с права 
на истина за своето време поради опровержение от по-нататъшно-
то развитие. Същевременно не бива да игнорираме обстоятелство-
то, „че от една тласкаща към дела заблуда може да произлезе нещо 
прекрасно” (Гьоте). Защото обективно и субективно е крайна и без-
крайна възможността в работата си човек да овладява нови умения, 
да се домогва до нови идеи, цели. Всичко това е не само коректив, 
но и по-нататъшно продължение, развитие. Бедата е в това, че поня-
кога недомислията, грешките, заблужденията на разума - тържество 
на ирационалността за дадено време, могат да се окажат с тежки 
зловредни последици. Поради своята богата многосложност и не 
всякога доловими вътрешни своеобразия и насоки на изменения, 
характерни за обективните закономерности, съзнанието на субекта 
не всякога може да застане в единство с тях-важна опора на ираци-
оналността в дейността на разума.
 По думите на Хегел и в единство с Кант разумът „крачи към 
всеобщото”. И според това докъде е стигнал, той бива един или друг. 
И то не само като вникване в същността на нещата, а както подчер-
тахме, преди всичко за да може да се намесва в тяхното присъствие 
с оглед на необходимостта от превръщането им в нещо друго, да 
прави действително това, „което го няма в действителността”.
 Успехът относно казаното зависи от степента на прониква-
нето в противоречивата природа на нещата, разбрана в тяхното са-
модвижение, чийто резултат е изменението, развитието. То изисква 
съобразяване с нетрайността на единствата, до което води противо-
речивото им съдържание. Отразяването на тази диалектика в при-
родата и обществото прави мисленето диалектично - съществена 
определителност на трезвия разум.
 Погрешно е да се приеме, че се срещат чисти представители 
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на разглежданите подразделения на разума. Както се казва, и най-
мъдрият си е малко прост. У всеки субект ще намерим преоблада-
ване на елементи на един или друг разум. Въпрос на дози, които 
съвсем не почиват на пропорционални съотношения. Естествено, в 
по-ниското подразделение на разума могат да се срещнат по-малко 
елементи от естеството на по-висшето. Така стоят нещата и в об-
ратната посока. И всичко това трябва да се разбира конкретно при 
съответни случаи, ситуации, нагласи.
  Налице е двояка ефективност: оплодяване на действител-
ността и извисяване на индивидуалността. Ето как съдната способ-
ност като такава за правила прераства в разумна способност, чието 
предметно съдържание са принципите - по-завършена форма на 
мислене. И колкото по-цялостно обхваща противоречивата същност 
на нещата и ставанията в рамките на единствата им и техните по-на-
татъшни разпадания, нови възниквания, толкова разумното мислене 
е по-диалектично.
 Разумът не е онзи фактор, който дава споменатото единство, 
а този, който го установява като съществуващо в действителност-
та. То не е само формално, защото е съдържателно. Едно поясне-
ние. Нещата, които овощните дървета дават през пролетта, лятото, 
есента за консумиране от хората и животните и същевременно съ-
държат семена за поникване на нови овощия, си имат свои еднакви 
белези, принадлежащи на самите си тях, а не придобити от хората. 
В различните езици те могат да бъдат наречени с различни наиме-
нования. Ала всички се означават по един и същ начин, а именно 
плодове.
 Досежно разсъдъка също се среща твърдението, че неговата 
дейност се състои в това „да придава на своето съдържание форма-
та на всеобщност”. Настина и разсъдъкът, както разумът, се отнася 
към своите предмети „разделящо и абстрахиращо”, нещо противо-
положно на непосредственото, характерно за сетивното усвояване. 
Но от казаното не следва, че разсъдъкът и разумът притежават в 
своите предели предмета на това дело, нито пък неговите особенос-
ти, въз основа на които става разделянето и абстрахирането. Това 
дело е толкова по-сполучливо и плодоносно, колкото е по-развит 
в духовно отношение самият му субект. Ето защо, когато се казва, 
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че човешкият индивид се стреми да внесе единство в безкрайното 
природно многообразие от единичности, означава, че търси еднак-
вото и различното в тях, въз основа на които ги групира, класифи-
цира. И в това се състои субективната дейност, която се намесва в 
ставанията на нещата в съответствие с техните закономерности. Но 
той не би сторил нищо в тази насока, ако не разполагаше с техните 
съществени определителности, със самите истини за тях.
 Не е пълно, нито точно да се смята, че „разумът не дава нищо, 
освен формалното единство за опростяването на данните от опита” 
(Хегел). Той дава и съдържателно единство. Правилно е да се каже, 
че той го установява. Но Хегел не стига до тази формулировка, за-
щото разумът за него е „безусловен само благодарение на това, че 
той не бива определян отвън, от едно чуждо за него съдържание, а 
по-скоро сам определя себе си...”14. Очевидна е несъстоятелността 
на тази теза поради това, че разумът няма какво да определя, щом 
„в своето съдържание е сам при себе си”. У Кант също разумът сис-
тематизира дадения от възприятието материал.
На по-различно и бихме казали на правдиво становище е Дидро. За 
него душата сравнява предметите посредством идеите, които има 
за тях. „Така тя сравнява и обединява в едно цяло идеите, които по-
лучава поотделно...”15 Предметите са едно, идеите за тях са нещо 
друго. А свързването, обединяването на последните е мисловно 
дело, което се състои в субективното установяване на онова, което 
съществува обективно и независимо от това дело. Признавайки, че 
емпиричните закони „не могат да изведат произхода си от чистия 
разсъдък”, съвсем неоснователно Кант подчертава, че те „са само 
частни определения на чистите закони на разсъдъка...”16

 В предговора към първото издание на „Науката логика” Хе-
гел погрешно отстоява гледището, че разсъдъкът държи определе-
нията неподвижни. А това е невъзможно дори в светлината на него-
вото философско мислене, което с право не признава наличието на 
неподвижни, неизменни реалности. Още повече, щом у него разу-
мът е диалектичен, благодарение на което е в състояние да открива, 
„да поражда общото и схваща в него особеното”, също в качеството 
си на дух е по-висш от така наречения разсъдъчен разум или „ра-
зумен разсъдък”, става още по-ясна несъстоятелността на неговата 
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постановка, според която „както разсъдъкът се взема обикновено 
като нещо отделно от разума изобщо, така и диалектическият разум 
се взема като нещо отделно от положителния разум”17.

 Няма спор по това, че може да се вземат поотделно тези така 
изредени вътрешни подразделения на разума. Някои от тях могат 
да бъдат отхвърлени, както често става да речем с диалектическия. 
Ала за действителното научно разбиране на проблема за разума, т. 
е. рационалната степен на познанието, такова разграничение е не-
състоятелно, защото се прекъсва реалната връзка и прехода от се-
тивното познание към рационалното. Самият Хегел допринесе изк-
лючително много относно проблемния кръг за преходите в процеса 
на движението, изменението, развитието в природата и обществото 
изобщо и в областта на мисленето по-специално.
 Не само разсъдъчното, но и сетивното познание е включено 
в разума - дейност на съзнанието. Иначе как и какво ще разумява, 
ако е лишен от разсъдъчни и сетивни компоненти, сраснати органи-
чески неделимо в неговата тъкан. Благодарение на това съдържание, 
чийто извор е обективната действителност, разумът е в състояние да 
функционира по силата на своето предметно назначение- извличане 
на принципи и ръководене на действия съобразно тях.
 Безкрайни са просторите на заетостта, с която разумът е в 
себе си именно защото не се задържа само върху известното, като 
го превръща в познато; разгръща непрекъснато своята активност из 
дебрите на неизвестното. Колко хубаво е съзряно това от най-висо-
кия философски връх в българската поезия - Пенчо Славейков.
 „Човешкий разум бий се и терзае
 от памтивека: висшата си цел
 поставил: да проникне и познае
 незнайното зад знайния предел.”
 Разумът е не само реално усилие към истинността на неща-
та, но и действителен резултат в нейното постигане, макар и не в 
абсолютен смисъл. Иначе хората не биха се ориентирали и биха за-
гинали, ако не достигаха до нищо в стремежа си към нея. С устано-
вяването на общото разумът преодолява ограничеността на разсъ-
дъчното познание като познание за особеното, респ. частното. Ала 
да се вземе то за крайно, както е у Кант, смятаме за дълбоко пог-
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решно. Защото крайното не е абсолютна затвореност, а реалност, 
в която се съдържа безкрайното. Така погрешно стоят нещата с ус-
ловното — предмет на разсъдъка, с безусловното — на разума. В 
света всичко е условно, освен самият той като обективна реалност 
и бог за вярващите. Ето защо намираме за сполучлива критиката 
на това схващане, сторена от Хегел. Според него по такъв начин 
„разумът се разглежда само като прекрачване извън крайното и ус-
ловното на разсъдъка. С това той в действителност бива принизен 
до нещо крайно и условно, понеже истински безкрайното не е само 
„отвъд на крайното, а го съдържа в самото себе си в снет вид”18.
 В параграф 63 Хегел препоръчва да се абстрахираме от оно-
ва, което съставлява разликата между съзерцаване, вярване, от една 
страна, и мислене — от друга. В случая вярването неправилно е 
противопоставено на мисленето, защото само по себе си е верско 
мислене, религиозен разум. Това верско мислене също си има сво-
ите принципи - противоречие, в което изпада Хегел, щом признава 
„духовното богатство на християнската вяра”.
 Повелителна е потребността от по-нататъшно конкретизи-
ране на проблема за принципите, които биват научни, извъннауч-
ни (правни, политически, морални и пр. Очевидно рационалността 
може да бъде научна и извъннаучна, но никога ненаучна, антинауч-
на. Оттук пък следват разграниченията относно разума с оглед на 
предметното му съдържание като правилно разбиране на повеля-
та за взимане на отношение от страна на субекта — неговия носи-
тел. А то е характерно за всеки човек щом е homo sapiens (разумно 
същество). Същество, което извлича принципи, борави с правила, 
произвежда, твори според познавателните си възможности. От тях 
се определят степените на разумност откъм форма и съдържание.
 Всяко човешко същество, учат френските материалиста, 
щом мисли и желае, е в състояние да действува за постигане на 
цели. Но когато някои от целите се окажат утопични, мистични, то-
гава се доказва, че с оглед на тях разумът е бил такъв, т. е. утопичен, 
мистичен, религиозен. Не бива да се забравя, че не всичко у техни-
те носители е само утопия, мистика. Като реални същества, които 
въпреки своите съответно означени цели живеят, значи съобразяват, 
макар и силно осенени, разполагат и обслужват с цяла поредица 
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правила и принципи на всекидневието. И според изобилието на не-
реалните или пък лошите цели, а така също и на неблаготворните 
цели се измерва и степента на принизеност в мисленето и поведени-
ето на човешкия индивид. Важно е не само естеството на целта, но 
и годността на субекта за съобразяване в нейното преследване. От 
тях зависи съотношението между рационалното и ирационалното в 
отнасянето на субекта спрямо действителността.
 Не казваме, че не е влаган разум, а какъв? Това питане важи 
дори и в една и съща посока. Знае се, че жрецът и отецът са духов-
ници, но колко голямо е разстоянието между тях. И единият, и дру-
гият служат на висши сили, но колко различни са като служители 
и службите им. Не по-малко разграничения можем да установим 
у съвременните богоугодни служители сред този разнолик свят от 
посредници между бога и хората *. Макар и религиозен, колко раз-
личен е техният разум - в случая тъкмо защото не е разумен по фор-
ма. Така е и с хората в светския живот.
 Вярата у вярващия изпълнява функциите на убеждение. По 
същия начин убеждението крепи вярата на убедения. Нито едното, 
нито другото съществуват сами по себе си без взаимна обуслове-
ност до степен на пълна обособеност, при която едното да игнорира 
другото. Или пък на пълна слятост на едното в другото. Както във 
всички моменти на познавателния процес, така и тук вярата и убеж-
денията са неделими, отличаващи се по степените на доминиране.
 Всички се стремят към разумно отнасяне, т. е. към мислене, 
което да е в единство, в съответствие с потребностите на природ-
ното битие, с повелите на общественото. През отделни периоди на 
природното развитие и епохи в общественото, при наличието на 
техните обективни закономерности, разумът — активността на мис-
ленето, не всякога достига до тях в пълната степен на адекватност-
та. Причините са известни. Закономерностите, присъщи на всички 
реалности, са такива, каквито са си сами по себе си. Но зависи кой 
при какви условия и как ги съобразява като действително отнасяне. 
Вярно е, че усвояването на светлината „зависи от структурата на 
очите”. Ала вярно е и това, което установиха Фойербах и Вавилов, 
че нашите очи са устроени според нашата слънчева система. Вяр-
но е още и това, че виждаме не само светлината по силата на тези 
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биологически и физически закономерности. В по-широк план ние 
виждаме нещата в живота според закономерностите на нашето со-
циално битие. Следователно навсякъде и във всичко относно разу-
ма трябва да държим сметка за относителната самостоятелност на 
субекта, важно значение за която има неговата подготовка.
 Естествената пригодност и личната самоподготвеност на 
мозъка, а значи и сетивността на отделния човешки индивид, предс-
тавляват съществен фактор за действената сила на разума. За разли-
ка от природата, където всичко става самоцелно и целесходно в съ-
ответствие със закономерностите, в обществения свят разумът въз 
основа на тяхното познаване изпълнява ръководни функции, макар 
и често недостатъчно разумно. И както навсякъде и във всичко, и 
при тяхното изпълнение се наблюдават отделни етапи, степени на 
развитие, които в рамките на отделния човешки живот не са безк-
райни. Не са, защото борбата за оцеляване, извисяване се уповава на 
определена биологична, социална и гносеологична почва. Ето защо 
много по-реална е възможността за постигане на завършеност в ре-
дица отношения, отколкото на съвършенство във всяко отношение.
 До ирационалност води всяко абстрактно мислене, при ко-
ето става подвеждане на определено цяло под знака само на един 
признак. Или върху основата на едно определение прави подчинени, 
зависими всички останали определения, образуващи богатата то-
талност на конкретната реалност и най-вече на дадения човек. Безс-
порно срещат се хора, у които властно доминира определена харак-
терна черта, подчиняваща всичко останало. Имаме предвид химика 
в Балзаковия роман „В търсене на абсолютното” или пък скъперни-
ка Гранде, лихваря Гобсег и др. Но дори и у тях се виждат много по-
ложителни неща: търсещият дух в науката, организацията на усър-
дието в работата, строго пресметливото поведение и пр. Важна е 

* Имаме предвид разликата между първите и сегашните християнски пропо-
ведници, та дори и между самия Христос и сегашните му последователи. Го-
лемият български художник Илия Бешков великолепно изрази това в една своя 
карикатура. Христос пътува с магаре, а от противоположната посока на пътя 
идва висш духовен сановник с лека кола. И художникът обобщава: “Срещнаха 
се и не се познаха”.
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конкретността на мисленето.
 Обратен случай ни е обрисувал Хегел в лицето на една про-
давачка, връхлетяла ругателски срещу купувачката, на която ù се 
сторили развалени предлаганите яйца. Продавачката изредила всич-
ки възможни упреци, като подвеждала съмняващата се под знака на 
най-различни хули. Накратко, заключава Хегел, „тя не остави нищо 
у нея. Тя мисли абстрактно и затова — според шала, шапката, риза-
та, според пръстите и други части - подвежда купувачката, нейния 
баща и цялото й роднинско котило напълно под престъплението, че 
е обявила яйцата за развалени. Всичко у нея е изцяло оцветено от 
развалените яйца”19.

 Изтъкнатото съвсем не е произволно бръщолевене на няка-
къв нервирай субект, а определен израз на разум. Като такъв на съз-
нателно отнасяне, той се разгръща по силата на своята специфична 
логика, главното за която е вземането на някаква частична негатив-
ност с предназначение за определена цялост. Тук за такава послужи 
съмнението в качеството на яйцата и последвалият от него развой 
на събитието нататък. По такъв начин може да се постъпи и пози-
тивно — според ситуацията и поводите на реагирането в момента. 
Ето защо казваме, че това ирационално отнасяне, осъществявано 
със средствата на абстрактното мислене, е разумно явление, защото 
се откроява избирателно стъкмено, строго целенасочено за унижа-
ване или възхваляване на даден субект в единство с непосредстве-
ните потребности. Колко посредствени, негодни люде, в резултат 
от криворазбрани политически нужди станаха ръководни фигури 
при тоталитаризма главно за това, че бяха послушни безличия. И 
същевременно в съпоставка с тях колко много дарования бяха отс-
транени, обезличени, дори унищожени. И то само защото бяха спо-
собни, казано по Кант, да мислят самостоятелно. Стараещи се да се 
поставят по вътрешна потребност в положението на другия. А това 
значи стремеж към обективност в познанието за света.
 Философски за света се нита двояко: а) онтологично, т. е. 
какъв е - материален или идеален, и по-нататък следва въпросът 
за начина на неговото съществуване — като строга закономерност 
или дива хаотичност; б) гносеологично, т. е. познаваем ли е, или 
не и как се стига до установяване на истинни резултати - посредст-
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вено (разумно) или непосредствено (интуитивно). Първото питане 
се отнася до неговото естество като обективна реалност, а второто 
— до познанието му като субективна възможност. Първото пита-
не включва въпроса за реалността, второто — за възможностите на 
познанието. За едното е важно съзнаваното, а за другото — съзнава-
нето.
 Не всякога се прави разлика между разумно и рационално, 
също — между интуитивно и ирационално. Взето в древногръцкия 
смисъл, всичко, което става в действителността, е разумно, сиреч 
закономерно, протича по силата на своята необходимост, но не се 
казва, че става рационално, защото там, в природата, няма място 
за тези гносеологична категория. Нейното място е в обществения 
живот, в човешкия индивид. В обществото, у човека върху основата 
на обективната закономерност функционира човешката съзнателна 
дейност, която бива рационална и ирационална.
 В социалния живот се ширят немалко ирационалности, най-
вече в политическия и държавния. И то далеч по- на едро и стра-
хотно в сравнение с индивидуалния (лъжи, клевети), престъпления, 
чиято кулминация през XX век бяха сталинските и хитлеристките. 
Не бяха нещо друго и преследванията на християните през години-
те на Римската империя, на т. нар. еретици през Средновековието, 
самоубийствата в някои съвременни секти, многохилядните женит-
би на лотариен принцип в „Муун” и какви ли не още ярки изрази на 
ирапионал-ност в политическата, правната, религиозната и други 
форми на общественото съзнание и съответните им институции.
 За съжаление и в науката се срещат не по-малко аналогич-
но трагични неща. Припомняме държавно-политическата намеса в 
подкрепа на Лисенковото отричане на генетиката и редица още дру-
ги отрицания, плод на сталинистката изроденост, деформираност. 
Това не беше нищо друго освен съвременен рецидив на клерикал-
ната разправа с „еретиците”. Съвсем друго е непризнаването и до 
днес още на Айнщайновата теория от някои физици, споровете „за” 
или „против” отделни концепции в широкото поле на науката.
Това не е ирационалност, защото не се унищожава другата мислеща 
страна, защото всичко, що се отнася до противоречията в идейно-
теоретическия и научно-техническия свят, всички спорове и диску-
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сии са съвсем нормални явления. И затова бихме казали, че са нищо 
в сравнение с всевъзможните задълбочаващи се кризисни наличия 
на рационалността в съвременната социално-историческа дейст-
вителност. Имаме предвид всичко онова, което става в сферата на 
глобализма, в екологическо, демографско, аксиологическо и пр. от-
ношение. Все тревожни със своята застрашителност пристъпи на 
споменатата криза, които преживява рационалността в наши дни.

* * *
 Наблягаме отново на обстоятелството, че ирацио-налност-
та, за която говорим, в широк смисъл е позната и във философс-
ко-теоретически аспект, главно като съвокупност от тенденции. Те 
представляват същинско новаторстване във философията. Отделни 
елементи на такова новаторстване срещаме и в някои философии 
течения и у различни мислители, предмет на вниманието ни.
 Новаторстването във философията на новото и най-новото 
време води по съвсем друг начин не само до отричане на материа-
листическото направление, познато ни от идеалистите през минали-
те епохи, но и до отричане на идеалистическото — явление, извест-
но от материалистите до дълбока древност.
 А това ще рече стремеж към възлизане над споменатите фи-
лософски направления и преодоляване на трудностите, които при-
чиняват едностранчивостите им. Също и тези на взаимоотношени-
ето между субект и обект, чрез хвърляне на нова, по-друга светлина 
върху проблема за основите, целите и възможностите на познание-
то, критериите за установяване на истината...
 Не подлежи на съмнение правилото, че когато се оценява 
значението и се определя мястото на даден философ или учение 
в системата на философското развитие, всеки е длъжен да държи 
сметка за стойността на формулираните сериозни проблеми, взети-
те последователно обосновани критически отношения към съответ-
ните заварени философски положения като отрицание и приемстве-
ност, а също и към дадените насоки на концептуални решения със 
значителна трайност на живот.
 На второ място иде ред за мащаба на влиянието, което са 
упражнили откъм широта и продължителност във философията и 
особено пък извън нея. По такъв начин се стига до реална оценка 
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на предложените конкретни разработки, включително обслужване-
то с понятийния апарат, начините на подхождане и възможностите 
за подсещане, долавянето на нови идеи, допринасящи за доосвет-
ляването или преоценяването на предишни резултати. Всичко това 
влиза в обема на установените постижения, които обогатяват фило-
софския свят. В историята на философската култура се срещат не 
малко увлечения, заредени с горди претенции за създаване на изк-
лючителни произведения, за сътворяване на приноси с революци-
онно превратно значение. Понякога се срещат суперлативи за нес-
равнима философска оригиналност, лишена от каквито и да било 
предшественици или някакви предпоставки. Така големият българ-
ски философ Д. Михалчев например възхвалява своя грайфсвалд-
ски учител Йоханес Ремке. А огласеният от Енгелс Ойген Дюринг 
сам възвестява дръзко величието на своето философско аз.
 Поставянето на ударението върху тези релефни явления спо-
мага за изясняване на т. нар. новаторстване във философията, което 
съвсем не е тъждествено на същинското новаторство в нея, нито пък 
е чист формализъм на отделна претенциозна субективност, защото 
е налице действително усилие за ново, философски оригинално 
дело. Дело, което много често не е желаното постижение в действи-
телност. Ала безспорен е действителният стремеж, без който няма 
истинско ново творчество.
 Знае се, че новаторство е теоретически принос от трайно ес-
тество. Той се поддържа и обогатява от неговите съвременници и 
по-късни следовници. Ако пък философът е останал за своето вре-
ме непризнат като Спиноза или неизвестен като Киркегор, значени-
ето му се оценява, развива от появилите се по-късно последователи, 
изследователи. Същевременно то може да се оспорва, опровергава 
— нещо обичайно във философския живот. Не по-малко обичайно 
е на негово място да се предлага друга проблемна, концептуална 
насока на философско мислене. Такива са например периодите в 
древногръцката философия (онтологичен, антропологичен, синте-
тичен)19а.
 Новаторството според степента на неговото достойнство 
е по същество съответен тласък на философско мислене; под-бу-
дителен фактор към пускане в обръщение на „продуктивни идеи 
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(да предлага понятия и определения) или да прилага нови подхо-
ди”. Казано по-конкретно, такава една отделна „разработка може 
да подсилва определени възгледи или насоки, да бъде някакъв етап 
в развитието на схващанията или на дискусията по проблемите, да 
поддържа дадена традиция”19б.

 Новаторстване може да се нарече онова усилие, което се вла-
га за развитието на такива философски постановки, които се оказ-
ват слаби, привидни. Или пък за раздухване до неимоверно широки 
мащаби на отделни рационални положения в дадено философско 
учение. От такова естество е всеки опит за ирационалистично до-
развиване на Хегеловата диалектика или пък този, който се прави 
в посоката на вулгарно-материалистическото мислене по време и 
след Фойербаховото философско дело. Та дори Вухтерл поставя те-
ологичната парадигма, т. е. християнското философстване през ран-
ното Средновековие или схоластиката, наравно с т. нар. революции 
на Сократ, картезианската революция и коперниканския преврат на 
Кант19в. От само себе си се разбира, че принизяването на достойнс-
твата на дадено философско учение или на отделни рационални мо-
менти в него като цяло е безплодно дело на но-ваторстване. Казваме 
като цяло, защото не липсват отделни смислени моменти, заслужа-
ващи внимание по съдържание, макар и в неблагоприятна форма.
 От съпоставката на двете важни разновидности на нова-тор-
стването се установява, че формално-спекулативното е почти изця-
ло професионална кабинетна умопостроеност, възникнала в хода на 
самите философски търсения. Нейната насоченост е предимно тео-
ретична. Естествено, и тя е в духа на социално-историческите въл-
нения на времето, и то в един подчертано познат философски стил. 
Макар до значителна степен в тази разновидност да се чувствуват 
повелите на идейно-политическия кипеж — своеобразен отзвук на 
материалните и духовните тежнения през първата половина на XX 
век, в края на краищата тя си остава в попрището на действителни-
те философски дирения.
 Далеч по-широк простор на изява и активна дейност бележи 
абстрактно-модернизираната разновидност на новаторстване във 
философията. Тя води към отдалечаване от същинското, рационал-
ното философско развитие и до навлизане все по-дълбоко в безд-
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ните на ирационализма, насочена по същество към разрушаване на 
разума, който не е нищо друго освен „целесъобразна дейност” (Хе-
гел).
 Ирационализмът е философско-теоретическо отричане на 
възможностите за рационално или понятийно осветляване на пробле-
ма за познавателното отнасяне на субекта към действителността. Той 
е съвкупност от различни начини на утвърждаване на извънлогични 
форми и подходи, с помощта на които можело да се вникне в същност-
та на нещата, явленията. Тази противоположност на рационалност-
та съвсем не съвпада със сенсуализма, нито с релативизма, та дори 
и със скептицизма*. Тя претендира за философска самостоятелност.
 Дори етимологическото вглеждане в означението ираци-
онализъм допринася за правилното му разбиране, а именно, че 
се касае до концептуална свързаност на афинитетни тенденции, 
насочени срещу разума, рационалната дейност на съзнанието. И 
което е най-важното с оглед на споменатото по-горе родство, ира-
ционализмът е не само усилие за ново във философията, но и под-
чертано активен фактор за идейно-политическо подпомагане на 
най-ретроградните среди в обществения живот. Придобивайки практико-

* За разлика от недооценяването на рационалното познание от сенсуалистите, 
от свеждането на всяко познание към видимото у скептиците, от неверието във 
възможностите на всяко познание у агностиците ирационалистите стигат до още 
по-голяма крайност — абсолютизиране на субективността на всяко знание. Как-
то знаем от домарксовата философия, сенсуализмът не е ирационализъм, защото 
признава сетивната степен на познанието. А това означава, че, макар и частично, 
признава познанието като реално отношение на субекта към обекта (друг е въп-
росът за характера на това отношение). Но докато сенсуализмът подценява ра-
ционалното познание, скептицизмът изразява съмнение относно възможностите 
на човешкото познание да проникне в същността на която и да било реалност. 
Скептиците стигат до това съмнение по пътя на “противопоставянето сетивно на 
сетивно”, “мислено на мислено”. Скептицизмът стига до съмнение във възмож-
ностите както на сетивното, така и на рационалното познание именно защото го 
откъсва от обективната действителност, от условията, при които се осъществява. 
По този начин, както казва Хегел, той завършва възгледа за субективността на 
своето знание и изобщо на мястото на битието в знанието поставя привидното. 
Скептицизмът не е ирационализъм, защото не отрича познанието, а се съмнява в 
неговата достоверност. А ирационализмът отрича каквато и да било способност 
на рационално-познавателното отношение на индивида към света.
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приложен характер, редица тенденции на ирационализма могат да 
зареждат до голяма степен съзнанието, поведението на хората и по 
този начин да довеждат до отричане или изопачено разбиране на 
отделни събития или цели периоди от съответната държавност, до 
тежки загуби на общественото и личното им битие.
 Що се касае до тенденциите на ирационализма като фило-
софски реалности, естествено е те да имат за свое средище на раз-
мисъл основния философски въпрос. Те се родеят и чуждеят едни 
други според своето отношение към него. С последния не приключ-
ва цялостният живот на което и да било философско течение. Само-
то отнасяне към него показва не само посоката на по-нататъшното 
му развитие, но и възможностите за постигане на нещо ново или 
пък за оставане на усилието за новаторстване.
 Много са опитите с различни средства за преправяне, пос-
тавяне под съмнение, дори за отхвърляне на основния философски 
въпрос „битие и съзнание” и усилията за налагане по различни на-
чини на друг такъв. А следователно и към противоположните му 
отговори, предлагани в цялата история на философията.
 Това е така, особено за ирационалистичното философско 
новаторстване, защото засяга далеч повече въпроси от житейската 
действителност. И което е не по-малко важно, намира своя пове-
денчески аналог в рефлексията към растящите трудности, които из-
питва рационалността в личното битие на всеки човешки индивид. 
Тази е причината, поради която в прехода между второто и третото 
хилядолетие се повишава интересът към Шопенхауер, Ницше, Хай-
дегер...
 Подразделенията, за които се говори в аспекта на нова-тор-
стването, не бива да се приемат като някаква аритметична, строга 
разпределеност. Защото в много случаи из философската панорама, 
включително и тук, се явяват положения от не-избистрено естество, 
отделни смесици, двузначни изражения, съжителство на противо-
положности, сближавания и отдалечавания, взаимни преливания. 
Такъв е случаят с феноменологията на Хусерл. У него без усилие 
можем да намерим становища, които свидетелствуват за типично 
новаторство в духа на философските традиции, и същевременно та-
кива, доказващи наличия на новаторствания. Подобно нещо бихме 
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казали за Хайдегер, у когото (освен при антрополозите) намираме 
основание за причисляването му към онтолозите, та дори и към хер-
меневтите. Същото важи за Дилтай — у него редом с веянията на 
витализма съседствуват и такива на херменевтиката и т. н.
 Нека не ви се стори пресилено, както вече може би изглеж-
да, че философско-теоретично погледнато, разделението на двете 
типични разновидности на новаторстване, макар и нестройно, дати-
рат от времето след появата на Хегеловата диалектика. В една или 
друга форма се разрастват с възникването на Фойербаховия матери-
ализъм и най-вече след тяхното органично свързване, „срастване”, 
продиктувано от самата природа на ценностното в съдържанието 
им, образуващи диалектическия материализъм.
 Не можем да не признаем, че тази богата раздвиженост и 
гъвкава философско-теоретична многообразност избуява с най-го-
ляма сила в немската идейно-духовна действителност — явление, 
характерно за нея*. На второ място, което е не по-малко очевид-
но, следва да се изтъкне господствуващата сдържаност към Хе-
геловата диалектика и негативността относно материализма на 
Фойербах. Хегел е бил най-яростно нападан, отричан от такива 
видни ирационалисти като Шопенхауер, а по-късно и от Ницше. 
Също претълкуван в техния дух от неохегелианците. И то тъкмо 
заради неговата диалектика, която не признава нищо неизменно 
по силата на вътрешните противоречия, характерни за всяка реал-
ност— нещо, което не е в единство с господствуващата, затвърдила 
се обществено-политическа консервативна застоялост по немски-
те земи. Но тя не е цялата немска действителност, а само господст 

* Това не бива да предизвиква учудване, като се знае склонността на немците към 
философски размисли и формулиране на съответни принципи - късен аналог на 
древните гърци. Хегел преувеличено твърди в своята “Философия на историята 
— Духът на Европа”, че “германските народи притежават способността да бъ-
дат носители на по-високи принципи на духа”. Има много истина в това, обаче 
това не е цялата истина. Философското богатство на другите народи, примерно 
на французите, англичаните и пр., доказва съзряното преувеличение. Първата и 
особено Втората световна война (имаме предвид идеологическата подплатеност 
на пруската агресивност и хитлеристкото безумие) по своему потвърждават, че 
това не е точно така.
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вуващата, разяждана от социално-икономически, идейно-теорети-
чески противоположности. Те се подсилват както от вътрешното 
историческо развитие на тази действителност, така и от външното 
напредничаво влияние на Великата френска революция.
 Безсъмнено споменатата изостаналост е намирала своя-
та рефлексия във философския живот на Германия, проличаваща 
най-ярко у късния Шелинг. От друга страна, прогресивните талази 
на новия дух са ставали все по-силни, чийто най-мощен конкретен 
израз е била немската класическа философия — най-теоретичната 
съставност на „бурните устреми”. При това стечение и по-нататъш-
но развитие на историческите и теоретичните обстоятелства става 
научно разбираемо усилието за философско новаторстване и осе-
няне върху блясъка на класическата немска философия. И то с най-
много абстрактно-модернизирани средства, респ. ирационалистич-
ни.
 Заедно със свойското справяне на ирационализма с основ-
ния философски въпрос върви усилието в тази насока и спрямо от-
ношението на познаващия субект към познавания обект. То е свър-
зано неделимо с възможностите на познанието, но преди всичко с 
неговата природа, приета за непосредствено субективно състояние. 
Така ирационализмът разкрива широк терен за уповаване на субек-
тивността, чиято власт увеличава силата на надсетивната отвлече-
ност на религиозното вярване за сметка на теоретичното мислене, 
научното убеждение.
 По този начин в ирационалистичното осветляване на поз-
навателното отношение все по-важно място заема позоваването на 
витално-инстинктивното, спонтанно-интуитивното, непосредстве-
но-умозрителното. Те изтикват на заден план и подлагат на пълно 
отхвърляне логико-разсъдъчното, разумно-гюнятийното, прагма-
тично-действеното. Ето как философският ирационализъм е в не-
разделна, органична взаимосвързаност дори в отделни моменти на 
безостатъчна слятост с религиозния фанатизъм, етническия нихи-
лизъм, естетическия абстракционизъм и пр. И то взети в най-раз-
лични форми на съществуване и сфери на проявление из простори-
те на общественото съзнание.
 Погрешно ще бъде, ако се приеме, че ирационализмът 
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единствен е виновен и отговорен за стигането до различни ираци-
оналности в научноизследователските, идейно-теоретическите, ху-
дожественотворческите дейности. Много често всяко изследовател-
ско, в по-широк смисъл новаторско дело се придружава с допуснати 
грешки, неправилни подходи, безплодни или нежелани резултати. 
Така набелязаните положения спокойно могат да се нарекат ираци-
онални, и го въпреки рационалния замисъл и програмна целенасо-
ченост. И естествено, независимо от многобройността на видовете 
и формите на рационалните усилия за положителни изводи в отдел-
ните области на общокултурния живот. А колко широко място зае-
мат във всекидневното съзнание недомислията във вид на предраз-
съдъци или пък всевъзможни субективистични нагласи - последица 
от очертаната познавателна недостатъчност или стъкмени под вли-
яние на диви страсти, груби нрави. По-нататък можем да изтъкнем 
липсата на организирано, дисциплинирано целепреследване пора-
ди нетърпение или пък обратно — закъсняване със започването, 
несвоевременност или некачественост в завършването и т. н. — все 
форми и видове ирационалности. А навсякъде, винаги и всичко е 
ставало с разум, но функциониращ в сянката на ирационалността, 
защото в него няма трезвост.
 Много от всичко това съвсем не е ново и най-вече стилът 
на мислене. Религиозните проповедници и философи открай време 
крепят верски и теоретически идеи за всемогъществото на всевиш-
ния в главите на своите последователи, независимо от това дали 
са религиозни или светски. Намираме за сполучлива философско-
теоретическата формулировка на Кондорсе относно този затвърден 
навик на мислене. „Беше прието да се съди за възгледите не по тях-
ното съдържание, а по името на техните автори; да се вярва повече 
на авторитети, отколкото на разума.”20 Всеки човек с обикновена 
теоретическа грамотност знае каква голяма помощ на всяка власт 
представляват предразсъдъците и всевъзможните невежествени 
построения, псевдонаучни внушения, защото отдалечават погледа 
от обек-тивно-реалните политически проблеми, насочвайки го към 
все по-антиразумни виждания и празни всекидневни заетости.
 Казаното не само оправдава, но и налага необходимостта 
от все по-активно взимане на научноизследователско отношение 
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спрямо идейните и действителните прояви на ирационализма — ва-
жен кръг от съвременното философско знание и гражданско пове-
дение. Това убеждение се подсилва още повече от факта, че не се 
касае само до работа в едно чисто философско-теоретическо поле, 
а до една сложна реалност, която в социално-историческо отноше-
ние придобива все по-опасни форми и размери. Става така, защо-
то ирационалността се превръща в по-голяма и по-голяма власт-
на сила със съответно социално-практическо откроение: расизъм, 
социалдарвинизъм21, биологизъм, вождизъм и др., взети предимно 
като фашизъм, комунизъм през XX век. Те показват повишаване на 
значението, актуалността му. Политизираните ирационалистични 
идеи за вождизма, партийно-държавно изразени в практиката на 
култа към личността, демагогското величаене и реалното незачита-
не на народните маси; разширяването на значението на хитлеризи-
раната нацистка партия и сталинизира-нето на марксизма до степен 
на еднолична валидност за целия народ, та дори за всички народи 
за „нов ред” на земята - всичко това доказва голямата жизненост 
на ирационализма като теория и практика в служба на определени 
социални среди.
 Лукач е прав, когато отбелязва, че тенденциите на ирациона-
лизма показаха своята зловредна природа във времена, когато тен-
денциите на ирационализма „от кабинетите излизат на улицата”21а. 
Но той не си зададе въпроса какво биха сторили те, ако улицата се 
окажеше безлюдна? При всяка ситуация ли биха намерили своя отз-
вук по улици и площади? А това е съществено, отнасящо се до тях-
ната почва. Тоталитарните безумия доказаха кога и как става това.
 Ясно е, че тази свързана даденост не би била такава, ако не е 
имала своята социално-историческа основа и индивидуално-психо-
логическа предпоставеност. Противоречивото единство на социал-
ните условия и психологическите предпоставки може да допринесе 
за възпирането или активизирането на публичните изяви в зависи-
мост от развитието на конкретно-историческите обстоятелства. И 
понеже говорим за такива от естество на възпрепятствуване силата 
на разума, длъжни сме да подчертаем, че ги е имало, има ги и ще ги 
има винаги. Дори в наше време и повече от всеки друг път в мина-
лото. Разбира се, съдържателно те не са едни и същи недомислия. 
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Но по правило, обобщено казано, недомислието, взето в най- широ-
кия смисъл, е откритият път на всички ставания от неблагоприятен 
характер в границите на личния елемент. Казваме така, защото ос-
вен него има и външен, чиято обективност е независима от субекта 
и неговите възможности.
 В работата си отделям внимание и на същинския ирациона-
лизъм, представляващ цялостен комплекс от философски тенден-
ции. Негов своеобразен аналог в човешкия свят е ирационалното 
- същински антипод на рационалното, значително различен от ара-
ционалното. Арационализмът е известен със своя „умерен харак-
тер”, защото „наред с ирационалните допуска и рационални състав-
ки на познанието”22.
 Насочени против рационалността във философското мис-
лене, за тенденциите на ирационализма става съвсем естествено, 
дори задължително усилието „да формулира тезата си в рационал-
на форма”. Ако не беше така, ирационализмът като цяло не би бил 
неоидеализъм, т. е. философско явление, в което се състои неговият 
разум.
 Ирационализмът е близък до здравия, трезвия разум само по 
форма, защото съдържанието му е съвсем принизено в сравнение 
с онова на трезвия. В тъмните води на неговото запълване потъ-
ват, изчезват от умственото полезрение засегнатите на места ценни 
проблемни положения. Защото в тези води изобилствуват неясни 
изразни и стилни средства. В тях се съдържа голяма доза насите-
ност откъм претенциозен субективизъм. Той напомня понякога на 
мисловен хаос от странни определения. Всичко това свежда форма-
та до чисто формално присъствие, която му придава облик на фило-
софско-теоретическо умуване.
 В своето изследване съм се стремил да спазвам съраз-
мерността на засегнатите кръгове от въпроси съобразно тяхното 
различно място и значение, което имат във философския живот, 
включително и в България. Позволил съм си да се спра повече на 
ремкеанството например в сравнение с херменевтиката да речем, 
защото тя едва си пробива път в Европа с познатите аспирации за 
новаторство, което по същество е предимно новаторстване. А знае 
се, че ремкеанството, макар и с твърде слабо влияние дори и в Гер-
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мания, се оказва най-значимото формално-спекулативно подразде-
ление на тази претенция у нас през периода между двете световни 
войни. По същия начин се подхожда и спрямо абстрактно-модерни-
зираната или неоидеалистическата разновидност на новаторстване 
и нейното българско застъпване.
 Наред с анализираните формално-спекулативна и абстракт-
но-модернизирана разновидности на новаторстване във философи-
ята, подобаващо място е отредено на съвременното митотворчество 
у нас. На редица места авторът ползва свои разработки, отпечатани 
главно на немски език, с които е участвал в международните кон-
греси на Хегеловото общество и на Обществото за диалектическа 
философия.
 Въпросът не се изчерпва само с казаното. То е само част от 
големия кръг от проблеми за кризата на рационалността. Тя нав-
лиза по-дълбоко, обхваща по-широко и най-важното поразява все 
по-жестоко извисяващия се дух.
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 А. Трезва разумна дейност
 С категорията трезва разумна дейност означаваме смислена-
та ползотворна целенасочена изява на човека. Тя изисква здравос-
ловно стопанисване на живота. Също човекът да обладава повече 
човечност - нещо, което е немислимо без правилно мислене, висока 
нравственост, широта на културата в труда и обноските. По-конкрет-
но изразено, трезва е дейността, която допринася не само за оцеля-
ването, но и за издигането на личността до най-високата възможна 
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за нея степен; за укрепване на социалните общности, за опазване на 
природните дадености; за ускоряване на прогреса чрез пестене на 
времето и по-бързо довеждане на бъдещето в настоящето.
 Още Шекспир бе наясно, че който си губи времето, времето 
погубва него. Англичаните смятат, че „времето е пари”. Съвремен-
ните цивилизовани страни са свят на далеч по-висока динамика на 
процесите в сравнение с предните времена. Който печели време, той 
е в състояние да спечели всичко. Достатъчно е да се позовем на таки-
ва велики пълководци като Цезар, Наполеон, Нелсон и мн. др., които 
твърдят, че изпреварването на противника е от изключително важно 
значение за победата. Такива примери можем да намерим във всяка 
област. Когато се казва, че времето е всичко, не бива да се разбира 
като „много”, а като престижно, максимално ефективно. Една стара 
теза гласи: по-добре по-малко, но по-добре. Хубавото не е в много-
то, а многото е в хубавото, казваше дядо Славейков. Става въпрос 
за равнище, за авангардно дело като нещо най-важно. То ни помага 
да разберем по-пълно посоката, в която трябва да търсим ядрото на 
категорията „всичко”. Времето в този случай означава количествено 
и качествено изпълнен дълг.* А той е немислим без култивиране на 
навици за продължително внимание и съсредоточеност, без привик-
ване към по-тънка съблюдателност, гъвкава професионална манев-
реност, ползотворна действеност.
 За разлика от животното, което по принцип не върши нищо, 
когато е сито, когато е доволно, човекът е деен в някаква посока и 
тогава, когато от нищо не се нуждае като моментна потребност. Той е 
изключително силно същество при трудни ситуации, но е несравни-
мо слаб при крайно уютна обстановка. И особено ако няма далечина 
на виждането като възможности за бъдещи реализации, той тъпче 
на едно място, зает със задържащите го ангажименти, отклонява се 
встрани, увлечен от лъжливи подбуди, или пък се хлъзва надолу по 
силата на безпринципността.
 Става дума за отворенте врати на разхищението, на развра-
щението, на всевъзможните разновидности на саморазрушени-ето. 
В живота на хората има прояви, които са празни, безполезни, злов-
редни, довеждащи индивида до положението да стане предмет на 

* Тук не говорим за времето като форма на съществуване на битието. Това е философс-
ки въпрос, чието място е другаде.
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правосъдието, на палача. Това е именно безпътицата, която води до 
рушителни сетнини. Ето защо нито един картоиграч не е станал стра-
тег, „нито един пияница не е съчинил някаква песен” (Г. Флобер). Но 
обратно - да! Не е станал, защото е потребител, та дори на илюзии, 
на празни надежди. А там, където има потребление без производст-
во, консумация без творчество, там има застой и линеене, самораз-
рушаване.*Ако не се напредва, се изостава; ако не се стопанисва, 
се разхищава. Иначе казано, ако не се действа, се бездейства - ето 
лоното на порочността и на гибелта. Всеки разбира, че се касае за 
действие или бездействие по отношение на градивното дело, защото 
безделието също е свързано с някаква дейност, само че безплодна 
или вредна. То също е чуждо на трезвата дейност. Не може да има 
разумно оправдание за действие, казват едни автори, което е изцяло 
противодействащо по отношение на своите цели.
 Безспорно „единството на целта” е валидно за всички оне-
зи, които преследват разумни цели, движейки се по разумен път. По 
нима не можем да видим същото, само че с обратен знак, в един 
висококвалифициран престъпен тип? Колко много съобразителност, 
изобретателност влага той в своето пагубно дело. Не без основание 
Балзак смята, че престъпникът е по-развит от полицая. Ал фабри 
отбелязва с право, че хората се въздържат да нарекат разумен чо-
век онзи, който използва своя интелект злонамерено и употребяват 
за него такива оправдания като „хитър”, „коварен” и т.н. Например 
бакалинът може да бъде пресметлив, спекулантът - хитър, крадецът 
- ловък, убиецът - коварен. Ала никой от тях не може да се нарече 
носител на трезва разумност, на мъдрост.
 Така изредените се движат по отклоненията, по страничните 
орбити и то направо към целта. Вярно е, че хитрецът върви по пра-
вите пътища накриво, а по кривите - направо, но не и безогледно. 
Стреми се да бъде незабелязан, служейки си с непристойни, безн-
равствени средства - противоположно на умния, който е нравствен в 
своето движение по закономерните орбити към целта.
 Когато подчертаваме тази характеристика на умния, сме 
длъжни да изтъкнем, че това не означава вървене все по утъпканите 
пътища на традиционността. Напротив, то разкрива пови подстъпи, 
неподозирани резерви, нанася нови корекции в хода на нещата, внася 
по-оптимални, по-модерни елементи, структури с оглед на по-голя-
мо съвършенство и ефективност. Хитрият също се стреми към изоб-
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ретателност, виртуозност. И единият, и другият са представители на 
два активни класа човешки индивиди. Те стигат до някакъв програ-
мирано плодоносен по противоположен начин резултат. За разлика 
от тях има още един клас такива индивидуалности, които стигат до 
безплодни резултати - глупавите. И в трите класа можем да срещнем 
както образовани, така и необразовани.
 Умните са полезни и на хората, и на себе си; хитрите - само 
на себе си; глупавите - ни на себе си, ни на хората. Глупавите са като 
криво колело - за тях няма прав път. И понеже не мислят правилно, 
не могат да вземат решения, да постигнат някакво осъществяване. 
За разлика от умните и хитрите глупавите не виждат никога някак-
ва вина, грешка в себе си; нито съмишленици извън себе си. Те са 
странно нестройно единство в себе си, непригодно тъкмо поради 
това за нищо и за никого.
 По отношение на целите хитрият и умният са в пълна яснота. 
Разликата е в природата на предметното им съдържание, пътища-
та и средствата за постигането им. Хитрият използва пропуските и 
слабостите на другите, служи си с нечестни средства. Всичко у него 
стои на безнравствена основа. Той не е справедлив, не е човечен. Той 
е себичен, осъществявайки своята себичност, като използва с тънка 
пресметливост другите. Умният, напротив, е справедлив, стреми се 
да бъде морален в поведението си, отнасяйки се отрицателно към 
злонамерените цели и непристойни подходи към тях. Чужди му са 
злоумишле-ността и лъжата, които е длъжен да познава като пред-
пазна мярка. И когато започне да си служи с тях за своя полза, той 
става хитрец. По-точно - хитроумен. Умните невсякога са доброде-
телни. Познаваме немалко хора, принадлежащи към умната посред-
ственост; кариеристи, които чрез доноси, ласкателства и ругателства 
служат на себе си в ущърб на другите.
 И така, важно е не само единството на цели и средства, но и 
природата им, и подходът и насоката на тяхната изява, т.е. като по-
ложителна или отрицателна, нравствена или безнравствена. По пра-
вило „целите информират за действията”, а действията -за целите. 
Добрите цели са несъвместими с лоши средства, нито пък лошите 
цели могат да се преследват с добри средства. Тотализарнзмът дока-
за това. Работата се свежда до необходимостта да се разбере каква е 
по същество природата на целите, средствата за действия и в какъв 
план се открояват тези две основни положения. Неправилното или 
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погрешно разбиране на тия неща, безсилието за правилно отнасяне 
към тях дори и при правилно разбиране водят до вредни сетнини, до 
самоизмама. Нека се спрем на този въпрос.
 С каква заблуда живеят онези, които смятат, че умората или 
тревогата, обладала човека, се облекчава с... пушене на цигари или 
пиене на алкохол.
 Най-лесните и за съжаление станали обичайни средства сре-
щу напрежението, срещу умората са цигарите, кафетата и какви ли 
не „лекарства”. А след работа или през свободния ден -на чаша, сам 
или с други „наздраве” в къщи или в заведение... И вместо естестве-
но отпущане на нервите - упойващо притъпяване; вместо дълбок сън 
- въртене и блуждаене в мрака; вместо възстановяване - изтощава-
не на силите. Накратко: упояване на уморената, изтощената нервна 
система. И „все пак онези три минути, колкото трае изпушването на 
една цигара, действат успокояващо”. От факта, че може да се получи 
успокоение чрез упояване, съвсем не следва отстраняване на умо-
рата, страданието. Но какво е това „успокояващо” действие? „Днес 
чаша водка на попаднал в ледена дупка също може да замени много 
други лекарства”. Та кога алкохолът действително, а не илюзорно е 
загрявал? Субективното долавяне на някаква топла вълна от алкохо-
ла съвсем не е обективно състояние.
 Учените  са  доказали,  че  разширяването  на  периферните 
кръвоносни съдове под влиянието на алкохола действително отна-
чало създава усещане за топлина и загряване. Но след това съдовете 
започват да се свиват, кръвта в тях се охлажда и тъй като тя отдава 
голямо количество топлина, температурата на тялото се понижава. И 
както се знае, доловеното усещане за топлина е по-скоро субективна 
рефлексия за топлина, отколкото действително затопляне.*
 Самоусещането, самочувствието, самомнението са реални 
състояния. Ала те не са точни измерения, именно защото са чисто 
субективни и следователно не можем да се уповаваме на тях. Сетив-
ните и органннте информации, които индивидът добива за своето

* Вместо благотворна промяна на тягостната ситуация, вместо оздравително пренасяне 
на по-високо деление в биологичната и социалната скала на човешкото развитие се 
получава някакъв вид забрава. „Опиумът, тютюнът, силните ликьори поддържат тази 
склонност”, уточнява Гюстав Флобер в „Писма до Луиз Коле”, С. 1975, с. 77.
състояние, страдат от редица непълноти откъм обем и точност. Те 
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се влияят от силата на дразнителя, от неговата продължителност, от 
собственото им здравословно състояние и т.н. Като субективни от-
ражения на едни или други въздействия те имат свои граници или 
прагове на дейност. Ето защо самоопределението, което индивидът 
си прави, наречено облекчение, е всъщност упояване - резултат от 
химическото въздействие на никотина и алкохола върху мозъка. Да 
не говорим пък за навика, който придобиваме, когато цигарата е 
последвана от цигара, а чашата - от чаша. Пътят на доброволното 
рушене на собствения организъм е открит. Да припомняме ли, че „в 
тютюневия дим има 600 вредни съединения, които намаляват устой-
чивостта на организма, влошават здравето, скъсяват живота”. Извес-
тно е, че никотинът от пет цигари убива заек, а от сто - кон.
 Доказано е, че никотинът е „отрова преди всичко за нервната 
система, сърцето, кръвоносните съдове, кръвта и бъбреците. Смър-
тоносната доза за човека е 0,1 кг никотин, а това количество се съ-
държа в около 20 цигари. Ето защо, „ако могат наведнъж да се изпу-
шат 20 цигари, човек ще умре веднага”.
 Нещата добиват много по-сложен изглед, като имаме пред-
вид констатацията на лекарите, че тридесет процента от туморните 
смъртни случаи и деветдесет на сто от белодробните ракови се дъл-
жат на тютюнопушенето. Да не говорим за продължителността на 
канцерогенното влияние и след прекъсването на пушенето и т.н.
 За съжаление според статистиците България стои на първо 
място в света по броя на пушачите и по сърдечно-съдовите и мо-
зъчните заболявания, причинени от тютюнопушенето. У нас пушат 
над 70 % от населението, а в Щатите и Англия - около 30 %. И което 
е много страшно: „4 % от 9-годишните деца, 6 % от 12-годишните, 
14 % от тринадесетгодишните, а от 15-годишните пушат 28 %”. До-
казано е, четем в една черна статистика, че досега няма български 
държавник, който да е дал личен пример, а и с думи да е подкрепил 
идеята да не се пуши - още едно доказателство, че страната ни е да-
леч от цивилизацията. Пак от нея научаваме, че от 20 години Англия 
има дългосрочна програма за намаляване на тютюнопушенето. И в 
резултат пушачите от 65 % са намалели наполовина. В САЩ за пос-
ледните 25 години от 50 % стават към 30 %, в Швеция от 50 % броят 
им спада на 24 %.
 Колко е издръжлив човекът? Повече от половин век може ла 
диша никотинов дим, да пие алкохол, без да загине, ако стана дума 
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за съвсем близък краен резултат. Но той трябва да държи сметка за 
многобройните увреждания и тежките поражения, които те му на-
насят. Тази дълга верига от разрушителни звена, взети като процеси 
на гибелни изменения, обикновено остават вън от полезрението на 
хората, улисани във всекидневието си. Не че не ги забелязват, а не 
ги отчитат в съответствие със значението им. Като явления от про-
цесуално естество те нямат онзи статичен вид, какъвто имат край-
ните резултати. Ге са продължителни, поради което хората обикно-
вено свикват е тях. Така редом с всички заболявания, причинявани 
от нико-и|на и алкохола, трябва да отбележим и т. нар. „никотинов 
и алкохолен интелектуален дефицит”, т.е. намаляване на умствения 
потенциал на консуматора.
 Най-често хората забелязват внезапното, промяната като 
станало. Или, както казва Хайне, „започваме да разбираме развали-
ните, когато те се превърнат в такива”. С други думи, когато нас-
тъпят дълбоки качествени промени. Такъв е случаят сьс страстните 
пушачи, които едва при тежки заболявания разбират значението на 
поражението, което са си нанесли. Когато животът на пияницата е 
застрашен, той също е в състояние да се откаже от алкохола, ако има 
необходимото съзнание и воля за това. Едва тогава и едните, и дру-
гите могат да си дадат пълна сметка за бавното самоубийство, което 
са вършили, факт, добре известен на всички.
 Значително по-различно стоят нещата с алкохолиците и нар-
команите. Те са хора доброволно станали болни. Всъщност такъв е 
краят и на пушачите, и на пияниците. Всички вървят в една и съща 
посока, но по различен начин из долината на страданието - право и 
ускорено към гибелта. Тръгването натам става лесно, бихме казали 
незабелязано. И което е още по-парадоксално, с неприятно дразнене 
в началото от тютюневия дим и вкуса на алкохола сякаш от някаква 
непривична, излишна натрапеност, правена от самите тях. Такива са 
първите изпуше-ни цигари, първите изпити чаши. Те се пиемат с 
неудоволствие отначало, но след като организмът свикне с тяхната 
отрова, го държат със своето блазнене, което причиняват. Това със-
тояние на нещата до известна степен е противоположно на онова, 
което се преживява от опиатите. При последните „отровата държи 
и привлича отначало чрез удоволствието, което се създава, а после 
държи и не пуща чрез страданията, които причинява”. Казваме „до 
известна степен”, защото страданието е обща смъртоносна бездна, 
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където угасва животът по двете линии.
 Постепенно организмът свиква с тези „гибелни блаженства”. 
Създадената изкуствена потребност, превърнала се в естес твена, 
придобива все по-голяма принудителна сила на отстояване на при-
съствието си. Спирането става трудно, почти невъзможно. От гледна 
точка на личните мотиви само страхът от болести или смъртта може 
да направи нещо в обратна посока. Но за алкохолиците и наркомани-
те той остава почти безсилен. Защото е твърде късно.
 По принцип хората на тази потребителска линия са безволе-
ви същества с деформиран рефлексионен апарат, поради което не-
обходимостта да се трудят те понасят като някакво отблъскващо за-
дължение. Така стават все по-слабо инициативни за начинания, все 
по-безпомощни за техния завършек. И в този сми съл състоянието 
им напомня на продължително детство. То не е просто вдетинява-
не, инфантнлизацня, защото не се загубва способността за мисловен 
анализ, дори за извеждане на верни изводи, включително и откъм 
скритата, опаката страна на ста ванията. Липсва им обикновено необ-
ходимата характерологична сила даже и на традиционно изградена-
та личност. Страсти те им се насищат с упоителни субстанции, които 
само им времт физически и духовно, а редом с тях битово и социал-
но. Представителите на тази насока запълват една голяма отрезка на 
съвременната контракултура. У тях мисълта постепенно избледнява, 
волята отслабва все повече, емоциите стават все по-странни. Остава 
пълното тържество на неудържимата страст на самоцелната органна 
себенасита, погубваща нейния носител
 Както при всички процеси, така и в случая животът показва, 
че нито един пушач, пияница, престъпник и т.н. не е станал такьв от-
веднаж. И същевременно не всеки посегнал към цигара - или чашата 
става пушач, пияница. Взети в съответните им мащаби, всички голе-
ми ставания имат малки начала. Но не всички малки начала водят до 
големи последици.
 Като правило по-проста работа е усложняването на нещата, 
отколкото опростяването на усложнените. Казаното потвърждава не-
обходимостта от по-завишена съобразителност при всяко начинание. 
А това важи и за удовлетворяване на потребностите, все по-широко 
място между които заемат вредните. С тях се свиква сравнително 
лесно, а се отвиква твърде трудно.
 Пътищата, водещи към тях, са най-различни. Като по-важ-
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ни бихме споменали: скуката на имащия (богатство без труд -мла-
ди хора, които не работят, а разполагат с пари); мъката на нямащия 
(труд без богатство - хора, чийто живот е съществуване и размножа-
ване). Подражателството, към което са подтиквани неукрепналите 
индивиди, от „погрешно разбрани модни увлечения”. Това е друго 
начало на опасния път, типично за учащите се, не само защото са 
без достатъчно опит и познания, по и преди всичко защото са без не-
обходимия контрол, надзор. Самочувствнето на човек без сериозни 
задачи и цели благоприятства движението в тази опасна посока. А 
там, където няма такива, знае се от житейския опит, потребителската 
ориентация става начин на живот. В случая преобладава безпроб-
лем-Иостта на съществуването, според която позиция бъдещето се 
|ижда като безкрайно настояще. Не са малко нейните предста-иите-
ли, за които всичко се свежда до сетивни удовлетворения, хора на 
моментализма.
 Та кой не е срещал и такива, които посягат към чашата от 
пренаситеност или празнота и скука, от суета или пък от липса на 
самочувствие, обладани от превратното съзнание за достойнство. 
Или пък от липсата на изградени механизми срещу равнодушието и 
мерзостта на околните. Богата е палитрата на индивидуалностите в 
това отношение. Тук можем да намерим най-различни връзки и за-
висимости: между задоволството и разложението, между недоимъка 
и развращението, между глупостта и саморазрушението, между без-
делието и опорочението и т.н. Но тази линия на зависимост не е об-
щовалидна, абсолютна. Тя се обуславя от конкретното своеобразие 
на индивидуалността при съответни условия.
 Такива са многобройните пътеки, водещи до чезненето в ал-
кохолното пиянство. Няма да се спираме на невинните, незначител-
ните на пръв поглед движения към него. По-същественото е, че и то 
откъсва човека от здравата жизнена почва. Немалко хора се отдават 
на него поради илюзорното съзнание, че им дава утеха, сили да по-
насят теглилата си. И вместо да търси обективен изход или пък да 
помисли за някаква правилна субективна пренастройка, той оставя 
всичко да потъва субективно в злотворното утешение на алкохола.
 За разлика от представителите на религиозното пиянство по-
голямата част от тези на алкохолното съзнават неговата зловредна 
природа. Пушачите също. Тяхното съзнание не е така изопачено, 
както е религиозното, макар да съдържа немалко предразсъдъци: 
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че си почиват, че се разтоварват. По-грамотният консуматор разби-
ра как поривът към сетивна наслада и органна потребност разслаб-
ва волята, измества на заден план научната аргументация. Навикът 
постепенно избива в неблагоприятна посока предишната правилна 
поведенческа линия. И народът казва: „Който пие, не мисли, който 
мисли, не пие”. Ето как алкохолът, по думите на древногръцкия фи-
лософ и математик Питагор, става враг на мъдростта и приятел на 
глупостта и лудостта. Със съзнание за национално-историческа гор-
дост можем да отбележим законите на хан Крум срещу пиянството и 
не само срещу него.
 Работата не опира единствено до законодателството, на което 
поприще са се прославили освен Крум Страшни и Карл Велики, и 
Петър Велики, и много още властелини и реформатори. Тя опира 
до редица други пунктове, едни от първите между които са соци-
алната и индивидуалната култура на хората. Там, където отсъстват 
вътрешна заетост и активен функционален живот, присъстват вън-
шна занесеност, органична консумативност; където няма действена 
целеположеност и селективност, Там има разточителство на време 
и енергия, принизена сетивна или илюзорна удовлетвореност. Бих-
ме могли да изредим още такива ситуации, в които изпадат хората. 
Навсякъде и във всичко, а следователно и в тях те се озовават с при-
същото им съзнание. Но въпросът е до каква степен на висота при-
съства. Един Мартин Лютер можеше да каже, че е живял напразно 
онзи, който не е познал жените, песните, виното, и същевременно 
да осъди Германия за това, че е заразена от пиянство. И Германия, 
продължава по-нататък той, като всяка страна си има своя дявол. На 
нашата дяволът е бъчвата, а името му е пиянство. Той и много други 
като него са могли да имат мярка, здрави задръжки. Но къде е гаран-
цията, че всеки би могъл да престане, след като започне или навреме 
ще започне да престава, както се казва в такива случаи. Всеки за-
почва със съзнание, но то не е само мислене, но и емоции, а и воля 
като основна структура, взета в съответно съотношение като негови 
съставни части.
 Компонентният анализ показва, че алкохолният вид отклоне-
ние от трезвата действеност е доброволно, ставащ при определени 
обстоятелства. На второ място - то е съзнателно дело, подхванато при 
една или друга ситуационна нагласа. На трето - подлежи на корекция 
и преправяне във вид на отказ при заплашителни условия. Когато са 
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застрашени от болест и смърт, пушачите и пияниците намират сили 
да започнат разумно здравословно водене на своя живот. 
 Щом доброволно и съзнателно, без някаква витална или со-
циална потребност се поема това отклонение, вредно в биологично 
и обществено отношение, значи може по същия начин, т.е. добро-
волно и съзнателно, чрез съответно въздействие да не се получи това 
зловредно отклонение. Необходимо е не само да подсилим просвет-
но и организационно трезвеното въздействие, но и по-активно да 
подпомогнем това спасително дело с други спомагателни, ала пър-
востепенни средства. Искаме да кажем, че следва с по-твърди, респ. 
служебни мерки и по-настъпателно да довеждаме до необходимото 
убеждение и поведение в тази трезвена насока.
 Защо към ролята на страха, който съществува по отношение 
на опасностите от болести и страдания, да не прибавим и страха от 
санкции: политически, административни, финансови, морални и 
пр.* Не е много трудно да въведем по-твърди изисквания и мерки в 
училищата, казармите, заведенията и пр., включително и при подбо-
ра за работа, квалификация и т.н. Тук страхът от изброените санкции 
се слива с интереса за социален просперитет. Така се задвижват нови 
механизми от действено значение. В редица страни административ-
ните мерки в тази насока стават все по-строги и по-строги. Особено 
спрямо тютюнопушенето на работното място в САЩ, Великобри-
тания, Австрия и др. са утвърдени такива дисциплинарни санкции, 
в резултат на които ползването на тютюна е намаляло значително. 
Там, особено в САЩ, това явление се смята за нещо некултурно, в 
Швеция алкохолизмът - за болестно, и т.н.
 Както във всяко отношение, така и в това добре е, когато се 
учим от успехите и неуспехите било на другите, било от своите, а 
не да отричаме чуждите успехи или да оправдаваме своите грешки. 
Това умение ни дава възможност да разместваме орбитите, а не да 
се въртим в своите. Първото е характерно за отворените към света и 

* Според данните на Световната здравна организация „мерките поконтрола (законо-
дателни, административни или финансови), упражнявани от правителствата, са най-
ефикасното средство за промяна нивото на алкохолната консумация и съответно на ос-
тротата на свързаните с тази консумация проблеми” (Вж. Коларова, Д. и Маси, Ст. Из 
световния опит в борбата с алкохола и пушенето. С. 1985,
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себе си люде, а второто - за отвърнатите от света и затворените в себе 
си. Доколкото си спомням, на Дидро принадлежи тезата, според която 
не може да мисли онзи, който не беседва с умни хора, не чете книги, 
не пътешества. Накратко - който не общува. А такъв не се обогатява 
отвън, където е изворът на познанието. И затова самотниците по-
рано оглупяват. Колкото е по-активна връзката на човешкия индивид 
с действителността, която е обективното съдържание на познание-
то, толкова той е с по-обогатен умствен багаж. В преодоляването на 
трудностите, в усвояването на положителния опит и отбягване на 
отрицателния се допринася за самопревьзмогването. По такъв начин 
той ще бъде с постоянно бодра  и активна мисъл - важно условие за 
развитието й. Той няма възможност, нито му е потребно да общува 
със себе си, със собственото си Аз, какъвто е случаят да речем с 
отшелника. Такъв с пътят на самоизолацията, на самооглупяването 
- пътят на необщителните, себичните, глупеещите по начало.
 Вярно е, че паленето на цигари, чукането на чаши или т. нар. 
приятелство на маса представляват форми на контактуване. Ама 
бихме добавили, на самотници, на хора, затворили се в себе си с неп-
реодолимите си низостни страсти, свързани робски единствено чрез 
никотина, алкохола, наркотиците. Тези безплодни болестни страсти 
имат винаги своето индивидуално откроение, но по същество са со-
циални явления. Те бележат -разбира се, не само те - обвинителните 
знаци срещу низостното равнище на обществения живот, безразли-
чието спрямо този линеещ трудов потенциал.
 Утвърждаването на принципите на демократизма, справед-
ливостта и истинността в обществения живот е всъщност утвържда-
ване принципите на социалната инициативност на хората в живота. 
А тази инициативност изисква структури и мероприятия, които да я 
разширяват, и е несъвместима с такива, които я ограничават, водещи 
до обезсилване на нейния носител. В случая имаме предвид на пър-
во място алкохола и цигарите, а в наши дни на преден план излизат 
наркотиците, които смаляват и ограничават възможностите на чо-
вешкия фактор. Вместо самодоволна пасивност човек трябва да се 
стреми към дълголетна активност. Вместо да се остави на равнището 
на занаятчийския паразитизъм, да се стреми към висок професиона-
лизъм; вместо консумативизъм - технологизъм. Това са принципни 
изисквания за трезво отношение на човека към действителността и 
към себе си.
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 Усилването на мерките за разширяване на обективната заетост 
на хората и на техните развлечения по линията на соцнално-иконо-
мическото, инднвидуално-психологнческото и общо-културното им 
самоизграждапе е третото действено направление наред с пропаган-
дното и организационното в борбата за трезвеност, за по-обогатена 
духовност. Така всеки човек и особено младият - по силата на прос-
ветната (лекции, изложби, филми и др.), правната (забрана, принуда, 
наказания и др.), професионалната интелигентност, компетентност, 
справедливост и други видове осведоменост ще почувства прилив 
на сили за растеж, за реализация.
 Развитието и рационалната реализация на човешкия индивид 
зависят от широтата на неговите житейски проломи и неговия ге-
нофонд. Колкото последният е по-силен и проломите са по-удобно 
проправени, толкова по-пълна изява намира творческата оригинал-
ност на отделния човек от по-значимо естество. Чисто субективно 
стъкмените, по-точно субективистичните посоки на виждания се 
увеличават, когато намаляват обективните простори, както бе при 
тоталитаризма, за дейност и отговорност. Те благоприятстват всички 
форми на пиянство: алкохолно, религиозно, сексуално и какво ли не 
още. Ние нямаме възможност да се спираме на всички, затова ще си 
позволим кратък поглед върху религиозното.
 Всички пиянства са нрационални явления. Алкохолът упоя-
ва, религията успокоява, наркозата замайва, сексът отклонява и т.н. 
Ницше е прав, когато поставя на първо място алкохола и религията 
между внесените продукти в завладените колонии.*
 Загубвайки от тези и родствените тям продукти разумната си 
форма, разумът загубва и разумното си съдържание. Или разумът се 
самопогубва, макар и по различен начин, защото са различни фор-
мите и съдържанията. В сравнение с алкохолното религиозното пи-
янство е друга отрезка на контракултурата. Има автори, които с ос-
нование считат за нейна неразделна част влечението към окултизъм, 
към магията и екзотичните ритуали. Както се казва в такива случаи, 
колко много са нещастните пътища, погрешните посоки в търсенето 
на щастие.

* Казаното не означава подценяване цивилизаторската роля на колонизаторите в завла-
дените диви страни. Тук така нареченото насилие на прогреса е с безсьмнен положите-
лен резултат. Но това е друга тема.
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 За някои може да се стори просто цитат, но за мен е вярно ста-
новището на Ръсел, според което заедно с войната и любовта рели-
гията е третата съставка на ирационалните явления. Друг е въпросът 
за вътрешните им различия, на конто няма да се спираме. Религията 
посвоему изисква действително да се отнасяме към недействителни 
неща, мислене за безсмисленото. Но щом е действително мислене, 
то заслужава действително внимание. Такава е природата на всяка 
илюзия, заблуда, та дори и лъжа, които трябва да се доказват като та-
кива. Всяка самоизмама е от споменатото естество. Те са реални като 
вид . категориално  построение,  но са  без  обективно съдържание 
именно защото са чисто субективни реалности. Но тъкмо защото, 
макар и такива, те дават живот на реално субективно отношение, на 
поведенческа изява, на практическо откроение. Затова не могат да се 
отминат с невнимание.
 Когато анализираме проблема за илюзиите, не бива да забра-
вяме и друг един аспект, а именно, че в отделни сфери в дадено отно-
шение те играят положителна роля. Например, взети в практическо, 
по-точно в поведенческо отношение, религиозните илюзии изискват 
повече човечност от човека, доброта и вселюбов. И няма две мнения 
за наличието на заряд за една по-висока човешка действителност в 
този безчовечен живот.
 Не бива да забравяме колко спекулации се вършат в наши 
дни върху основата на човешкото доверие, ако щете лекомислие и 
наивност с хороскопи, зодиаци и др. Да не говорим за оживелите от-
колешни гадания, врачувания. По чисто биологични белези, каквито 
са тези на ръцете или ходилата, да се правят социални виждания 
и предвиждания за даден индивид. Та дори и исторически предс-
казания, природни бедствия! Какво заличаване на границите между 
различията! Не е необходимо да споменаваме за търгашеството с ек-
страсенсите. Колко много антиразум се внася в разума на това дело. 
Казват, че България била на първо място в света по броя на претен-
дентите да упражняват тази дейност.
 Връщайки се на религиозното обладание, длъжни сме да под-
чертаем, че много често то се понася мъчително, изпълнено със съм-
нения, противоречиви ходове на търсения, с отчаяния и надежди. 
Като символична илюстрация напомняме устремения нагоре към не-
бето пламък на запалената свещ - израз на копнеж за спасение и го-
реща вяра в него; сливащите се надолу към земята разтопени капки - 
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наподобяват сълзите - израз на човешката мъка от безсилието срещу 
огорченията и несполуките на злочестото всекидневие, изпълнено 
понякога с неописуема мъка. И колкото е по-жива душевността на 
субекта, толкова повече и по-буйни разнопосочни сили се блъскат 
в нея. Понякога в минути на просветление бунтуващият се разум се 
бие и терзае с неудържима сила за въздух и простор.
 Такъв протест гърми в гърдите на Сюзан, описан от Дидро 
в романа „Монахинята”. Сякаш и сега чуваме нейния жалостен вик 
за спасение на живота: „Къде нощите са смущавани от стенания, а 
дните - потапяни в сълзи, проливани безпричинно и предшествани 
от необяснима тъга? Къде природата, разбунтувана от принудата, за 
която съвсем не е създадена, счупва оковите, в които я впримчват, и 
се издига яростно, за да хвърли животинската страст в такъв разврат, 
за който няма лек? На кое друго място мъката и злобата са унищожа-
вали всички обществени черти? Къде в света няма нито баща, нито 
брат, нито сестра, нито родители, нито приятели? Къде човек, смя-
тащ себе си като мимолетно същество, се отнася и към най-важните 
връзки в този свят като пътник към вещите, които среща без чувство 
на привързаност? Къде обитават омразата, отвращението и празно-
тата? Къде царува раболепието и деспотизмът? Къде се пораждат 
чувства на ненавист, които не стихват никога?...”* Там, в манастира, 
в тази верска тъмница - манастира на християнството. А всяка ре-
лигия е манастир, манастир на празните надежди, отправени нагоре 
към бездънната небесна вие, манастир на световната лъжа вековна.
 За Сюзан тази институция на религиозното пиянство е неп-
риемлива форма на общуване със света. Тя пресушава нейните жиз-
нени сили, прегражда полета на нейния дух. Личният й душевен 
строй, изграден върху здравите устои на трезвия живот, не се поми-
рява с манастирския мрак, в който човек трябва да бъде обладан от 
„щастливо слабоумие”. В него попадат хора, лишени от възможност 
да се справят с житейските тегоби. Само чрез екзалтацията на рели-
гиозното опиянение те се отнасят към действителността и себе си. 
Всеки разбира, че тук става реч за служене на нещата предимно в 
индивидуално-психологически план.
 Споменатото непримирение в не по-малка степен и нерядко 
придобива действено протестен характер. Това го виждаме в лицата

* Дидро, Д. Монахинята, С. 1980, с. 92.
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на силните натури с подчертано изявен, благотворно програмиран 
генофонд. Те не се помнряват със заварените условия или пък със 
ситуацията, в която са тласнати по един или друг начин.
 Дали ще се бори човешкият индивид за правдини и напредък, 
дали ще се моли на бога за благини и вътрешен мир, дали ще работи 
или ще ломоти, дали ще се изгражда или изражда и т.н. зависи от 
субективната му природа като съзнание и поведение, като склоннос-
ти, стремежи и от обективните условия като простор и атмосфера, 
непосредствено стечение на обстоятелства. В тази сложна, нестрой-
на, противоречива цялост от многообразни подразделения виждаме 
един подчертан устрем на човека към нещо по-друго в сравнение с 
това, което е, към нещо повече, отколкото е тук и сега - устрема на 
искащата себе си негова индивидуалност.
 А всяко искане е несъгласие с наличието като недостатъчно и 
порив за още, нещо повече, по-инакво в количествено и в качествено 
отношение. Един вид недоволство, отказ от себе си с надежда да 
се постигне по-висока степен на икономическа, социална и духов-
на придобивка, променяща състоянето на по-високо стъпало. Едно 
ново пренамиране на себе си на по-високо равнище.
 Считаме за положителен, градивен отказ от себе си като се-
гашно и копнеж за повече полагането на усилие за образование, за 
професионализъм, за благоденствие, независимост, справедливост, 
удобство, слава и пр. И обратно, за отрицателен онзи, при който се 
постига сетивно, органно наслаждение с помощта на гибелни средс-
тва (цигари, алкохол, опиати); или пък субективна утеха за собствена 
сметка чрез религиозни, мистични и какви ли не още веянпя от този 
род. Вярно е, че се постига чувство на удовлетворение от споменати-
те разновидности на отрицателния отказ, при които душата знае себе 
си в нещо друго като ново привлекателно единство. Но за съжаление 
това е лъжливо, илюзорно единство, именно защото е безплодно, 
вредно. Макар и такова, това непосредствено наличие, в което изпа-
да човекът на видовете пиянства, те са винаги индивидуални по съ-
държание и форма, по степени на острота, обем и темпо на вълнения, 
по пропорции в съотношенията между предметните им запълвания и 
силата на отделните им елементи. Тази сложна амалгама варира не 
само в зависимост от индивидуалността на отделния човек, но и от 
спецификата на обстоятелствата. Достатъчно е да припомним колко 
разнолик е религиозният фанатизъм. Така стои въпросът и с другите 
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подразделения на пиянствата. И в това отношение наред с общото, 
което сродява хората по един или друг начин в групи, класове, те са 
безгранично различни както тези в селищата, така и онези, които 
вече са в гробищата. Казаното се отнася изцяло и за вижданията, 
действията на хората изобщо.
 Всеки човек, за да действа, казва Толстой, трябва да смята 
своята дейност за важна и добра. И затова, каквото и да е положе-
нието на човека, той непременно ще си създаде такова разбиране 
за живота на хората изобщо, чрез което ще оценява своята дейност 
като важна и добра. Ние се учудваме, бележи той, когато крадците се 
хвалят с ловкостта си, проститутките с разврата си, убийците с жес-
токостта си. Но това ни учудва само защото атмосферата, кръгът на 
тия хора е ограничен и главно, защото ние се намираме вън от него.
 Тази концепция съдържа много истинност, то ня не е истинна 
напълно. Вярно е, че всеки от нас е срещал, слушал или пък чел за 
такива хора. У тях се получава така, защото приетата мярка като кри-
терий е изцяло субективна, и то от последна проба, поради това, че 
няма нищо от някогашните етапи, изминати по пътя на падението. И 
сигурно някогашното мислене е било по-друго за срещаното някъде 
такова падение, което му е станало вече присъщо. Та дори и в мину-
ти на просветление, т.е. в моменти на духовно излизане от себе си и 
вглеждане в себе си от друг зрителен ъгъл, безсъмнено ще се види с 
критични очи.
 Израствайки в дадена среда, едни хора се срастват с нея, дру-
ги я надрастват, а трети дори не дорастват до нея. Тази диалектичес-
ка формулировка показва, че схващането на Толстой е валидно само 
за една част от тях, но не и за всички.
 Не по-малко вярно е и обратното на всичко това. Имаме пред-
вид случаи, когато човек съзнава вредните сетнини на т. нар. гибел-
ни блаженства и се съпротивлява на възможностите да се отдава на 
тях. Тук се сблъскват съпротивителният отпор и приспособителният 
напор. Изходът зависи от индивидуалния характерологочен облик 
на личността, по-точно от спецификата на нейните емоционални и 
волеви процеси: един се помирява, друг - приспособява до цялост-
но обезличаване, залиняване; друг се съпротивлява, дори бунтува до 
пълна победа или гибел; трети е без определена линия.
 По лекия път се върви лесно, по трудния - мъчно. Като наг-
леден историкофилософски пример можем да се позовем на възра-
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жението, което Сократ направил на една хетера, която му казала, че 
напразно се хвали със своите ученици като неотклонни последова-
тели. Достатъчно е да им дам знак, рекла тя, и ще тръгнат след мен. 
Това е вярно, отговорил философът, защото аз ги водя нагоре, а ти 
им предлагаш да вървят надолу, което е леко и удобно. Да се пуши и 
пие, лентяйства и т.н. е далеч по-просто и по-приятно дори от всичко 
обратно. Тези леснини разкриват кръга на т. нар. личностни несъ-
вършенства, каквито са например грубостта, с която амбициозно-
посредст-веният мъж обикновено „доказва” своята мъжественост, 
нахалството на пушачите, които ни принуждават да дишаме техния 
пушек и т.н. Пушачът е по-опасен от пияния, защото ни кара да гъл-
таме неговия пушек, да гледаме хвърлени фасове, празни кутии. Той, 
подобно на глупавия, ни кара да разсъждаваме като него, очакващ 
правилни отговори на неправилните му въпроси и просташки реп-
лики.*
 Не е нужно да подчертаваме, че страхливите са жестоки, ма-
лодушните са мъчни, дребнавите са капризни и т.н. Тези неща харак-
теризират слабите хора, негодните за борба в името на каквото и да 
било, включително и със себе си, хората, които обстоятелствата вър-
тят и обръщат почти механично. Силата на обстоятелствата бележи 
степента и обхвата на това дело. А това е инерцията на ситуацията, 
взета като конкретна съвкупност от социални условия, които в даден 
съдбоносен за развитието на индивида отрезък от времето оказват 
решително влияние. И щом господства потребителска тенденция, 
главно място в нея лесно ще заемат пушенето, пиенето, опиатите. 
Естествено е и масовото им потребление. Те се ширят толкова по-
ускорено, колкото по-властно господства малокултурието.
 Трезвата, а в по-тесен смисъл трезвената действеност е 
действеността на бъдещето. Последното ще изисква все по-тънка 
интелектуалност, все по-обогатена професионалност, по-плодонос-
на социалност, а следователно и по-издръжлива, жива творческа 
индивидуалност. Индивидуалност, развита откъм повече и повече 
страни в хармонично единно самоизграждащо се цяло. На хората не 
са нужни никакви средства, които да ги замайват, упойват. Но пог-
леднато практически, често пъти им допадат много удобно такива. 
Прочетени в духа на научно-теоретичното мислене, тези думи важат

* За глупавия виж повече у Бл. Паскал. Мисли, С. 1978, с. 78,
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за цялото човечество в съвременните условия на дълбоки и тотални 
революционни преобразования в света.
 Естествено е човешкият стремеж правилно да се насочва по 
линията на градивното като значително и да се бори с всички сили 
за неговото тържество и развитие. А казаното означава още старание 
в предпазването да не се изпада в заблуждение и да не се оценява 
разрушителното като незначително в етапа на неговото начало. И 
това е главното, благодарение на което човек може много да направи 
от себе си. В този смисъл той е зидар на съдбата си, свой продукт и 
резултат. Но това не става от само себе си, без хората, вън от приро-
дата. Човек не прави себе си на празно поле, а при заварени условия, 
които трябва да преправя.
 За нормалния ход на човека е потребна преди всичко яснота 
за нещата и тяхното ставане. И все пак това не е достатъчно силно 
защитна бариера за предпазване от грешки, заблуждения, увлечения. 
Наличието на тото, лотария, хазарт доказват казаното. Те се крепят 
върху почвата на страстите. Необходима е и волева твърдост за обуз-
даване на последните. Касае се до самозащита на човешкия индивид, 
т.е. да брани себе си от себе си в движението към яснота, истинност, 
справедливост. Обобщено казано: трезва разумност, трайна здравос-
ловност, зряла социализованост.
 Нещата се менят и ние също се меним, но не толкова, като 
ставаме други, а преди всичко, като се изявяваме откъм по-нови 
страни, изисквани от развитието като негови потребности. То, раз-
витието, си намира своите хора със съответните им качества, или 
предизвиква у тях проявата на такива. И понеже тези изисквания, 
изразени като задачи, са много сложна и гъвкава съставност, зато-
ва има неизброими възможности за отделните индивидуалности за 
справяне с тях. Но за случая индивидуалността трябва да бъде здра-
ва, да съчетава диалектическото единство на гъвкавост и твърдост, 
на целеустременост и съобразителност, на настояще и бъдеще, на 
традиционност и новаторство.
 Живеейки в настоящето си, с надежди за бъдещето, раздви-
жен и активизиран от новите изисквания на епохата, индивидът все 
по-дейно ще удовлетворява собствения си потенциал, все по-стре-
мително ще го обогатява чрез личната си самоподготовка като раз-
витие и усъвършенстване на себе си. В интереса на спестяването на 
собствената си енергия следва да не реагира навсякъде и във всичко, 
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защото ще задейства една увеличаваща се цялостна мрежа от проти-
водействия на всевъзможни възбуди и раздразнения, която ще разру-
ши задръжките и подтисканията с оглед на правилната поведенческа 
линия на човека като човек. Фройд вярно съзря тази специфика на 
човека, липсваща у животните.
 Тези положения са бивали неведнъж предмет на внимание 
в нашата научно-теоретична и специално-практическа работа. Ха-
рактерното в тази насока е разработването и „утвърждаването на 
интеграционния подход”. А това означава, ще подчертаем отново, 
че проблемът за здравето става все повече и повече профилактичен. 
Неговото правилно решение изисква активно действено единство 
между лекуването на болните и укрепването на здравите. Естестве-
но медицината винаги идва на помощ при нарушения в процесите на 
природата или при здравословни грешки, пропуски. Но от казаното 
не следва, че трябва да разчитаме само на нея. Още Кант подчерта 
огромното първостепенно значение на профилактиката, на диетика-
та, поставяйки на втори план терапевтиката. Ив. Павлов неуморно 
набляга на нея като бъдеще на медицината.*
 С култивирането на физическа издръжливост, с обогатяване-
то на познанието и заякване на здравето се съдейства за правилното 
възпитание и развитие на подрастващите, за приучване на човешкия 
индивид към организация и ред, към последователност и неотстъп-
ност в преследването на поставените цели. Така се прави тласък в 
посоката на обогатяването и по-ускореното развитие на личността. 
Той не е в състояние сам да реши тази голяма и сложна задача. Каз-
ваме така, защото колкото и да скита  из планините,  ако  личността   

* Наблягаме на онези здравни пътища, които се отнасят до природните начини на под-
държане и развитие на човешкия индивид. Далеч сме от мисълта да смятаме, че имат 
еднакво значение тези пътища и че бихме могли в настоящата работа да изредим и 
проследим всички. Казваме така, защото слънчевите, водните и въздушните бани, взети 
сами по себе си, също спадат към тези пътища на природно здравословно поддържане 
или лечение; пиенето на минерални води, използването на билки, на атмосферни, кли-
матични и др. ценни в това отношение природни дадености. Можем още да припомним 
цяла поредица от процедури, диети, режими и т.н. и др. природосъобразни разклонения 
в здравеопазването, но те не спадат към темата ни. Ние се спирамена цяла група въп-
роси главно като аспекти на проблема за човека сред природата = природосъобразен 
начин на живот.
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не се труди не се учи и то не единствено за себе си като квалифици-
ран деец, а преди всичко за благото на хората, няма да отиде мно-
го далеч в своето развитие. Нещо повече, не е в състояние да реши 
нито една значителна задача, взета откъснато от другите. Макар да 
няма две мнения относно ролята на труда за изграждането на човека, 
нима не срещаме работливи, ала порочни хора? Или обратно - слаби, 
пасивни, инертни, с малък трудов коефициент, но почтени в своето 
гражданско поведение.
 Образованието повишава познавателната и поведенческата 
мощ на човека. И въпреки това всеки от нас би посочил дипломира-
ни дураци, както казват руснаците. Хора, които идентифицират сво-
ето умствено равнище с притежаването на диплома. Още Демокрит 
беше наясно, че многото знание не прави човека умен. А има умни 
хора и без да са учили в университети. Това са социално отворените, 
будните или оперените. Но дори и насила раздвижен, образованият 
глупак е по за предпочитане от своята противоположност - активния 
простак. Различните им равнища разкриват различните им значе-
ния в попрището на труда. Активният простак има много енергия и 
малко ум, широки аспирации и тесни възможности, затова е пагубно 
всяко негово начинание. И особено на овластеното невежество. Ма-
кар и трудно, с образования глупак може да се работи. Но с актив-
ната, войнстващата простащина това е почти невъзможно, защото е 
изцяло пакостно явление. Образованият глупак трудно се приема от 
умния, както пушачът - от трезвия.
 Безспорно високата професионална подготовка е изключи-
телно ценно трудово преимущество и особено в нашия атомен век. 
Но, както се знае, ако един висококвалифициран човешки индивид 
се грижи единствено само за повишаване на своята квалификация, 
той ще стане наистина голям специалист, но той няма да стане голям 
човек, щом не влага нищо за общественото благо, щом не служи на 
човека, на човечеството. И тук не е трудно да се видят опасностите 
от изолираното акцентуване върху едната или другата, или третата и 
т.н. страни на човешката компетентност.
 Съществено важна за пълноценното развитие на младите 
хора е социалната им заетост чрез хвърляне на енергия за обучение 
и квалификация, труд и спорт, чрез повишаване на старанието за 
по-високо качество и все по-завишена ефективност в делото - при-
нос към солидната подготовка, квалификация, деловитост. По-кате-
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горичното изискване на образователен ценз, граждански, морален 
престиж и пр. ще подейства, от своя страна, за издигане на личната 
организация в единство с растящата потребност от отговорност пред 
себе си, семейството, обществото. Същевременно човек трябва да 
култивира у себе си стимули за човечност. Това ще рече да развива 
съзнание и поведение за толерантност, уважение и любов към чове-
ка; да придобива все по-голяма сетивна острота към страданията, 
трудностите на хората и разум за действено отнасяне по пътя към 
тяхното отстраняване в името на човечността. Човешкият живот има 
реално значение само когато има значение за другите. Или както каз-
ва Декарт, струва си да живееш дори и тогава, когато си необходим 
само на един човек. Не бива да се стига до положението, според ко-
ето човешкият живот е нужен само на неговия носител. Такъв човек 
е безразличен към другите и затова те са безразлични към него. Така 
става разбираемо защо егосистът е мъртъв за останалите. Той е са-
мотник между хората, па макар и да е зает, свързан с тях функцио-
нално.  
 Живият интерес към образование, специализация, престиж-
ност прави жив интереса към живота. Или, по думите на Фойербах, 
животът е празен за празния човек. Но дали ще бъде празен или за-
пълнен животът на човека, не зависи само от него като субект. Пос-
ледният не може самоцелно да разполага със себе си под влиянието 
на едни или други веяния съвсем безотговорно и немотивирано, без 
оглед на каквито и да било потребности. Така стигаме до проблема за 
стимулите от най-различно естество. Колко правилно дядо Славей-
ков подчертаваше, че като няма в труд поету награда, чезне песен, 
фантазия отпада. В случая се касае до активизиращи делото сили. 
Друг път в друг аспект пък би се отнасяло до задържащи сили. Нап-
ример изучаването на чужд език ей така за простата самодейна лю-
бознателност, без да е назряла неотложна практическа необходимост 
за това. Много трудно, да не кажем невъзможно, би се постигнал 
очакван резултат. Никой не би се заел да се натовари с образованост, 
професионализация и пр., ако те не му донесат нещо, не променят 
някак нещо в живота му.
 Мотивите, стимулите по принадлежност са от субективно ес-
тество, но по произход, един вид като подбуда си имат свое обектив-
но съдържание.
 Обществените условия са почвата и границите на човешко-
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то формиране или деформиране. Тяхното конкретно-истори-ческо 
сложение като противоречиво единство на битова среда, стопански  
живот, социални  порядки, духовен  климат и  пр. предпоставят ин-
дивидуално-психологическото стъкмяване на ценностната система 
на отделния човек. Последният не може да излезе вън от всички тези 
положения, съставящи основните заряди на неговата, обобщено ка-
зано, социална атмосфера. В нея са заложени отговорите на въпро-
сите досежно мисловната и поведенческа нагласа на всяка личност, 
на различните групи през дадено време. Всяко време си създава и 
отглежда своите хора. Те са негова рожба. И понеже всеки един от 
тях е отделен субект, затова те никога не представляват нивелирана, 
стандартизирана общност, а система от сходни и различни в едно 
или друго отношение формално и неформално свързани или раз-
покъсани групи, единици. Така например в една тоталитарна или 
криминална  държава,  независимо от това  какъв е  нейният цвят, 
която се характеризира с авторитарни механизми на управление, с 
пълно господство на монополизма във всяка област и насока, съвсем 
естествено се стига до преграждане пътя на личната инициатива, а 
следователно до умъртвяване на стимулите, мотивите за социален 
просперитет още в етапа на зараждането им. По този начин се отва-
ря широк пролом на цяла върволица от тъжни и тревожни явления: 
вместо в библиотеки - на дискотеки; вместо в планината - в механата; 
вместо производствени - потребителски навици, и т.н-, което води до 
съкращаване и унищожаване на живота. Животът, здравето, енерги-
ята на хората са национално богатство и не бива да бъдат въпроси 
на празно социално и личностно увреждане, опустошаване. Това не 
означава, ще подчертаем отново, отричане на развлеченията, нито 
пък на различните форми на самоцелни и неформални прояви. Въп-
росът опира до това, последните да не станат основна форма, главна 
линия, същински начин на съществуване. Животът на човека изис-
ква грижи, внимание - като здравословно поддържане и личностно 
усъвършенстване -нещо качествено различно спрямо състоянието на 
живите твари в природата. Ние вече сме пред проблема за духовното 
извисяване на човека.
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8. Кога се говори за епоха в историята?

 Движението, изменението е начин на съществуване на всяка ре-
алност. В историческата движението означаваме с термина „историчес-
ки процес”. Той бива ускорен или забавен, прогресивен или регресивен, 
преходен или непреходен и пр. С други думи, той има своите количест-
вени и качествени измерения, присъщи на определени моменти, етапи, 
периоди, ери, епохи.
 Понятието „историческа епоха” на гръцки означава даден отря-
зък от историческото време, в който преобладава голяма продължител-
ност на някакъв забележителен процес. Или това са дълбоки промени 
в историческото време с трайно значение за общественото развитие в 
национално и в световноисторическо отношение. Тези промени са ви-
наги на самата социална действителност, осъществявани от човешките 
индивиди. Те са резултат на целеполагащата дейност на субектите на 
споменатия процес въз основа на осмислянето на нови и трайни общес-
твени потребности и интереси на епохата. В този смисъл историческата 
епоха е както резултат, така и основа, и цел на целеполагащата дейност 
на субектите на историята.
 Във всяка историческа епоха субектите на историята се разви-
ват, разгръщайки своята съзнателна и съзидателна дейност. Тя е невъз-
можна вън от взаимоотношенията им, взети в границите на определена 
вътрешна общност, от една страна, и взаимоотношенията на тази общ-
ност с наличните, непосредствено протичащи сложни външни обстоя-
телства - от друга. Тези взаимовръзки представляват улесняващи или 
затрудняващи за даден исторически момент движението на нещата към 
по-нататъшни изменения не само като постигнати завоевания с голямо 
значение за своето настояще, но и с влиянието, което упражняват върху 
бъдещето. Иначе казано, не само като наследени качествено и количес-
твено по-високи ценни резултати, но и като благоприятстващи появата 
на обективни и субективни възможности за по-нататъшни творчески 
преобразувателни и най-вече новаторски талази на прогреса.
 Има събития в историята, които нямат трайно и непреходно въз-
действие върху качеството на начина на живот, макар да са свързани с 
постъпателни изменения и нововъведения, с поредни усъвършенства-
ния. Поради това при тях не може да става дума за епоха. Имаме пред-
вид например откриването на огъня и неговите безбройни разновиднос-
ти откъм различни направи и оползотворявания за всевъзможни цели. 
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Благодарение на съдържащите се в тях своеобразни непреходности, ре-
алностите от този род продължават своето развитие - редуване на нови 
и нови постижения в безкрая на бъдещето. И в потока на тази величава 
безграничност можем да отграничим трайни значимости, които в рам-
ките на своето време са до голяма степен от епохално естество. Можем 
да припомним изнамирането на барута, динамита и последвалата цяла 
верига завоевания на пиротехниката. Приблизително така стоят неща-
та с откриването на парната машина. Качествено по-висока степен в 
тази насока бележи отключването на атомната енергия, чието начало, 
наричано с известно право „ядрена епоха”, тече понастоящем. Същото 
бихме казали за информационните новости. Така навлизаме в научно-
техническия терен, където донякъде в тесен смисъл може да се говори 
за епоха. Нерядко, дори и в обществения живот, някое значително съби-
тие, утвърждаващо начало на нещо важно, бива приемано за епоха. Как 
стоят нещата всъщност?
 След атинското класическо величие, чийто държавно-полити-
чески връх е Перикъл, на преден план излиза елинското начело с Алек-
сандър. А по-късно този гръцки период отстъпва на Рим. След неговото 
падане под ударите на външни и вътрешни сили приключва епохата на 
гръко-римската древност. Както се вижда, понякога епохата може да 
бъде свързана с няколко велики личности. От такова естество е всичко 
онова, което е станало на историческата арена по времето на Наполеон, 
наричано понякога Наполеонова епоха, а времето на кралица Виктория 
се нарича Викторианска епоха. Първата е свързана с могъщия антифе-
одален тласък в Европа, а втората - с изключително големия икономи-
чески и културен разцвет на Британската империя след 1837 г. Толстой 
говори за Екатеринина епоха - времето, свързано с царуването на Ека-
терина II Велика. В сферата на историческото делене са познати някои 
теоретични построения, каквито са например тези на Кондорсе, Тофлер 
и др.
 В своя труд „Прогрес на човешкия разум” Кондорсе разграни-
чава 10 епохи в този процес. На първо място се уповава на стопанския 
показател, който обхваща епохи от племенните съюзи до възникването 
на писмеността. По-нататък за останалите епохи той се базира предим-
но на идейно-духовния показател, различавайки философски, полити-
чески, религиозни епохи. Изтъкнатите епохи в прогреса на човешкия 
разум се възприемат като особено развиващи се реалности, без да се 
отделя достатъчно
обществото, в резултат на което се предизвикват подчертаните напред-
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ничави последици. А те стават реални Най-вече тогава, когато самият 
начин на производство преминава от своя младенчески към зрял етап на 
развитие. Тогава настъпват обективни потребности от повишаване ак-
тивността на човешкия потенциал. В неговия състав цари голямо разно-
образие от възможности за такава активност. При гръко-римската древ-
ност, чийто многостранен блясък сияе с неотслабваща сила, прогресът 
не е, а и не може да бъде всестранен. Имаме предвид непригодността 
на робския труд за развитие на робите, липсата на каквото и да било, 
необходимо за усъвършенстването им. Той се крепи на непрекъснатото 
рекрутиране на робите отвън. Същевременно върху тази основа в края 
на краищата това общество завършва със своето отрицание. Подобни 
положения се срещат и в следващите обществено-икономически фор-
мации. Естествено, конкретно за всяка поотделно.
 В съответствие със своята специфика в една или друга форма 
обществено-икономическите формации, респ. епохи, се нуждаят и си 
създават необходимите им дейци. Това виждаме различно проявено в 
първобитното време, през Античността и Средновековието. Също така 
в новото и в най-новото време. Първобитните общности раждат пле-
менни вождове и жреци. При следващите епохи се отива много по-да-
леч. И, което е най-важното, не всякога и навсякъде на еднаква висота 
и съразмерност се създават философи, историци, законодатели, органи-
затори, пълко-водци, откриватели и т. н. По различни начини личността 
получава простор - съвкупност от условия, които съответно дават въз-
можности, казано по Хегел, да не остан нещо субективно, а този прос-
тор да стане обективен за самия себе си в държавата, и то, което е от 
важно значение, това „ставане” да има не само голям обхват откъм броя 
на участващите човешки индивиди, но и по отношение на естеството и 
висотата на тяхната ефективност.
 Няма спор по това, колко много човек дължи на държавата, не-
зависимо от размерите й. А това е въпросът за социално-икономическа-
та почва и заварените да функционират върху нея регулативни механиз-
ми. Държавата е това, каквото са нейните поданици. А те на свой ред 
не са чруго, освен каквото е тя. Появяващата се разлика в едната или 
в другата насока води към промяна. Значимостта на промяната зависи 
от характера и силата на личната мотивация на поданиците в стремежа 
към широта на външната им реализация. И този стремеж е в унисон с 
природата на хората, които се измерват според количеството и качест-
вото на всичко, което са направили. Така стигаме до необходимостта от 
условия - заварени или създадени, - благоприятстващи или възпрепятс-
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тващи тейността на онези, които имат какво да сторят.
За разлика от пълното първобитнообщинно потребя-ване на всичко 
така примитивно събрано, придобито, характерното за робския труд 
като по-висока степен в развитието, полученото от този труд не е оста-
вало при своите производители, а е било обект на пълно консумиране и 
оплодотворяване от други, изразено във високотворчески форми. Има-
ме предвид неотслабващото обаяние за всички времена и народи, което 
предизвиква богатството на античния дух: митологичните построения, 
философско-I еоретичните, художественотворческите, строго научни-
те и други постижения. Това, което наблюдаваме в Древния свят, не се 
среща по същия начин през следващите епохи. Тогава са съществували 
индивиди, свързани с философското мислене (Хераклит, Платон, Арис-
тотел и др.), някои пък - с точното научно познание (Питагор, Аристарх 
Са-моски, Архимед и пр.), други - с художественото творчество (Есхил, 
Софокъл, Еврипид...), имало е дейци на държавноправното (Солон, Пи-
зистрат, Клистен, Перикъл) и на партийно-политическото дело (Грак-
хите, Цицерон, Гай...), на военното изкуство (Александър, Помпей, Це-
зар) и т. н. Все ярко изявени личности, дейността на които представлява 
персонално обективиране на обществената потребност на следващите 
епохи, които са други, с по-различен облик.
 Гръко-римската епоха отмина, но нейните велики личности ос-
танаха непреходни със своето величие, въпреки че много от техните 
творчески плодове дълго бяха недооценявани, преиначено тълкувани, а 
други, независимо от всичко, пряко получиха по-нататъшно продълже-
ние. Другите постижения се изразяват в непосредственото по-нататъш-
но развитие, в означенията за количество. От буквените означения при 
древните гърци се преминало през римските цифри във вид на черти 
към арабските, изградени според броя на ъглите. Последните цифрови 
означения са останали завинаги в образуването на числата.
 В някои съставки на античното духовно богатство с наблюда-
ват изменения от по-своеобразно естество, как вото е получилото се в 
митологията - типична форма общественото съзнание през робовладел-
ската епоха, нейните недра възниква отрицанието й - първите религиоз-
ни, а по-късно и християнски възгледи, които, обогатени по-късно през 
Средновековието, се превръщат в негова основна верска система. След 
това пък, със зараждането на, буржоазното общество, „християнските 
идеи отстъпват място на просветителските идеи от XVIII в.”. Но това не 
означава, че те престават да съществуват. Съвременните големи христи-
янски формации го доказват.
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 Като всяко отрицание, и християнството взима твърде много 
от арсенала на митологията. И, което е важно за отбелязване, реди-
ца елементи в съвместно съществуване с християнството съзираме в 
най-новото време, какъвто е случаят с митотворчеството: религиозно, 
политическо, философско и пр. Както съвременното християнство не 
е еднакво със средновековното, нито с християнството от ранния му 
период, когато то се появява, така и споменатото митотворчество има 
твърде малко съществени общи черти с митологията на древността.
 По правило всяка епоха си има своите форми на материално 
и духовно производство, на обществено съзнание, свои институции и 
структури, свой начин на живот и култура. По-конкретно за философи-
ята бихме подчертали, че тя през „всяка епоха разполага в качеството 
на предпоставки с определен мисловен материал, който й е предаден от 
предшествениците и от който тя изхожда”. Всички знаем какво би била 
тя, философията на новото и най-новото време, без Древността. Но от 
това далеч не следва, че философията на западните страни и особено 
класическата немска философия и философията от най-ново време са 
нейно повторение.
 За дадена епоха е важна появата на нова цялост от обществе-
но-икономически, културни и цивилизационни определености, които 
формират историческа действителност от по-висока степен. Тя идва 
на живот, усвоявайки избирателно потребното от всичко онова, което 
миналото е завещало. Тъкмо по този начин, отричайки остарялото, неп-
ригодното, идващото, новото бележи напредъка. Макар последният да 
носи в себе си много останки от мина-лото, по същество той започва с 
дълбок революционно-преобразувателен процес. Такава е природата на 
всяка епоха - един продължителен процес на градивно стопанисване на 
всичко ценно от предишните времена и обогатяване с нововъведения. 
Благодарение на тази връзка на развитието става възможно по-нататъш-
ното възникване на нови моменти в недрата на затвърдилата се епоха, 
водещи към следващата, която е друга, по-висша социална действител-
ност.
 От историята на философията е известно становището, че 
„всичко, което е минало, не е загубено”. То съществува като някогашно 
дело. Така е в конкретен и в световноисторически план. Едни неща са 
имали смисъл и съдържание за своето време, след което са били изос-
тавени, заместени от по-усъвършенствани. Други - като схоластиката, 
алхимията, перпетуум мобиле и пр. - със своята погрешност са показа-
ли и доказали на търсещия дух в каква посока трябва или не трябва да 
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разгръща своята активност. В съпоставка с всичко това има неща, кои-
то никога не остаряват, каквито можем да намерим във всички епохи. 
Вярно е, че „написаното остава, думите отлитат” (уегЬа уо1ап1, §спр1а 
тапет). Толкова много неща са писани и казани, но всичко ли в тях е 
смислено, стойностно? Въпросът не е в елементарната разлика между 
писано и казано, защото тя е очевидна. Главното е в онова, какво пред-
ставлява писаното не толкова само по себе си, като написано, а какво е 
смисленото, ценното в написаното, благодарение на което то е значимо 
за поколенията.
 Имало е на света Александрийска библиотека. От т ва гранди-
озно културно хранилище на древността не останало нищо; от съчине-
нията на Аристотел са оцелели половината; съвсем малка част от чер-
тежите и изчисленията на Архимед са запазени. Все така с мъка бихме 
припомнили за всичко, дадено от „еретиците”, погубено от Ватикана 
заедно със самите тях; за поразиите на духа, нанесени от тоталитарните 
режими от най-ново време.
 И въпреки тези и много други исторически беди, връзката в раз-
витието не се прекъсва. Нещо повече, тя постоянно се обогатява с нови 
ценности, изпълнени с отрицание и приемственост спрямо постигнато-
то от предишни времена и поемани от следващите.
 Епохите също са преходно звено в световноисторическото раз-
витие. В противен случай те губят от своята истинска специфика имен-
но като епохи - специфика на отделност в общото течение на истори-
ческото време. И в този смисъл всяка епоха е негова осъществена част, 
която има за ядро господстващите социално-икономически, културни и 
цивилизационни отношения.
 Редуването на промените в тези отношения откроява изминати-
те от нея различни етапи, периоди, което представлява процес на зреене 
и постепенно отмиране. Последното е подготвителна отсечка за възник-
ващи превратности, водещи към нова формация. От такова междинно 
естество са латифундиите - преходно звено от робовладелството към 
феодализма. Когато той запада, се появяват кълновете на Възраждане-
то, персонално изразено -времето от Данте до Сервантес, а в по-тесни 
граници -станалото в Германия след акцията на Мартин Лутер и делото 
на другите реформатори - селската война. За Германия този процес про-
дължава чак до революцията от 1X48 г. Към края на това време се нами-
ра стореното от (ейците на всеизвестния период на „бурните устреми”.
В столетията на Възраждането се извършва най-великият прогресивен 
социално-икономически преврат, какъвто по думите на Енгелс човечес-
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твото не е познавало. На това основание то с право се нарича преходна 
епоха. Тази специфика я отличава от всички останали епохи. В Бъл-
гария споменатата преходност проличава особено ярко в навечерието 
на Априлското въстание. Именно тогава, наред с развитието на зана-
ятчийството, зараждането на фабричното производство, разширяване-
то на търговията, с дни, с часове, „тайно и полека народът израства с 
няколко века” (Вазов). Едно бързо, стремително и по-широкомащабно 
разрушаване на старите граници на мисловните, действените възмож-
ности - напор за създаване на нова действителност, т. е. нова общес-
твено-икономическа епоха. Развитието на човешкия род познава цяла 
верига преходни звена, които се редуват прогресивно.
 Епохите са историческа реалност. А това означава, че всяка епо-
ха се постига от самите хора по пътя на всекидневните им стремежи за 
удовлетворяване на техните интереси, и то въпреки че никога не при-
добиват изцяло онова, към което са се устремили. И колкото по-едро-
мащабна е тази действителност, толкова по-малко резултатът отговаря 
на замисъла. Преминаването от една епоха към друга е тъкмо такава 
историческа едромащабност - процес, който не протича пряко по силата 
на човешката съзнателна действеност. Знаем, робите не са въставали за 
тържеството на феодализма, нито крепостите селяни са се борили за 
капитализъм.
 Със своята дейност хората постигат двоен резултат: обективен, 
действайки производствено, преобразувателно, те променят нещата; 
субективен - в хода на всичко това те променят себе си. И единият, и 
другият означават развитие, напредък. От степента на деловитостта се 
определя ефективността на резултатите. Непосредственият стремеж на 
човешките индивиди към оцеляване и извисяване обуславя единството 
и противоположността между битието и съзнанието, определящото и 
решаващото. Подготвени мисловно, делата на индивидите са обекти-
вира-ният израз на измененията. Продължението на последните добива 
своите очертания и като епохи. Понякога в трескавата си активност съз-
нанието може да излети далеч напред и да обрисува фантазно лика на 
онази реалност, към която се стреми неговият носител, обладан от не-
търпение. По този начин се започва с това, с което трябва да се свърши. 
А както вече е ясно, става дума за властническо започване на създаване-
то на нова епоха. А всъщност това трябва да бъде завършек в единство 
с икономическите изменения.
 Епохите се създават в единство с обективната закономерност, 
и то чрез дейността на хората. Фактът, че нито една революция не до-
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несе онова, за което са се борили нейните вдъхновители, не означава, 
че никоя от тях не е постигнала нищо. Всичко постигнато представля-
ва ускорен тласък на развитието - обстоятелство, което се увен-чава е 
нещо действително ново. Колкото повече е новото като държавно-поли-
тическо съответствие на социално-икономическите изменения, толкова 
по-стабилно се утвърждава настъпващото, свързано с него, независимо 
от степента на осъзнатостта му.
Получава се и обратното - когато за известен период, благодарение на 
остра кризисна ситуация и революционна вяра на угнетените, може да 
се постигне голям успех. Но в края на краищата, макар и след десетиле-
тия, поради неразвитостта, по-точно слабостта на старите господства-
щи социални отношения и недостатъчно широка разви-тост на масовия 
човешки потенциал, напъните за утвърждаване на нова епоха завърш-
ват с неуспех.
 Вярно е, че колкото по-слаба е държавната система, колкото по-
голям е възелът от противоречия, толкова по-благоприятни са възмож-
ностите за победа на силите, борещи се за нова обществена действител-
ност. Но същевременно, когато говорим примерно за социалистическата 
революция, не бива да се забравя, че за да се постигне това, е необходи-
мо „господство на индивидите над случайността и отношенията”; също 
„частната собственост -четем в „Немската идеология” - може да бъде 
унищожена само при условие на всестранно развитие на индивидите, 
тъй като заварените форми на общуване и производителни сили са всес-
транни и само всестранно развиващи се индивиди могат да ги присвоят, 
т. е. да ги превърнат в своя свободна жизнедеятелност”. Не е достатъчно 
да се приеме, че почвата за идването на нова епоха е подготвена, когато 
старите управленски сили не могат да продължават да управляват, а но-
вите не искат да живеят повече по този начин. В държавно-политическо 
отношение наистина е възможно такова състояние. Дори и когато стра-
ната е затруднена социално-икономически и идейно-духовно до степен 
на кризисно състояние, не следва заключението, че тя се намира в на-
вечерие на революционен преход към нова епоха. В най-тежкия случай 
такава изостаналост се нуждае от дълбоки реформаторски преобразу-
вания, които да подобрят състоянието на нещата и тяхното цялостно 
функциониране. А това е въпрос на подобряване и усъвършенстване на 
обществените отношения. За тази цел не е изключена възможността от 
активни революционни действия, каквито възникват в Турция начело 
с Ататюрк. Ала това още не означава революционно преминаване към 
нова епоха. Защото за появата й са необходими социално-икономически 



186

предпоставки от най-развито, а не от най-изостанало естество. Тъкмо 
когато най-напредналите страни стигнат до такова кризисно положе-
ние, че да не могат да продължават по старому, се появяват кълновете 
на качествено ново обществено-икономическо преобразуване на стари-
те отношения. И то кълнове, които се разрастват и укрепват в самото 
старо общество. То не може да се самоотстоява, нито пък да се спаси 
или подобри с каквито и да било радикални реформи.
 Съвсем естествено е, както често се случва, идеалното да изпре-
варва реалното състояние, а друг път да изостава от него. Хегел не без 
основание установява във „Философия на правото”, че „само в състоя-
ние на зрялост на действителността идеалното се явява заедно с реал-
ното...”. От това, че в дадена държава формите на управление се оказват 
негодни за по-нататъшното й развитие, не следва, че са назрели пред-
поставките за преминаване към нова формация, респективно епоха. Не 
се ли съобразява това, силата на властта се превръща във власт на сила-
та. Знае се, че държава, която се опира на полицията, е полицейска, а не 
истинска. Тогава вместо по-нататъшното й движение напред се стига до 
изродена борба само за власт. Сталинизмът го потвърждава. Много ярко 
това проличава в България преди и след 10 ноември 1989 г.
 Всички епохи са започвали не със завладяването на властта, а с 
икономически промени, които довеждат в края на краищата до послед-
ното звено - смъкване на старата власт от революционните дейци. Но 
и този процес невинаги се осъществява без идейна подготовка. И в ка-
зания смисъл е пресилено подцененото значение на философията. Ако 
през Античността нейните представители само са придружавали духов-
но своето общество, то в края на феодализма, както виждаме, в лицето 
на френските материалиста философията изпреварва държавнопо-ли-
тическите промени в борбата за нова епоха. Това не дава основание да 
се твърди, че идейно-духовното изпреварване на държавнополитичес-
кото развитие представлява неговото осъществяване. Така се получава 
с абсолюти-зирането на разума във Франция, на пролетариата и властта 
начело с организирания, съзнателен отряд в Русия.
 Маркс изисква от философите, освен с изясняването на света, 
да се заемат с неговата промяна. Наистина, светът трябва да се измени. 
В противен случай няма развитие. Шопенхауср също негодува против 
порядките на този свят, смятан от него за най-лош. Но как да стане това 
при положение, че нито една властническа система или подвластна сила 
не е в състояние веднага да го стори? Никак не е случайно, че и до днес 
човечеството не е изнамерило такава форма на обществено съзнание, 
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която ръководно да осветлява пътя към изменението на света.
Несъмнено всяка от споменатите форми съдържа в различни степени 
функциониращи нееднакво отделни съставки, които подпомагат на-
деждата за реално изменение към по-добро, по-човечно. Политиката 
действа чрез: обещания, програми, лозунги, жестове за подобряване на 
законите; правото и неговите институции - спазване на законите в име-
то на справедливостта, наказване и превъзпитаване на рушителите на 
реда; изкуството - по линията на изграждане на по-високи естетически 
критерии във всяко отношение и по-активно ваене на човешката душев-
ност; моралът - за нравствена извисеност в постъпките и взаимовръз-
ките между хората; религията - грижовна заетост за успокояване чрез 
отсамно благочестие, примирение и оправяне под формата на опроща-
ване на греховете и отвъдно ощастливяване.
 Формите на общественото съзнание са израз на усилията, които 
полага човечеството за самоусъвършенстване. И въпреки всичко това 
светът сякаш е непоправим, въпреки многобройните гледища, предло-
жения, реформи и пр. Не че е непоправим въобще. Но все в рамките на 
отделна епоха. Опитът за излизане извън нея или не успява, или извеж-
да съвсем в друга посока, а не там, накъдето е целта. Но и това е поло-
жително дело, защото съдейства за идването на нова епоха, макар и не 
на онази, която съществува в съзнанието на мислителите. Следователно 
не става дума за разбирането на света като неоправим, а за това, че той 
изглежда неоправим, когато се проявява нетърпение, изискване човеш-
кото съзнание да се заеме незабавно с тази грандиозна цел. А това не е 
по неговите сили, защото не всичко е в пределите, а значи във възмож-
ностите му.
Хората са притиснати от невъобразимо голям брой грижи, трудности и 
какви ли не противоречия и недомислия, за които Гьоте и Хегел се до-
сещат. Поради това едва ли може да се очаква човешкият дух да създаде 
нов свят така бързо, както са мечтали и са се борили толкова много иде-
алисти, герои, загрижили се за светлото бъдеще на човечеството. Ще 
бъдем несправедливи, ако кажем, че справянето с всички тези труднос-
ти само забавя, възпрепятства полета на духа. Те всъщност подпомагат 
неговия устрем. Иначе доникъде не би се стигнало, защото нямаше да 
има яснота за природата и посоката на този полет. Споменатото под-
помагане далеч не всякога е своевременно и безпогрешно и в еднаква 
степен благотворно; не без заблуждения, застои, възврати. С право се 
твърди, че историята не се повтаря. Тази истина за нея като цялостен 
процес не изключва отделни елементи на повторения. Така е и в чо-
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вешкия живот, където делничното еднообразие и сивата монотонност, 
макар и в много отношения да не са еднакви, си остават почти едни и 
същи. И в историята можем да се позовем на аналогични събития: раз-
лични по време, едни и същи по място, все такива по начин на ставане.
За първи път в най-новата история на човечеството Фердинанд Кобург-
готски хвърля България през 1913 г. във война с всички съседи еднов-
ременно. През Първата световна война почти се повтаря същото. И 
Кайзерова Германия тогава постъпва така. В подобно безумие я въвли-
ча и Хитлер през Втората световна война. Несъмнени повторения, но 
не с механична еднозначност, идентичност. Разликата е във времето, в 
конкретното местоположение, а също в количествените и качествените 
съотношения на осъществяванията. Еднаква е принципната им приро-
да като събития, едни и същи и не съвсем едни и същи са самите им 
осъществявания. Да се отрече наличието на повторяемост откъм форма 
и съдържание, явление и същност, ще означава отричане на общото (съ-
ществено или несъществено) в процесите. Иначе как щеше да намери 
място рутината, баналността във вид на щампи и стереотипи в изявите 
на хората...
 Епохите нямат цикличен характер, в резултат на което невъоб-
разимото множество остатъци от миналото не са в състояние да върнат 
развитието. Нещо повече, те са такива, защото намират известна при-
годност към новите обществени отношения, възникнали и затвърдили 
се с характерната си качествено по-приспособена самобитност.
 Гръцкото законодателство и демократичните уредби, римското 
право и държавно устройство, отминали назад заедно със своите усло-
вия на живот, не отмират без каквито и да било следи през Средновеко-
вието. В новото и най-новото време те са усъвършенствани и продъл-
жават да се развиват в духа на гражданското общество. Не става дума за 
елементарно пренасяне на отделни моменти, а за традиции, в които се 
изграждат, обогатяват и утвърждават съвременни правнополитически 
и държавноструктур-ни положения. Наполеоновият кодекс далеч не е 
това, което ни оставиха атинските законодатели, римските юристи. По-
определено същото бихме казали за Грегорианския кодекс, за кодексите 
на Теодосий и на Юстиниан. Съвременният съд не е онова, което е бил 
някогашният ареопаг, но той не е нещо чуждо и мъртво за него, а пред-
ставлява ранен образец, първовариантна чернова. Всичко това са неща, 
превърнали се в действителност, в единство със своите времена. Става 
дума за отделни състояния, които се родеят по своите общи белези, а 
именно: хора да управляват или експлоатират хора при различни фор-
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ми на владеене на средствата за производство; хора да се съюзяват или 
враждуват помежду си на базата на противоположни интереси; хора да 
спазват законите и да се бранят от такива, които нарушават общоприе-
тите договорености в лицето на държавата и пр. Всичко това се изграж-
да в унисон с господстващите обществено-икономически отношения, 
които представляват самите епохи в историята.

Доклад за конгреса на
„Inernationale Gesellschaft für dialektishe Philosophie 

Societas Hegeliana, Nice (France)q 4-6. IX. 2000
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1. Същност на илюзиите

 По правило съзнанието на всеки човек е заето с някаква дей-
ност, която той разгръща в своето всекидневие. В него тлеят спома-
гащи или възпрепятстващи останки от миналото и същевременно 
проблесват очертания на очаквано бъдеще за едно или друго. И то 
главно според естеството на развиваната действеност, неделимо 
свързана с индивидуалната устроеност, подготовка и възраст на 
неговия носител и пр. Продължителното задържане на внимание-
то върху едно и също, ненужно повтаряне или неговото постоянно 
връщане в миналото е признак на изоставане. Аналогично, в об-
ратна посока се получава, когато съзнанието е непрекъснато заето 
с реене в бъдещето във вид на замисли, мечти, илюзии. Оказва се, 
че и в двата случая такъв един субект присъства само физически 
в своите дни, духовно той не е техен съвременник, защото все си 
спомня за миналото или пък се взира в бъдещето.
 Като всяка проява на съзнанието, илюзиите представляват една 
от специфичните му дейности. Независимо от това дали се пораж-
дат в самото индивидуално съзнание или са приети по внушение 
от вън, те са подчертано субективистични по природа. Но от друга 
страна, в резултат на трудовия живот, протичащ при конкретни ис-
торически условия, човекът се намира в действени взаимоотноше-
ния с други хора - обстоятелство, което прави сродността на лич-
ната илюзорност в дадено направление с тази на други субекти и 
подпомага разкриването на съществено общото в илюзорните им 
видения. Ето защо наред с индивидуално - психологическите от-
кроения на илюзиите явстват и такива от социално - историческо 
естество - предмет на който ще се спрем по-нататък.
 Миналото, настоящето и бъдещето са конкретно - историчес-
ки отрезки от всемирно - историческия поток не само за всяко 
общество, но и за всеки човешки индивид. Обаче съотношението 
между тях /миналото и бъдещето/, чието средище е настоящето, 
бива твърде различно. Дори, както видяхме, и спрямо последното. 
Когато съзнанието е затрупано изцяло с текущи задължения в съ-
ответното му настояще, тогава е заето много повече с търсене на 
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благоприятни изходи, отколкото да си спомня за “доброто старо 
време”. То е много характерно за онези индивиди, които блъскат 
от тъмно до тъмно за насъщния.
 При тази ограниченост на постоянна повторяемост в работата 
естествено е да проблясват елементи от желано естество в духа на 
свойската надеждна отправност - неща, които обикновено поради 
липса на възможности за делово начинание си остават в граници-
те на самото съзнание на отделния субект. Те обикновено биват 
предимно светски, не малко религиозни, та дори мистични. А за 
силни, трезви прозрения в бъдещето, значи и за илюзорни, са не-
обходими социално - исторически предпоставки, трайна атмос-
фера на духовна раздвиженост на направление към него, за кое-
то би трябвало субектът през своето настояще да напряга сили. 
Индивидът се развива по-сполучливо, когато е по-дейна неговата 
заетост за по-скорошно превръщане на бъдещето в настояще. За-
това човеку е потребна яснота във виждането на сегашното и вяр-
но предвиждане на утрешното, което е валидно и за сполучлива 
действеност. Обобщено казано, колкото по-голяма е верността и 
пълнотата на познавателното отражение в главата на субекта, тол-
кова по-успешна е неговата ползотворност - двояк процес, който 
никога не стига до своята адекватна завършеност.
 Обикновено хората ползват предметите, оповават се на процеси-
те, които изразяват закономерностите на ставанията, но съще-вре-
менно в хода на самата си дейност, кога неусетно, кога съзнателно 
те достигат до възможността да доловят и принудата за приемане 
на убеждението, че е необходимо да се получи и по-друго, в смисъл 
на по-голяма леснина за боравене, и за по-кратко време с по-голя-
ма ефективност. Нуждата от нещо необикновено нараства толкова 
повече, отбелязва Хайнрих Ман, колкото по-тежко се живее. Това 
е много характерно за България сега /год е 2009/, когато сме най-
бедната страна в Европейския съюз, страна, в която с изключител-
на масовост се шири отправянето на погледа към политическите 
върхове с илюзорното очакване за намиране на изход и спасение.
 Всичко зависи от това кое, кога и при какви обстоятелства във 
всекидневния живот на индивида излиза на преден план; какво 
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актуализира дейността му откъм нужди, потребности, интереси 
и с каква сила или страст биват удовлетворявани, сиреч каква по-
мощ и от кого повелява необходимостта да бъде получена като 
съдействие или пазена от противодействие.
 А това, което в дадено време през периода на младежката или 
зрялата възраст стои на преден план в съзнанието на субекта, раз-
бираемо е за него да се кроят планове, съставят програми, чертаят 
пътища за постигане на съответните цели. И това става според 
неговата аксиологическа нагласа през даден етап, взета като не-
материална или материална форма на богатство, от където пък 
като начин на отнасяне към нещата, процесите и на общуването 
с индивидите. Казаното представлява реално търсене за повече, 
за по-ново, по-ефективно. То очертава посоката и запълва съдър-
жанието на надеждите, илюзиите, мечтите. Илюзиите възникват 
там и тогава, където и когато се таят неизвестности в ставанията 
и особено при започване на дело от ново естество. В такъв случай 
пред изпреварващото съзнание могат да възникнат непредвиди-
мости от най-различен характер. Така става при грешките, като 
неща съвсем човешки. Но за разлика от тях, илюзиите представ-
ляват богато наситени с приятни емоции щения. Понякога човек 
бива подведен от обстоятелствата и най-вече от конюнктурни ве-
яния, па били те политически, естетически (модни), религиозни 
и др. Дори и тогава, когато по необходимост се заема да прави 
нещо, което му е трудно поради неумение или нежелание. В та-
къв случай по правило, съгласно своята лична устременост, той се 
стреми към запазване на своето отношение, което следва да отк-
рои при благоприятна ситуация. Естествено е тогава да си предс-
тавя по своя воля недействителни ставания. 
 Същевременно, когато се пази от подвеждане, потребно е да 
се съобразява с възможността от възникване на такива опасности, 
резултат от неблагоприятни промени. Направените грешки съвсем 
не означават снизеност на духовността, социалността до равни-
щето на механична инертност, присъща на слабия индивид, нито 
пък обвинение за индивида в недомислие, което с всеки може да 
се случи, наречено грешка.
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 Човешката дейност се предхожда от идейно осъществяване в 
съзнанието. Дали е правдиво или измамно това предхождане се 
разбира едва в самото действие. Измамното наричаме илюзорно. 
Всяка илюзия обитава в съзнанието на своя носител не като отдел-
на внезапна самоизмамност,а като произволна смес от вярно и не-
вярно познавателно отражение. Действително тя е такава в своята 
пълнота, определена цялост от свързани правдиви представи.   За 
по - голяма яснота можем да се позовем на Фойербах, който твърди, 
че илюзията е “красива до тогава, докато се смята за истина, а не за 
илюзия”. С други думи, когато не е разбрана като самоизмама. 
 Няма две мнения, че без увереност в успеха никой не би наб-
рал смелост да започне набелязаното. Дори и когато рискува, за-
почващият е обладан от по - голяма доза увереност, сигурност, от-
колкото наличните неувереност, съмнение. Някои философи като 
Ницше намират, че един субект, за да действа трябва да е “изпъл-
нен с илюзии”. Неправилно е незабавно да се нарече илюзорна 
всяка инициатива преди подемането й. Такаможе да се квалифи-
цира едва след неуспеха, зашото мотивацията е била заблуждава-
ща. Когато субектът няма сили за постигане на нещо, което му се 
ще, тогава е много податлив на измамни внушения. Илюзорно е 
всяко сманиячаване, самонадценяване, което обикновенно завър-
шва с неуспех, тъкмо защото е незачетена индивидуалната неп-
ригодност, заместена уверено от завишена годност.. Но при неус-
пех се оказва, че субектът е разполагал с дремещи сили в себе си, 
останали несъзрени дори и от замия него, поради което е добил 
изглед на самонадценяване. При започването още не е ясно дали 
съзнанието на започващия е изпълнено с илюзорни проблясъци 
или пък с истинско озарение. Така раздвоени са очакваниятас на 
околните. Резултатът ще покаже какво е.
 Не веднъж в умствената си активност човек е отивал толкова 
далеко, че се оказва не възможно субективно постогнатото като 
осъзнато да стане обективноп непостижимо, т.е. оделотворено. 
Такая става понякога, когато субектът не може да си го предс-
тави, а само го мисли или да си го представи и мисли по свое 
му. Такива състояния могат да бъдат посочени в инфюдивидуал-
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но-психологическия  живот на субекта, а също така и в социал-
но-историческото му  групово участие във вид на една или друга 
общност. Почти всеки говори за свобода, ратува за демокрация, 
обаче всичко това съвсем не е еднакво нито по съдържание, нито 
по форма в различните хора. Въображението на хората в аспекта 
на щенията им са необозримо по-широки  от възможностите за 
тяхната реализация. Така безгранични са и вярата и надеждата. И 
особено когато се очаква да стане нещо случайно благоприятно. 
Имаме предвид ставане, именуванп късмет, шанс. Вярата и на-
деждата не гаснат лесно, освен като  стане изцяло ясно в хода на 
усилията непостигаемостта на техния предмет. Друг е въпросът с 
религиозната вяра, надежда които са пожизнени, защото до извес-
тна степен са неземни, отвъдни. 
  Почвата на измамността е самата невъзможност на съзнани-
ето да прониква непосредствено и цялостно в същността на не-
щата, да обхваща веднага движението, изменението, развитието в 
съответно отношение, ставащи в действителността. Дори то не е 
в състояние да оползотвори своевременно онова с което разпола-
га, натрупано от миналото като научно познание, производствен и 
социален опи, а така също от десетилетията на своя личен живот. 
Цели блокове духовни заряди от поуки, насъбрани от обществе-
нотото и личното развитие остават без ползотворно осмисляне. 
Нима е лишена от основание тезата на Хегел, че историята е учи-
телка на народите, от която те не се учат. Нима учениците се учат 
от всички учители или пък хората взимат под внимание изцяло 
онова готово, от което могат да се поучат. 1

 По такъв начин, както бележи Кант, ние имаме работа с естес-
тесвена неизбежна илюзия, която самата се основава на субектив-
ни основни положения и ги прави да минават за обективни, докато 

1 Без да отиваме далеко, както сме казали на друго място, така става рабираемо защо 
германците не се поучиха от собствения си историческия опит през Първата световна 
война-една държава не може да победи, щом воюва едновременно с всички съседи. 
Иначе щеше ли да го повтори Хитлер през Втората Световна война. Така е и с отделния 
човек. Не само не може да се предпази от нови грешки, измами, но и много често му се 
случва да повтаря стари.
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логическата диалектика в резултат на софистическите силогизми 
има има работа само грешка в приложението или изкуствена илю-
зия в тяхното подражание.2 Тъкмо поради тази причина винаги 
съ възможни грешки, заблуждения, т.е. измамности. Последните 
могат да бъдат на различни равнища. Първото е сетивната сте-
пен на познанието, а втората - рационалната. А това е големият 
въпрос на виждането, т.е. за достоверността на сетивните данни 
и за предвиждането или рационалното прозрение на очакваното 
ставане. Възможната имнамност в хода на т.н. виждане и пред-
виждане се нарича илюзия. 
 Речниковото дефиниране на илюзията /illusio/ означава измам-
ност, срещана както в сетивната степен на познанието, така и в раци-
оналната. Субектът отразява по сетивен път не само единичността 
на отделните въздействия върху сетивата, разбрани като отделни бе-
лези на нещата и процесите, а като такива, присъщи на въздейства-
щите върху сетивата дразнители. А то означава, че в качеството на 
анализатори сетивата ги отразяват не като обособени единичности, а 
като принадлежащи към едни или други цялости. Именно в това се 
състои способността на сетивата да подпомагат познавателния про-
цес за постигане на общото в известните вече сетивни данни.
 Като субективна тази дейност никога не е защитена от въз-
можността, по-точно опасността да избие в субективистичност. 
А последната е благодатната среда за възникване и разцъфтяване 
на илюзии. Та кой не знае, че понякога облакът над планината 
изглежда като същинска част от нейния масив; захаринът в чая 
- захар; изкуствената тъкан - естествена коприна... А такива към 
изредените можем да добавим за кулата как изглежда различно 
според разстоянието; също луната, когато изгрява ни се струва 
по-голяма, слънцето пък когато залязва. Кант нарича диалектична 
илюзия тази, която произтича от факта, че ние смятаме субективни-
те условия на мисленето си за обективни условия на самите неща и 
една необходима хипотеза за задоволяване на разума ни...3”.
 Така е и в рационалната степен, предоставяща широки простори

2 Кант И., Критика на чистия разум, С. 1965г., с. 355.
3  Кант, И. Пролегомени... С. 1968, с. 162.
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за игра на въображението във видна бленувани, мечтани дадености, 
представляващи по оформени фантазности. Те са не само откроени 
като предвидени очаквания в бъдните дни. За разликаот мечтите, ко-
ито са хубави и желани, то илюзиите са не само хубави и привлека-
телни, но и същевременно са искани да станат. Именно така, както се 
предвиждат в съзнанието на скубекта - обстоятелство, което се дъл-
жи на тяхната блазнеща сила, за разлика от мечтите, които са само 
хебави и желани, искани.. А не може илюзиите да не бъдат искани да 
станат, щом са блазнеща целеположеност, благодарение на което не 
се идентифицират напълно с мечтите, блянавете - нещо, което про-
личава от силата на нейната зареденост до степен на стъкменост и 
способност за действие по линията на визираната посока.
 Няма да се спираме върху предлаганите от Кант разграничения 
между диалектическата илюзия в т.н. рационална психология, ло-
гическа илюзия и означената от него трансцедентална илюзия, ло-
гическата илюзия - подражание на формата на разума /илюзията на 
софизмите/4. За нас е важно да подчертаем ярко изразената субекти-
вистична природа на илюзията. И когао тя изчерпи своите възмож-
ности за по-нататъшно присъствие в резултат на изменения, които са 
я довели до състояние на пълна безпочвеност, тогава тя търпи кру-
шение. Така става и когато нейните източници се окажат внушена 
лъжа или пък отстояваната действителност - същинска привидност. 
Ако се докаже у влюбения, по-точно се убеди, че очакваните свойст-
вености се появят като реални, тогава илюзията изчезва в светлината 
на истинността, както забелязва Фойербах.
 И второ, когато влюбеното същество очаква от своя любим субект 
проява на определени свойствености, а те никога не излизат на лице, 
става му ясно, че в това отношение е живял самоизмамно, т.е. илюзор-
на. Такова е и онова съзнание, което е насочено единствено към резул-
тата, виждан предварително като безсъмнено осъществим и то с малко
усилия. По този начин обикновено постъпват доверчивите, наивните 
хора. Към този клас принадлежат и тия, за всеки от които се каз-
ва homo unius libri /човек, прочел само една книга/. Все хора, които 
най-бързо се фанатизират: простодушните, лумпените и което също 

4 Кант, И. Критика на чистия разум. С. 1967г. с. 354.
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се знае, глупавите. Такива се запрягат най-лесно. Впрегнати биват 
не само рогатите, рогоносците, но и такива, за които очакванията, 
преследваните резултати са много близки, почти видими. И тъкмо 
поради тази привидна близост за такива става безпредметно вглеж-
дането в процесите, които водят натам. Тази специфика свидетелст-
ва за бедност на илюзиите откъм предпоставки и подстъпи.
 Илюзиите са построения не само с оглед на бъдещето като иска-
но, а представляват същевременно виждане на неща от настоящето, 
та дори и от миналото. Както илюзорното предвиждане на бъдеще-
то се осъществява според субективистичността на предвижданията, 
така и виждането на действителността в настоящето и миналото се 
реализира пак по начин, диктуван от самия му носител. Когато ня-
кой размишлява върху дадено събитие от минало свършено време 
и набляга на обстоятелството, че “ако тогава бе станало това и това, 
безсъмнено щеше да се получи туй и онуй”. Мислещият така не знае 
казаното от нас другаде, че с историята не се кореспондира, защото 
тя си има работа с виналото - нещо свързано, станало и отлетяло във 
вечността. Такива “ако” можем да предлагаме колкото си щем, което 
ще бъде нещо като спор със слепия за цветовете. Разбира се, от каза-
ното не следва да не се анализират събитията и правят обобщения. 
Виждзания върху тях може да има най-различни, на не и предвижда-
ния, които имат място и значение само в настоящето и бъдещето.
 Когато се твърди, че в България не е имало турско робство, а само 
рлисъствие, съвсем очевидна е субективната позиция на този, който 
я утвърждава. Същото срещаме в наши дни, а именно схващането, че 
в България не е имало фашизъм. От значение е, че еди кой си взема 
света такъв, какъвто е той за него, т.е. такъв, какъвто трябва да го 
вземе..., но всъщност, четем по-нататък, той “взема не света”, а своя-
та “налудничава фантазия” за света като своя и си я присвоява. “Той 
взема света като своя представа за света...”5.  
 Навсякъде и във всичко измамата, лъжата, лицемерието се изпол-
зват за удовлетворение на лични интереси на техните изразители и то 
в привидна форма на взаимна изгода предимно на тези, които тряб-
ва да повярват. Ползваните средства действат най-ефикасно, когато
5 Маркс, Енгелс. Съчинения. т.3, С. 1957г., с.111
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са формулирани внушително, обнадеждаващо. Обикновено се пра-
ви абстрактно, което ще рече с общи означения, празни идеализира-
щи изрази - начин на съзнателно внушаване на илюзии. Затова бива 
лесно приемлива. Тяхната измамност, лъжовност започва да става 
ясна едва когато се появяват забележимо признаците на отсъствие на 
каквито и да било средства, съдействащи за осъществяване на вну-
шаваното. А всяка липса на съдействие за постигане на целта изра-
зява дълбока мисловна нередност - същностно очертание на измам-
но подхождане - тази характерна определителност я срещаме и при 
глупостта.
 Глупостта е такава не само защото нейният носител не съдейс-
тва на целта, както сме подчертали на друго място, но и затова, че 
много често, дори почти винаги й се противодейства - обстоятел-
ство, поради което още повече се затвърждава невъзможността за 
постигане на целта, а в по-широк план - противодействие на придо-
биването, напредъка. В тези среди демагогията намира най-благо-
датен терен за разгръщане, а резултатът на такова мислене - лесно 
и просто постижение. Колко много илюзии влагат политическите 
лидери и техните адепти, за да привлекат повече гласоподаватели 
по време на избори и т.н. - все хора на заблудата, измамността. За 
разлика от измамените, които не съзнават пагубното подвеждане, 
хитреците не са залъгване, а сами вършат лъжливи внушения. Пос-
ледните не са съзнателна измамност, а заблудата - несъзнателна. 
Известен е примерът с питащият пред вратата за своя познат, на 
чейто въпрос стопанката отговаря, че го няма. Тя мисли така без 
да провери, когато всъщност той е бил там в другата стая. Всяка 
заблуда е от такова естество. Така става обикновено, когато неоп-
ределено нещо се взема  за нещо определено откъм време и място 
или пък то се внушава на друго съзнание, което го приема без как-
вото и да било съмнение. Налице е двойна заблуда за един и същ 
обект. В първия случай субектът съобщава на питащия каквото си 
мисли, без да провели; във втория, питащият приема казаното, без 
каквото и да било съмнение. Малко ли са хората, които дават съве-
ти, упътвания, без да питат за истинността им. И обратно - приемат 
доверчиво всичко, каквото им се казва.
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 Илюзията може да бъде продукт не само на собствено нез-
нание, но и като съзнателно вършена измама, която по правило 
е умишлено лицемерие. Внушаваното по силата на последния е 
лъжа за предаващия, но е илюзия за приемащия. Измаменият е 
винаги илюзорно увлечен. Всяка неудовлетвореност със значение 
за ъдешето благоприятства вихренето на илюзии.

*** 

 Като всяко въображаемо построение и те се състоят от среща-
ни из самата действителност белези и особености, свързани в съ-
ответни съотношения и зависимости вподобие на нея и то крайно 
произволно с твърде оскъдни определения. Като субективни отра-
жения представните им съдържания са взаимосвързани по други 
модели. За разлика от такива на определени области на мисълта 
и делото, същинските илюзии са подчертано субективистични, 
удобни и пригодни изключително за самия им носител. Ето защо 
илюзиите са лично чаровни стъкмености, предназначени за дейс-
твително постигани в съответствие с неговата натура.
 Но от казаното съединяване на обекти в друга връзка не следва, 
че може да бъде от значение за субекта, в чиято глава се зараждат. 
Те са в състояние да привлекат вниманието и на други, без да се 
заемат с тяхното превръщане в дело. Такъв е на прав поглед случа-
ят с идеята за създаване на машина, движена с пара или откриване 
на пряк път към Индия, като се пътува на запад през Атлантика и 
мн. др. Да не говорим за летенето във въздуха, за плуването под 
водата... все мечти, наречени в началото илюзии, т.е. измамни по-
соки за напредване. А в материално - производствения, социално 
- историческия, научно - техническия живот се оказа предвестни-
ци на грандиозни постижения, направления за могъщи тласъци 
на прогреса. Същевременно много въображаеми построения се 
оказаха несъстоятелни - доказателство, че са били илюзии, чийто 
живот завършил с крушение. Илюзия се оказал и пътят към Ин-
дия през Атлантика, но не и откриването на Америка, идеята за 
която изобщо не съществувала. Така става и в другите области на 
научното познание, когато се тръгва по нов, недостатъчно изучен 
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път. Очевидно илюзиите, както са бивали наричани първоначално 
смелите предложения за едно - друго в полза на всички са такива 
от общ характер. Но с не по-малко право бихме могли да се по-
зовем и на такива от частен, личен характер, каквито са даречем 
илюзорните копнежи на един властелин и какви ли не още.
 Илюзиите са продукт на духовната дейност, която хората разг-
ръщат според материално - производственото равнище, социално 
- икономическите отношения и идейно - духовната атмосфера на 
съответната епоха, изпълнена с присъщите й противоречия. Затова 
и илюзиите на нейните обитатели са така различни и по различен 
начин посрещани и така различна тяхната съдба. Каква ще бъде 
тя, проличава в процеса на “обработката на природата от хората”6. 
Необходимо е в това отношение да се вземе под внимание и обра-
ботката на човека от самия си него. В тези разновидности на чо-
вешката действеност илюзиите се зараждат и търпят крушение в 
своето развитие като се превръщат в истинни положения или пък 
стане очевидна тяхната измамност. Ето защо илюзиите са в своята 
същност тогава, когато се намират на етапа на тяхната привидност, 
сиреч нито са истинни, нито са лъжовни. Такава е тяхната диалек-
тическа природа: единство на истина и лъжа, което се разпада след 
утвърждаване на едната или другата противоположност.
 Проблемът за т.н. пряка обработка всъщност е този, отнасящ 
се до прехода на мисленето като субект в обективна действител-
ност. Но този преход е вторичен, защото за да го има като мислене 
в главата на субекта,който да действа върху обективната реалност 
/природна и социална/, а значи и върху себе си - разновидности на 
споменатата обработка е невъзможна без предварително придоби-
ване от действителността като познавателно отражение в главата
на субекта. Последната не е същинският извор на познанието, 
защото неговото съдържание има обективен произход. А това е 
именно първичният преход от действителността към главата, къ-
дето става нейното, на действителността, обработване като поз-
нание. Този процес на придобиване, представляващ единство 
на възприемане и преработка в хода на практическата дейност е 

6 Маркс, Енгелс. Съчинения, т.3, 1957г., с. 36.
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същевременно такъв, в който субектът се самодоправя, да стане 
по-силен, отколкото е. А това ще рече да може повече за справяне 
с препятствията по житейския си път. Всеизвестно е подражани-
ето като средство за по-бързо израстване на индивида: малкият 
иска да стане голям, младият - зрял, силен... това са все изрази на 
противоречието на индивида със себе си. У глупака това го няма. 
Никой не иска да е слаб. А да си такъв е голямо нещастие, подчер-
тава Милтън. Всеки свестенчовек живее противоречиво със себе 
си,независимо от това, дали го съзнава. Трагично е съзнанието за 
незавършено, прекъснато, минало, разбито настояще. Това е така 
не само в индивидуално отношение, но и в социално. Ония, които 
са преживяли немилост в настоящето, та дори и за бъдещето си, 
най-добре знаят какво значи това. И то не само заради собствени 
дребни грешки в младините, но и за такива на родителите, дори и 
на обществото в дадено време, наречени грешки на историята.
 Ние, българите, много добре знаем какво значи прекъсване на 
развитието и в социално - историческо отношение. Имам предвид 
османското иго. Ние не говорим тук за съдбата на човека или за 
тази на един народ, в която по думите на Хегел е отразена всеоб-
щата трагична съдба, а за конкретни положения. Иначе щеше ли 
да има реабилитация, просене на извинение за големи, зловредни 
ставания. Последните са израз на препряване чрез отстраняване 
или допълване. То е пак в сферата на прехода от мисленето към 
действителността - поправяне, преправяне на предишен погре-
шен, предшестващ преход от същия род. Колко много заблудител-
ност, илюзорност има в това да се накаже невинен, а след изпъл-
неното наказание да се оневини. Следовниците не носят вина за 
стореното или нестореното от своите предшественици. По прин-
цип децата не носят отговорност за постъпките на своите роди-
тели и техните родословни предходници. И въпреки това, според 
тогавашното тоталитарно заблуждение, се търсеше такава - начин 
за преправяне, обработка на човешки индивид.
 Когато някой е обвинен, осъден невинно, непосредствените 
изпълнители вършат своето дело със съзнанието, чеименно така 
трябва да стане. Те изпълняват поръчка, която приемат за прав-
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дива, а всъщност са подведени, заблудени, т.е. в състояние на из-
мамност, илюзорност. И не само след промяна в режима, дори в 
самия режим идва ред да се оправдае невинният виновник и ре-
абилитира. Така става обикновено с оклеветените. Подчертаваме 
отново , че когато истината възтържествува илюзията загива. Но 
този завършек не е единственият начин на нейната гибел. Без да 
загива илюзията е в състояние да подведе своя носител към със-
всем неочакван резултат, който нито я събаря, нито я укрепва, а 
просто възниква като внезапна промяна в търсеното по линията 
на целенасочеността. 
 Воден от своята идея, която все още функционира не като 
илюзия, а като истина, в неговата глава Колумб тръгва с неговия 
екипаж да търси и открие пряк път за Индия. И вместо Индия, 
над идеята, която е греела неговата глава, открива нещо съвсем 
непредвидено, изненадващо-Америка. Такъв е случаят с откри-
ването на Америка. Това обстоятелство руши неговата ръководна 
роля без да я разрушава напълно, защото все още не едоказано 
противното, а именно че няма такъв път в тази посока, а имен-
но път към Индия. Първоначално очертаната връзка, в името на 
която се тръгва макар да изглежда изместена от друга във вид на 
едно велико откритие, си остава както обикновено ставаи в слу-
чая няма идентифицирана взаимност между замисленото и пос-
тигнатото. А щом има изход, а не безизходно лутане и погубване 
на сили и живот, илюзиите от този род се оказват благотворни. 
При всяка илюзия, така и тук нейният носител има в съзнанието 
си идеята за някаква предметна реалност, която иска да я има като 
реална предметност. И не само като външна придобитост, имане, 
но и като постигната вътрешна промяна, в смисъл субекта лично 
да стане повече отколкото е в текущото настояще. При успех в 
едната или другата насока явства реална програмност, а при не-
успех - илюзорна измамност. Илюзорността е начин на отнасяне 
към далечен по време, а понякога и по място предмет като нещо 
предпочитано, ползващо специфичен приоритет сред различните 
искания, присъщи на всеки човек. И то именно благодарение на 
блазнещата сила на илюзиите, откроени в съответствие със скло-
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ностите, влеченията, накратко в духа на интересите, скоито живее 
субектът. Думата е за приоритетното, челно място на онази предмет-
ност, която функционира с голяма активност, тъкмо защото много 
му допада , увлича, обнадеждава в единство, но не и в съгласие със 
социално-икономическата, семейно-битовата, идейно-духовната му 
устроеност. Тази активност може да вземе форма на голяма жизне-
ност, респ. енергичност, а понякога може да се превърне в трайно 
пасивна съзерцателност.във вид на самовживяване. В първия случай 
се разгръща навън, в обективността, а във втория си остава вътре , в 
пределите на субективността. Тази активност се оказва илюзорна по 
отношение на природата на целта, посоката на пътя инай-сетне по-
ради пристъпване без реални предпоставки или условия, взети като 
подготвеност, средства и начин на подхождане. Въпреки всичко това 
като илюзорност, казаната активност има своето положително значе-
ние - води към преобмисляне на оказалата се недомислена преслед-
ваната цел, а така също и самият подстъп към нея. 
 Всъщност илюзията затова е илюзия, защото несъзнателно е 
самоизмамно искане, преследване на привлекателна трудно пос-
тижима цел. Всяка недомисленост, несъобразеност с условията 
завършва с несполука. В тази насока на заблуждение, каквато е 
илюзорната измамност твърде  много допринася емоционалната 
податливост на хората, от слоевете на посредствеността. В срав-
нение с тях рационалността на по-емоционално устойчивите е об-
стоятелството, което ги прави по-малко пригодни за приемане на 
внушения и същевременно по-наблюдателни и по-съобразителни. 
Първите са по-раздразнителни, отколкото разсъдителни. И понеже 
от малко се смущават, плашат и с малко се успокояват, затова лесно 
се заблуждават от страна на други, а така също сами по себе си от 
самите себе си. Те се лъжат и увличат с много по-голяма лекота, от-
колкото онези, които обладават по-висока мисловност, имат повече 
житейски, социален опит. За тях желанието и осъществяването са 
твърде близки. Тази е причината в резултат на която са нетърпе-
ливи, нещо, за което споменахме. За този, който си има работа с 
такива е важно да разбере какво искат да слушат и какво им се ще 
да стане и то по възможност най-скоро, незабавно.
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 Макар да намаляват в нашето динамично време на глобал-
ни научно - технически революционни преобразования, поради 
обективни и субективни причини, инертни са тези, които живеят 
с навиците и темпото на родословните им предшественици. Това 
са хора, на които твърде рядко се случва да прибавят или отст-
раняват, да съставят или унищожават нещо в своята работа. Не 
е в духа на техните навици самодейно да започват по-друго или 
пък ако започнат, да го завършат както подобава. Такъв един може 
да бъде активен по необходимост, каквито савнезапните природ-
ни промени или пре елементарно непосредствено съобразяване 
с възникналите научно - технически или социални своеобразия. 
Но такъв субект, спадащ към споменатия разряд не може да бъде 
инициативен като търсещ, подхващащ някои неща в друга връзка, 
сявсем различна спрямо заварените състояния и дейности, в кои-
то е влагал трудовата си енергия.
 Естествено, в такъв един субект е значително далеч от възмож-
ностите за голямо идейно - духовно надминаване на текущото, а 
следователно и за преправяне или заменяне на последното в ня-
кои отношения с оглед на по-голяма ефективност. Далеч е защото 
поради недостатъчна просветеност или умствена нераздвиженост 
нито се досеща, нито пък може да направи нещо по-напреднича-
во. Но това не означава пълнарипса на полет във въображението. 
В светски смисъл на думата той е твърде стеснен, ала за сметка на 
това в религиозен е с голям размах. Колкото е напо-низко духовно 
равнище даден субект, толкова е по-податлив нарелигиозно-мис-
тични илюзии. Застоялостта на едно и също равнище, застоялост-
та с едно и същонещо държи субекта все един и същ. Това обстоя-
телство възпрепятства какъвто и да било полет на мисълта, но пък 
разкрива безграничен простор за зверски видения.
 Илюзиите не са просто измамно виждане на неща, ставания 
в настоящето, предвиждане на бъдещето. Те не са продукт един-
ствено на “оскъден умствен багаж”, а проява , която се дължи на 
сложни взаимосвързани вътрешни и външни предпоставки. Вът-
решни, както вече знаем, обхващат всички онези фантазни съче-
тания на представи във вид на блазнеща предметна цялост, която 
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субектът иска да постигне, приемайки я за истинна даденост, ма-
кар и необосновано.
 За да постигнем по-пълна яснота досежно споменатата липса 
на обусловеност е необходимо да се спрем на съставностите, ко-
ито запълват обема на понятието илюзия. Челно място след тях 
като структурни определителности заемат абстракциите, влече-
нията, страстите като степени на техните изяви.
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В. Светлото бъдеще

 Едни илюзии имат непредоставено действено значение  още 
по време на пораждането им, а други са с по – дългосрочно дейс-
твие и в двата случая те запазват действенноста и целеустремен-
стта си. Казатото не изключва и такива  илюзии от незначително, 
маловажно естество.
   По начало илюзиите функционират по своему не само за по 
– висока ползотворност на усилията, но и за връщане на настоя-
щото и бъдещето към миналото. Аналогичното е и положително-
то пренасяне на сегашното в бъдещето. Възможно е и отрицател-
но пренасяне. Имаме предвид случаите, когато се върши мечтано 
снизяване на издигналия се като се оспорват успехите му или пра-
12 Ленин, В. И. Съчинения, т.29, с. 158
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вят опити за неговото задържане към предишното му развнище.
       По принцип илюзиите съществува и се подхранват докато загу-
бят своята състоятелност  поради различни причини.  За разлика от 
индивидуално психологическите, които имат по – кратка или по про-
дължителна трайност  то  социалбно -  историческите илюзии при-
емат като дълголетни дори за вечни. А всъщност ги има до края на 
функционалните им възможности. Така е и тогава , когато усилията 
са впретнати за възпрепятсвасне, консервативен възврат на общест-
веното развитие. Всичко се върши в името на искано бъдеще.
 Подчертахме, как посредством хартата на свободата английски-
те феодали си въобразяват, че с нея не само ще въдворят, но и ще 
затвърдят завинаги тържеството на свободата и то не единствено 
за себе си, но и за останалите хора , в това число и за   закрепос-
тниците селяни. Подобна е илюзорната нагласа и на френските 
пресветители и философи , от XVII – XVIII в. За очакваното бъде-
ще като на всичкии за винаги.  Те не тръгват като английските фе-
одали от своите класово – икономически позиции, а изхождат от 
широка социална позиция , валидна за цялото човечество т.е. те 
искат освобождениетъо на човешкия род. В хартата на английс-
ките феодали се утвърждава господстващата система, а у френс-
ките философи и просветители се отрицава неразумното, което 
трябва да  премахнат властващите сили. Именно те, защото раз-
полагат с механиците на държавата. Става дума да се премахнат 
превилегиите, привилегии, грабителствата ,фиксалнате безумия 
и пр.смятали са, че всичко това може да стане щом кормилото на 
политическата власт се  поеме от разумни и честни управници. 
Те се заблуждавали до колкото сочат управляващите сили като 
такива , който трябва да  оправят нещата. Когато критикуват, уп-
рекват,осъждат държавно – политическия ред. Тези мислители са 
трезво разумни защто по този начин зареждат с ревволиционна 
енергия народните маси. В това се състои  тяхната велика заслуга 
като прогресивни творци. Но безселието им да отидат по – ната-
тък , в смисъл на очертаване на по – определени цели и средства, 
ги оставя върху почвата на по – определени цели и средства, ги 
оставя върху почвата на изпъкнатото илчзорно очакване. Велики-
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те социални – употисти също искат да установят  царството на разу-
ма и на вечната справедливост. „ Тяхното царство, обаче, се разли-
чава от царството на разума у просветителите като небето от земята. 
Тези мислители буржоазният строй е неразумен, несправедлив.13”  
Те иделиазирайки разума с като някаква всемогъща двигателна сила 
му дават открит идеен п;ът за победата на бържоазията.  Тук  искам 
да акцентирам на илюзорните проекции на идеите на социалните 
утоисти.  Изглежда илюзорните проекции са неизбежни при такива 
едромащабни идеи и дейности , които се очаква да са носители на 
общо благо. Техният пример показва, че от голяма действена вай-
ност за поколенията са онези мислители и дейци които са посветили 
живота си за формулиране и увлетворяване на върховни идеали,за 
извоюване на справедлив начин на живот. 
    Според  равнището  на обществено – икономическото разви-
тие, като че са на своята епоха, едни от тези творци  примерно 
Томас Мор, Томас Кампела /1568 – 1639/ са предлагали концеп-
ниции за царството на слънцето. А това значи още през  XVI,XVII 
век са се занимавали с „утопични описания на идеал обществен 
строй, въображаем обществен строй14, какъвто не е имало никъ-
де, нито пък може да го има някога ..... Един вид Nigendsheim 
както пише Рудолф Айслер, а у други автори като Диетмар, Хайб-
руск  Nirgenland при изнасянето на понятието етопия. А това е 
нещо друго, освем широко известното идеално общество, което 
да е обективно точно такова. Каквото  съзнанието на мечтаещите 
го субекти. Най-важното в него е да няма експлотачия, а да има 
”равно ползване плодовете на  общия  труд „.Подир  тях,както  се  
знае, на преден  план в  мисленето  за  нова  социялна  действител-
ност   излизат  утопистите социалисти и  то с още по-радикално  и  
твърдо  убеждение  за  правотата  на  идеията  за  равенство. Има-
ме  пред такива видни теоритици като Сен Симон, Фурие и др. 
Наричаме ги така, защото в сравнениес Мабли, Морели и др. Тях 
срещаме повече научно – теоритични прозрения като например 
учението за икономическите основи на социални злини, в центъра

13 Вж. М.Е. Съчинения, т.19, С. 1967, с. 195
14 МЕ, Съчинения, т. 20, С. 1968, с.20
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 на които стои „ експлоатацията на човека от обществения строй, 
за ползотворното значение на образованието, науката и мн.други.
          Тези утописти социалисти, както своите предшественици 
Мабли, Морели, а също и предшествениците на френското прос-
вещение, макар да разбраха в значителна степен зловредната при-
рода на това обществено явление – да експлоатира човек, а също 
и управленската зависимост на човека от човек и пр. се отдаваха 
на ярко волномислие относно постигането на независимост, която 
единствена,  според Сен Симон, изтъкнатата в неговите „ Пис-
ма от един гражданин на Женева до неговите съвременници” ще 
може да подхрани любов към човечеството и стремежа към слава 
....”. Позволяваме си да добавим /макар да се смята, че не бил ре-
лигиозен мислител/ личната му увереност, че религията е „един-
ствен по рода си политически институт, на сочен към общото  ор-
ганизиранране на човечеството. Вярно е, че религията е начин на 
връзка между хората, че тя обединява, но за съжеление в името 
на задгробния , отвъдния свят. Определящо  на него и неговите  
съмишлениците е  вярата му, че социализъм е абсолютната истина 
на разума и справедливостта „/Енгелс/, който избавя човечество-
то  от тази  „неразумен и несправедлив” свят на живот.
      Възгледите на социалните утописти изобилстват с  волни 
фантазии построения за върдворяване  на „общо благоденствие: 
на земята. Всички класи ще се почустват добре, пише Сен Симон 
при наличието на следната организация: духовна власт – в ръцете 
на учението; ; временната – в ръцете на собствениците; призва-
ните  да  изпълняват длъжностите на върховни ръководители на 
човечеството – в ръцете на всички; уважението  - като заплата за 
управляващите. Хубави слова които четем  в неговите „писма”, но 
лишени указанията как определено ще стане всичко това и дали 
ще се получи очаквания резултат  от структурираното по този на-
чин общество.  Не остава друго, освен да се вярва утешително, че  
именно така ще се постигне мечтаното  благоденствие. В тази по-
сока има не малко завещано от останалите утописти социалисти 
и най – вече Фурие. Дори Роберт Оуен /1771 – 1858/ прави опит за 
изграждане на нов свят – реално – действено усилие за осъщест-
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вяване на разработваните идеи.
    Както показва етимологическият смисъл на понятието утопия 
няма никакви определедения за място , т.е. къде и как именно би 
могло да се осъществи всичко предлагано. Далеч не е достатъч-
но да има силни личности, хора надарени със светъл разум и пр. 
, защото няма яснота за начина на тяхното  появяване и за силата 
на възможностите им. Така стоят нещата и с времето, което липс-
ва като определена отсечка в процеса на ставащите непрекъснато 
обективни промени, а следователно и субективни във вид на една 
или друга конкретна епоха, индивидуалност. В тази наречена уто-
пична игра на въображението витаят хубави мечти без да се осно-
ват съответните съответните исторически закони спираме се най 
– вече на утопистите, чийто предмет са обществените проекти и то 
най – ярките, съдържащи елементи на загатвеннията , примеси със 
значение за по – нататъшно продължение, каквито са главно идеите  
на Сен Симон и Фурие. Ето защо остава вън от вниманието извес-
тната  утопия за Аркадия, някаква местност в  централен  Пелопо-
нес, местност на паторал идиличен дух и такива, какъвто е „ Градът 
на слънцето” на Т.Кампанела /1568 – 1639 / и др. Не се спираме на 
произведения от родена детската фанстастика, нито имаме възмож-
ност  да строим това с такива от развлекателно естество, изпълнени 
какви ли не разни фантазни построения, защото си остават чисто 
и просто забавни четива. В тях няма заряди, сочещи потребност от 
постигане на нещо величаво или поне по – възвишено.
      Съвсем друг е въпросът с онези  научни – фантастични при-
меси, в които се срещат  научно – технични, идейно – теоритични 
или организационно – политически  и др. Значими загатвания с 
някаква стойност било за времето си, било за по – нататък. Те мо-
гат да бъдат хипотетични или утопични, правилни или погрешни 
без да бъдат илюзорни. Илюзорни са онези, които запълват въоб-
ражението на читателя с идеални дадености, но не изграждат в 
необходимата действени  връзки на исканото движение към тях, 
представляващи израз на блазнещо за постигане. А там където 
се остава  на пасивно – съзерцателното забавно увеличение, пре-
дизвикано от емоционална раздвиженост, та дори и начални еле-
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менти на познавателен инртерес, но лишени от водени импулси 
за постигане, там имаме чисто мисловно конструирамме на прив-
личащи вниманието идейни съставности из света на цоциалните 
взаимновръзки  и отношения в процеса на труда и борбата за жи-
вот, напредък. Но когато това внимание излеза от пределите на 
спокойното придобиване  от четеното и видяното като знание и 
се превърне в съзнателна заетост за преследване на невъзможна 
за постигане цел, каквато наричаме всяка заблуденост, утопия и 
други такива те се оказват все от рода на илюзиите. 
       Размишленията на  първите социалисти, за които споменах-
ме, са утопични, защото в тях се съзират идеали за живот в т.нар. 
златен век, същността на който е „усъвършенстването на общес-
твения строй” /Сен Симон/. Както видяхме, не е казано по какъв 
начин ще се постигне това с какви  средства и от кого като дейст-
вени фактори – няма отговори на тези питания, поради което иде-
алът си остава идеал, т.е. утопична даденост, понеже не може  да 
стане материална сила, годна да строи нещо ново. 
 Независимо от това дали са социалистически или несоциалис-
тически въображаеми описания, утопиите си остават утопии, раз-
лични от мечтите, илюзиите, макар да съдържат на места елементи 
от естеството им. Общото между утопиите, мечтите и илюзиите 
е тяхната въображаема природа. За разлика от утопиите, които по 
същество се разгръщат предимно в общественото пространство , 
то мечтите и илюзиите освен в него намират много повече терен 
в личния душевен живот на човешките същества. Общото между 
тях е и това, че са много хубави и не по-малки приятни въобра-
жаеми дадености тъкмо защото са построени допадащо на воля-
та за добър живот, несъвместим с недостатъци, отрицателности 
и, противоположности. По-точно казано, последните ги няма в 
тях, в утопиите, илюзиите. Остава само бедността на означения-
та, представното  мислене на понятийното. Доминират чувствата 
на познавателните и волевите процеси. Тъкмо затова утопиите, 
илюзиите са така хубави, толкова приятни, защото са чисти откъм 
снизяващи, загрозяващи, затрудняващи, разрушаващи съставки. 
Затова в утопиите всичко се свежда до въображаем обществен 
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живот, а при илюзиите предимно личен живот. Разбира се, общес-
твеният е същевременно и личен, както и обратното – няма строго 
делене именно поради взаимосвързаното им единство на цяло и 
част. Главното е, че всичко се свежда до въображаем разцвет, но в 
състояние на описание, без да  се определя при каква социална и 
индивидуална  историческа ситуация ще се открои ставането им.
     Вярно е, че на места у утопистите блясват въображаеми описа-
ния на бъдеща обществена действителност, дори проекти, обясне-
ния за протичане на човешкия всекидневен живот. Нещо повече. 
Има случаи на търсене  на подкрепа от благодетели за осъществя-
ване на съответния благотворен идеал /Фурие/ или, както казахме, 
практически реализации / Оуен/. В тази насока трябва да се спо-
мене и „Заговорът на равните” на Бабьов. Макар и изключения и 
тези опита  за реално осъществяване на идеала са илюзорни.
     В  утопиите има много илюзорност и те са волни фантазни пос-
троения. Специфичното за тях е, че са изцяло от социално-истори-
ческо естество. Отделните субекти са техни творци. Както послед-
ните, така и онези, които ги споделят и отстояват са все мечтатели 
на обществен терен. В сравнение с тях изповядващите лични илю-
зии вършат това на собствен терен. Обикновено те са свързани, за-
щото обществените се пречупват през призмата на субективност-
та в процеса  на усвояването им. Утопиите са някакъв илюзорен 
простор за жизнено съществуване на хората понякога изобщо, а по 
принцип в определен селищен регион, държава и т.н.
     В историята на обществените борби има случаи за постигнат ус-
пех, оказал се, че не е същият, за който се воюва /Великата френска 
революция/  или пък такъв, който поради своята ненавременност  е 
останал безсилен да се самоотстоява /Парижката комуна/. И най-
сетне пък и такъв, който оцелява редица десетилетия, завършвайки 
с пропадане /Великата октомврийска революция в лицето на Съ-
ветския съюз и другите соц. страни/. В тези случаи илюзиите из-
пълняват мотивационни функции, зареждат с увереност, упорство 
своите носители. А това означава, че са в сферата на идейно-духов-
ната подготовка и дейност на своите носители. Тя предхожда като 
начална предпоставка обективно-реалното осъществяване.
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     За изпреварващото съзнание е по-лесно да схване какво да няма 
в житейското присъствие на хората, но е много трудно да се до-
могне до това, което трябва да го има. А още повече пък как да 
се успее. Хегел има известни догадки в тази насока, спомагащи за 
определяне обхвата на този вид дейност. И пак стигаме до липсата 
на ориентация в необходимата степен на пълнота относно мястото, 
времето и ставанията в тях. Като субективна отразителна дейност, 
откроена във вид на мислене, респ. разсъдък, разум, съзнанието по 
същество не е в състояние да разгръща адекватно тази своя дейност. 
Такава е неговата природа. Има степени на вярно познание, но не 
и в абсолютната пълнота. Затова наред с истинното познание има 
и полуистинно, неистинно знание, грешки, заблуди. В тази сложна 
цялост намират своето място илюзиите, утопиите...
     Но дори и така утопиите са признак на духовна активност, из-
разена като търсене на друга обществена действителност, която 
да облекчава човешкото житейско присъствие и като традицион-
но съществуване , и като напредничаво развитие. В това търсене 
се достига до редица положителни проблясъци, каквито са досе-
щанията, хрумванията във вид на нови идеи, преминаване от една 
идея към друга като родена нова или преправена стара.
     Тук не се говори за професионално- действени, квалификаци-
онно-производствени предложения за някаква сполука в работа-
та, за експериментални изследвания ала Едисон или за художест-
вени видения на писатели като Жул Верн. Не за отделно добро в 
дадено отношение, те дори  колкото и да е върховно, а за доброто 
на цялото  общество като начин на живот. А това ще рече, общес-
твото да заживее блажено. Което пък означава да се осъществяват 
възвишени идеали от социално-историческо естество. По опреде-
лено казано, касае се до усилия за радикално усъвършенстване на 
обществената система. Тъкмо там е пространството на утопиите.
     А това може да бъде дело само на разума. Него идеализират като 
универсална сила с всемирно значение – сила, която единствена 
е в състояние да направи обществения живот достоен за всеки 
човек. И то се знае – на негово име – царството на разума, каквато 
ще бъде и държавата, а именно „държава на разума”, „държава на 
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справедливостта” / Сен Симон /. Такъв е призивът за „справед-
ливостта и щастието” / Бабьов /, за „съвременна демокрация” ... 
„всестранно развитие на индивидите” / Маркс, Енгелс /.
     Главно за утопиите е тяхната чисто идейно-духовна природа. 
Те нямат свои определения откъм време, място и начин на осъ-
ществяване. Утопичният социализъм като обществена система е 
такъв, защото е някаква даденост, която не е някъде в съседство с 
друга различна, сходна или противоположна нему система. Също 
няма означение при какви обществено-исторически условия, бла-
гоприятни обективни или субективни обстоятелства , каквито са 
социално-икономическите, идейно-политическите, организаци-
онно-действените. От казаното е видно, че такъв социализъм не 
е имало никога никъде, нито може да го има някога-проект, извън 
пространството и времето.
     Макар като цяло да е чистопробна измислица, утопичният соци-
ализъм не е пълна безсмислица. Защото представлява полагане на 
благонамерени усилия за изграждане на по-висока обществена дейс-
твителност, в която хората ще живеят далеч по-добре. Въпреки че 
е безплодна, важна е благата воля в тази насока. Нейното наличие 
доказва една същностна човешка определителност -  да се стреми 
към промяна, да търси по-доброто за човека. От такова естество са и 
редица отделни начини на проумявания, до които са се добрали него-
вите представители, за които споменахме.Не можем да не оценим по 
достойнство високата им индивидуална цена- саможертвата, която 
са сторили в своите търсения за благото на човешкия род. 
     Заслужава внимание и почит нагласата за постигане на щастлив 
човешки живот неединствено чрез самостоятелно индивидуално 
преследване, преди всичко чрез оправяне начина на живот на об-
ществото. Като проблясък, предвестие такава нагласа на обществе-
ното търсене я видяхме най-ясно, бихме казали, за първи път през 
древността, очертана у Платон в неговия труд „За държавата”. 
 Характерното за тази едромащабна заетост е предлагането на 
цели от отделния човешки индивид за цялата социална действи-
телност. Такава е природата на утопиите – поставяне безусловно на 
цели, отправяне пряко и непосредствено към резултати със значе-
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ние за всички. 
     При илюзиите, мечтите, бляновете също явстват цели, но те са 
винаги съответно лично полагане, които си остават с валидност 
за самия субект. Ни това не изключва желанието, искането за 
постигане на лична сюблимна цел, свързана с промяна на общес-
твените условия. Ала то не променя главното, а именно лично 
субективния пълнеж и собствените граници, в които да се вмести 
намисленото, въобразяваното. Последното може да бъде и масо-
во. Такъв е случаят например, когато се внушава, че на еди-коя 
си дата небето ще се отвори и Иисус ще слезе на земята. Всички 
с бели дрехи трябва да са там, за да го посрещнат. За отбелязване 
е, че всичко това не води до никаква промяна в самия социален 
живот, освен да донесе някакво общо добро, което витае във въ-
ображението на всеки според самия си него. Такова масово вну-
шение представлява илюзия, а не утопия, защото при последната 
се предлага нещо, което представя цел за преследване от тях, без 
никакво посочване на пътища и средства за нейното постигане. 
     При това положение целта се преследва извън времето, място-
то и възможностите, а значи утопично. Такъв с случаят, когато се 
твърди, че частната собственост може да бъде унищожена само 
при условия на всестранно развитие на индивидите, тъй като за-
варените форми на общуване и производителните сили са всес-
транни...14 Това изискване се отстоява като социална повеля и в 
процеса на споменатото изграждане, което следва да се осъщес-
тви от „хора с всестранно развити способности, хора, годни да 
се ориентират в цялата система на производството”. Изискване, 
подчертано донякъде от нас на друго място.
     Думата е за индивиди на определен висок етап на обществе-
но-историческото развитие и същевременно на индивиди, стиг-
нали до висока степен в своята лична история на очовечаване, а 
за случайни близки до изискването естество индивиди. Знаем ос-
нованието на казаното наставление, а именно всестранността на 
формите по силата на които хората общуват, а така също и всест-
ранността на производителните сили. Ето защо тези неща могат 

14 М.Е. Съчинения, С.1957г., т.3 стр.428
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да ги присвояват само всестранно развиващи се индивиди и да ги 
превърнат в своя свободна „ жизнена дейност” /Маркс/. 
     Както личи, всичко това взето като обладавана развита цялост в 
субективните предели на всеки отделен индивид представлява не-
въобразима сложност откъм всевъзможни съставности и неизбро-
ими действености.  Невъзможно е не само всестранното развитие 
на личността, но и да ги прилага тези всестранни сили, защото 
човешкият живот не стига дори за пълноценно развитие, цялост-
но усъвършенстване, нито пък да притежава всестранни способ-
ност, благодарение на чието наличие да се постигне тази всест-
ранност. Всестранност на все по-образован, високо квалифициран 
професионализъм, съответстващ на непрекъснато извисяващ все 
всемирно и конкретно исторически напредък, а не любителски, 
не елементарно дилетантски. Разбираемо е, че в тезата за всест-
ранно развитата личност фигурира индивидуално някаква сборна 
човешка цялост, която не може да бъде друго, освен въображаемо 
скроен, ала неосъществим човек въобще, една абстрактна човеш-
ка даденост, ала свръхчовек, необрисуем и неопределен.15

     Друг е въпросът, когато се касае до многостранност, енцикло-
педичност, какъвто е случаят с Аристотел, Хегел и редица още 
близо до тях в  тази историческа отсечка между двамата. А след 
Хегел вече и такъв  е невъзможен, като имаме предвид бързото, 
непрекъснато ускоряващо се развитие на материално-производст-
вените, научно-техническите, идейно-духовните дейности. Каза-
ното се потвърждава и от простото обстоятелство,казано вече от 
нас, че всеки човешки индивид има свой „таван” на възможности 
в развитието си /Паркинсон/ . Преди него Шопенхауер бе фор-
мулирал т.н. „хоризонт на постижимост” То става още по-убеди-
телно, като се има предвид ,че в своя житейски път той не може 
с еднаква активност да се учи, развива. И още, че няма такъв, ко-
муто еднакво да се отдават много дисциплини, а камо ли всички.
15 Неслучайно Ницще не успя да очертае портрета , да каже нещо конкретно 
за своето фантазно построено, каквото бе неговата недомислена измислица, 
наречена свръхчовек. Ницшевият  образ за последния е като негово смътно 
въображение. Така стоят нещата  и с оскъдните определения  споменатото об-
щество на всестранно развити хора.



217

В посоката на очакваното буди недоумение как може да бъде всес-
транно развит като учен един субект, щом знаем колко многоб-
ройни са науките, та дори и междините, каквито са биохимията, 
физико-химията и пр. Така бихме се питали не само за техничес-
ките науки, но и за социалните, хуманитарните. Няма такава ра-
бота, която би могъл да я върши всеки, по-точно казано, да допада 
на всеки. И обратното – такъв, който да е годен за всякакъв вид 
работа. Друг е въпросът, когато вместо всестранност се предявява 
изискване от всеки да развива многофункционалност.  Което ще 
рече, субектът да се стреми към справяне с колкото се може пове-
че работи и най-вече трудности, препятствия. Видно е, въпросите 
очакват своите отговори не само в сферите на научното познание, 
но и относно извън научното: правните, политическите, религи-
озните и други – все форми на общественото съзнание. Етимоло-
гически погледнато, както е известно, съзнанието представлява 
знание със знание, т.е. единство на научно, извън научно, а ре-
дом с тях и ненаучното, каквото е митологичното и други веяния 
от родственото тям естество. Това означава, че историчността на 
индивида, която бележи неговото очовечаване съвсем не е равно-
мерен, а още по-малко пък от детството през зрелостта към вдети-
няването. Не само е невъзможен човек с всестранни способности, 
но е така невъзможен и противоположният нему, който да се ха-
рактеризира като такъв с всестранни неспособности. Няма нор-
мален човек, който да не може да върши сполучливо абсолютно 
нищо. С ускореното развитие на производителните сили, а преди 
повече от половин столетие насам научно-техническо революци-
онно развитие, разделението на труда все повече се увеличава. 
Той, трудът, става все по-сложен, а значи по-квалифициран, изис-
кващ по-висока и по-висока научно-техническа и общо-културна 
подготовка от действащия субект. Неговият кръгозор на положи-
телно знаене и можене ускоряващо се разширява. Той става все 
по-пригоден за повече и по-високи дейности. Но от тава не след-
ва, че постига пълна пригодност да върши всичко. Защото влече-
нието, интересът на трудовия субект изисква все по-голямо със-
редоточаване в определен, изключително допадащ нему действен 
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терен. При това естествено състояние на нещата  и процесите как 
можем да сметнем за реалистично, а не за илюзорно, утопично 
убеждението, че „ в комунистическото общество, където никой 
не е ограничен от изключителен кръг на дейност, а всеки може да 
се усъвършенства, в който и да е бил отрасъл, обществото регу-
лира цялото производство и именно поради това ми създава въз-
можност да правя днес едно, а утре-друго...”16 По-нататък в текста 
се пояснява, че сутрин индивидът може да прави едно, следобед 
– друго, вечер- трето, без да става такъв или еди-какъв. И по-ната-
тък пак там  „ тава закрепване на социална действителност, това 
консолидиране на нашия собствен продукт във веществена сила, 
господства над нас, изплъзнала се от нашия контрол, отиваща в 
разрез с нашите очаквания и унищожаваща нашите сметки е един 
от главните моменти в досегашното историческо развитие”. Чрез 
премахване на познатото ни закрепостяване на социалната дей-
ност в професионално, квалификационно отношение, индивидът 
престава да бъде някакъв: „ловец,рибар, овчар или критик”. По 
този начин се смята, че пътят към развитие на всестранността на 
хората се оказва открит. Но той не може да бъде изминат успешно 
нито индивидуално, нито родово, понеже човешкият индивид не 
се развива непредсказуемо еднакво във всяко отношение.
     Не бива да забравяме, че човекът е излязъл и в общи линии 
физически си е все същият, както е бил преди 40000 години. Тази 
е причината, поради която няма видове хора. Разликата в смисъл 
на развитие се дължи на неспирното усъвършенстване на про-
изводствените средства и обогатяване на знанието и моженето в 
процеса на труда и борбата за придобиване.Така човешкият ин-
дивид увеличава непрекъснато своята мощ  не като биологично,а 
като социално същество /животно/, както бе забелязал Аристо-
тел. Развитието на човешкия индивид представлява невъобразима 
сложност откъм всевъзможни промени, ставащи при съответни 
условия, взети и като своеобразно протичащи обстоятелства, неп-
редвидими случайности, скрити кръстосвания на необходимости 
и пр. Те представляват благоприятни и неблагоприятни фактори,
16  Маркс.Енгелс, Съчинения, С.1957г., т.3, стр.33
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раздвояващи от своя страна усилията за постигане на всестран-
ност. Имаме предвид „ човекът в плен на обективната действи-
телност и земната временност, потиснат от нуждата и бедата... и 
от друга страна, той се издига до  вечни идеи, до едно царство на 
мисълта и на свободата...”17 Същото срещаме и у Гьоте за т.н. „две 
души”. Стремежът към върховенство е безкраен като самото него. 
Така безкрайна е и широтата на всекидневната човешка заетост с 
какви ли не загрижености. Всичко това е от съществено значение, 
за да не се стигне до убеждението за така жадуваното „всестранно 
развитие на индивидите”18 и общуването между хората. 
     Но докато мислителите идеализираха действено ставащите 
промени в прехода,  за който бе дума, и по този  начин, без да 
съзнават, съдействаха за неговото буржоазно осъществяване, то 
при утопистите се наблюдава само мисловно премахване на об-
ществената действителност, като я заместват с въображаема.  А 
всъщност , за да бъде пълноценно това отхвърляне, напредващата 
нова действителност следва това да се извърши не с някаква въ-
ображаема, абстрактна зарееност, а с конкретна реална и не само 
дейност на съзнанието, а като съзнателна дейност. Иначе каза-
но, да се измени „предметната действителност по действително 
предметен начин”. А това ще рече качествен преход в процеса на 
общественото развитие към осъществяване на очертаните идеа-
ли, изразени в обобщен вид – към светло бъдеще, което означава 
от утопична нагласа на въображаемо очакване да се пристъпи към 
научно обоснована действителност. То изисква не само правилно-
то разбиране закономерностите на обществения живот, но и вър-
ху основата на тях да се пристъпи към научна действителност за 
неговото усъвършенстване.
     Не е необходимо да припомняме на широко, че казаното дотук 
само потвърждава тезата, според която хората непрекъснато се 
стремят към по-сполучливо  отнасяне спрямо действителността в 
името на благоденствието, изискващо съответната благоразумна 
активност в делата. А тя е невъзможна без предварителна духовна 

17 Хегел Г.В.Ф. Естетика. Т.1,С.1967,6,97
18 Маркс Енгелс, Съчинения, т.3,С1957, 6,428



220

подготвеност и действена пригодност, разгръщана в различни сте-
пени за точност и пълнота. Последните не са налични дадености, 
а развивани под напора на интересите, които вълнуват хората и по 
този естествен начин мотивират дейността им.
     Така в условията на бързо развиваща се буржоазно обществе-
но- икономическа система става все по-ясно, че се осъществява 
нещо съвсем друго, вместо жадуваното „общество на разума”. 
Идеализираният разум се оказва нещо съвсем различно, коренно 
противоположно на онова, което става в социално-историческата 
действителност. Идеализираното бъдеще като такова на разума  
си остава абстрактно очакване при наличието на утвърждаващия 
се капитализъм. Погрешно е да се каже, че просветители и фило-
софи са идеализирали него. Идеализирали са, подчертаваме от-
ново, могъществото на разума, каквото той не притежава. В това 
идеализиране се състои заблуждението им, тяхната илюзорност. 
От гледна точка на времето и настъпващото буржоазно устройва-
не на обществения живот, и копнежите за възцаряване на разума 
в действителността   представляват своеобразни успоредни явле-
ния на довеждане, превръщане на бъдещето в настоящето. Така 
става разбираемо възможното на места смесване, заблуждения в 
отнасянето спрямо едното или другото. Но във времето, когато се 
изостря борбата за събаряне на феодализма, тази успоредица не 
е нищо друго освен единен засилващ се поток за сриване на този 
остарял строй. Всички прогресивни сили  са вярвали, че на него-
во място идва т.н. „общество на разума”. В неимоверно голямото 
преувеличаване мощта на разума и виждането му като действаща 
сила в ставащите промени се състои идеализирането му,  а сле-
дователно и напредване към обществените нововъведения, които 
стихийно се утвърждават като напредничава система. Но и тя се 
оказва съставност от нови противоречия, централно място сред 
които заема това между  експлоататори и експлоатирани.   Спра-
ведливостта, свободата и пр. съставки на разума като цяло, всичко 
това си остава идеализация, чистопробна илюзорност.
     От такова утопично естество е  схващането, че един ден в дале-
чината на бъдещето, благодарение на универсалното развитие на 
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производителните сили „местно ограничените индивиди се сме-
нят от световноисторически, емпирично универсални индивиди 
и установява универсално общуване на хората”.19 И по-нататък се 
казва: Комунизмът е възможен само като дело на господстващи 
народи, извършено „изведнъж”, едновременно, което предполага 
универсално развитие на производствените сили и свързаното с 
него своеобразно общуване.
     Като отражение на тези буржоазни социално-икономически 
противоположни класови взаимоотношения се зараждат и утвърж-
дават нови  и вече ставащи все по-революционни идейно-полити-
чески, философско-теоретически учения, включително и органи-
зационни дейности. През втората половина на 19 век се наблюдава 
бързо разпространение на съдържащите се в тези учения за нов 
свят – тържеството на комунизма. Началната стъпка в тази насока е 
преустройството на  „Съюза на справедливите” в „Комунистичес-
ки съюз” /1846-1847/ и  неговия  манифест, написан от Маркс и Ен-
гелс, основаването на I интернационал през 1864г. и др.  На челно 
място в това движение, както се казва в оповестения манифест, е 
задачата: „... събарянето господството на буржоазията и завладява-
не на политическата власт от пролетариата”.
     Новият момент в познатата от историята класова борба, на която 
се натъкват утопистите , главно Сен Симон, е , чете, както подчер-
тава Маркс, ще доведе до диктатура на пролетариата. Комунизмът 
на Маркс, Енгелс и Ленин идва на живот с претенция за научен, , 
чиято философско-теоретична основа е дидактическият материа-
лизъм. Но твърдението, че основата е такава, т.е. научна, не означа-
ва, че всичко което се счита за уповано на нея или се реди в нейно 
име е научно-философски обосновано. И особено след Ленин.
     Самото определение диктатура на пролетариата  показва стес-
нението, до което се свежда социално класовото разбиране на об-
ществото единствено до капиталисти и пролетарии. Но те съвсем 
не са представители на цялото общество. Има и дребни собстве-
ници, занаятчии, селяни, служители, интелектуалци и пр., които 
могат да бъдат и едното и другото или пък нито едното, нито дру-
19  Маркс Енгелс, Съчинения, т.3,С1957, стр.35
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гото.  Дори и пролетариатът, състоящ се основно от всички онези, 
наречени „трудящи се бедняци” да претендира, че представлява 
и други трудещи се слоеве, нещата не се изменят по същество, 
защото ядрото, ръководната сила си остава именно той. Илюзия е 
да се смята, че може да задържи властта и преобрази революци-
онно обществената действителност по простата причина, че няма 
в необходимата степен обществено-политическо . Ленин правил-
но долови тази важна особеност и затова подчерта, че се внася 
отвън, от прогресивната интелигенция на буржоазията. Водена 
от това разбиране, оглавяваната от него партия прие по време на 
Гражданската война, казахме вече това в друга връзка, огромна 
част от генералщабните офицери на царската армия и много дру-
ги бойци в борбата срещу стария свят. И се оказа прав, защото се 
сражават за делото на революцията. 
      Преодоляната от Ленин илюзорност възстановява и затвърде-
ната от Сталин. Биде въведено строго изискване за произхода на 
отделния деец, та дори и да си промени принадлежността, каквито 
бяха легендарните пълководци на Червената армия като Тухачев-
ски, Блюхер, Якир и мн.други. Тази илюзорност не е нищо друго, 
освен абсолютизация на принципа за потеклото като „най-ценно 
качество”.20 Казаното е същинска аристократична-кастова динас-
тична традиция, превърната в пролетарско-класова позиция, по-
литическа династия.
     Не се гледат умствените, деловите качества на човек като нас-
тоящ или бъдещ, а като човек на миналото. Сякаш всяко ново по-
коление представлява механическо повторение на предшестващо-
то. Според това убеждение децата не са нищо друго, освен това, 
което са родителите им. Няма развитие в потомството, само тяхно 
продължение. Няма място за самопознание, себеизграждане на 
младите индивиди, за влияние от други среди. И това се отстоява 
от ръководни сили, чиито възгледи имат за своя философска ос-
нова – дидактическия материализъм. Нужно ли е да припомняме 
сполучливо изразеното от Хегел, че деянията на предците не предават 
благородство на синовете и внуците, така и престъпленията, на

20 Изразена с Художествени средства, тази определителност я срещаме у Балзак. Вж. т. І, с. 43
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казанията на дедите не оскверняват потомците.21 Стигна се дотам, 
че от зрителния ъгъл на миналото, на рода се оценява настоящето на 
индивида, когато всъщност, съгласно научното мислене, миналото 
се оценява конкретно от настоящето. А това означава, че настоящето 
не може да се сведе до миналото. Стигна се дотам да се търси от су-
бекта какви познати, роднини има в чужбина и под знака на тяхното 
наличие да се определя неговият класово-политически облик.
     Търсенето и в далечното по време и място беше политическо уси-
лие за снижаване, унищожаване настоящето присъствие и участие 
на индивида като пълноценен субект и пресичане на възможностите 
му за активност, развитие. И всичко това под предлог за партийно-
политическа чистота, нравственост, последователност. То беше съ-
щинско отрицание на възрожденския хуманизъм и връщане към сти-
ла и методите ма католическия обскурантизъм,чието ударно оръжие 
беше инквизицията: „Децата на еретиците да се преследват ...” Тази 
клерикален остатък от феодализма, отречен от новото време, намери 
своето политическо  утвърждаване през десетилетията на сталиниз-
ма. Отрицание на отрицанието. Но то има и друг аспект.++
     Произходът не определя безусловно идейно-политическата 
принадлежност. Нито Маркс, нито Енгелс, нито Ленин са от про-
летарски произход. Но бяха онези и не само те, които внасяха ре-
волюционно съзнание в средите на работническата класа и не само 
внасяха, но и участваха организационно-политически действено в 
борбата за нейното преуспяване. И обратно. Сам Енгелс бележи, че

 21 Хегел, Г. В. Ф, Естетика, т.1, С1967, с.272
++Ровенето в миналото по едно време доби едромащабни размери както за инди-
видуалното, така и за родословното минало на отделния човек.Но то има и друга 
страна. Думата е за станалото актуално през определен период на сталинизма 
величаене на руското научно-техническо и философско-теоретическо наследст-
во като реалност, изпреварила далеко напред Запада. Това беше обект на активно 
самовъзвеличаване, а всъщност задържане, вместо насоченост към  бъдещето, 
както ставаше по целия свят и главно развитите страни. Партийните конгреси, 
конференциите се превръщаха в същинско самовъзвеличаване, а не равносметка 
за постигането и непостигането, в насочване на погледа напред и критично прео-
доляване  на растящите недостатъци, наречени „недостатъци на растежа”, което 
означава примиряване с тях като неизбежни естествени състояния.
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реалната възможност от обуржоазяване на пролетариата. Битието 
определя съзнанието. И едното, и другото не се намират в механи-
чески вкостеняло състояние, а в развитие като не се игнорира  от-
носителната самостоятелност на познавателно отразяващия субект. 
Така стават разбираеми преходите при осъзнаването на действи-
телността и отнасянето на човешките индивиди към нея.
     Знаем общата постановка за пролетариата, който  „завзема дър-
жавната власт и превръща средствата за производство на първо 
време в държавна собственост”.22  И по-нататък, че „ на мястото 
на управлението на хората ще дойде администрирането на вещи-
те и ръководството на производствените процеси, държавата не 
се премахва, тя отмира”.23  Тези мисли останаха неконкретизи-
рани в ония далечни времена, когато са били писани – времена, 
характерни със своите специфики на съответната епоха. И което 
е не по-малко важно, когато пролетариатът се бори за власт, то-
гава е изключително трудно да се прозрат вътрешните противо-
положности на така изразеното усилие при положение, че цялото 
внимание е насочено към неговата  външна противоположност 
– събарянето на буржоазната държава.
     По-късно, имайки предвид неравномерното развитие на капита-
лизма, Ленин „стигна до нов извод – за възможността на победата 
на социалистическата революция, първоначално в няколко  и дори 
отделно взети страни и за невъзможността на едновременна победа 
на революцията във всички страни или в повечето страни”. 24

     Така формулиран от Маркс и Енгелс този програмен идеал 
е илюзия, защото неговото осъществяване се оказа невъзможно 
там, където се очакваше в най-развитите капиталистически стра-
ни. Без да отрича това разбиране, Ленин доказа, че събарянето 
на буржоазната държава може да стане и там, където веригата на 
империализма е най-слаба – Русия. Стараейки се да разбират пра-
вилно социално-икономическите, идейно-политическите условия 
Ленин и болшевишката партия , като ръководни революционни

22 Маркс Енгелс, Съчинения, т.20,С1969, стр.288,
23 Маркс Енгелс, Съчинения,т.20,С1969, стр.289
24 Маркс Енгелс, Съчинения, т.3,С1957, стр.577



225

сили се заеха с присъщия размах да изграждат новата държава.
     Нататък се знае. Не е въпрос само до събарянето на старата 
власт. На дневен ред идват въпросите за изграждането на първия 
етап  в борбата за нов свят – социализма, а подир него на кому-
низма. Пропадането на социализма доказа, че движението в тази 
посока  среща големи трудности, също че назрява потребността от 
предлагането на нови идейно-политически, организационно-дейс-
твени положения, каквито вече след Ленин нямаше.Вместо такива, 
цялото внимание на партията,изпълнителният ръководен апарат 
на държавата бе насочен към задържане и укрепване на личната 
власт от върха до низините чрез насилие. Т.н. пролетарска диктату-
ра изби грубо в лично властодържие начело със Сталин, функцио-
ниращо с жестоки репресивни средства. Внушаваните изкуствено 
мотиви, подбуди, интереси на трудещите се, за които ще стане дума 
по-нататък, не доведоха до естествено активизиране на производс-
твените процеси,  а камо ли до тяхното революционизиране.
                 Диалектиката на ставанията и особено от такова естество, 
каквото е разрушаването на старата държава и изграждането на 
качествено нова, показва, че голямата сила на отрицанието спря-
мо остарялото не бе на такава висота и от такова естество, каквото 
бе необходимо за утвърждаването на постигнатото. И то не само 
откъм яснота, пълнота, напоритост и пр. обстоятелство, което й 
открива широки възможности да я зарежда с енергия и укрепва за 
живот. А то като всяко ново състояние тепърва избуява с отличи-
телните качества – възникващи единствено  от нови противопо-
ложности. В това отношение голямо значение имат усилията на 
изпреварващото съзнание. Но колкото и плодоносна да са те, не 
са в състояние да се предвиди всичко. Тази е една от причините, 
в резултат на които се появяват ситуации, вплитащи се като стра-
нични, ала важни като последици, които създават допълнително 
затрудняващи усложнения. Те възникват с пристъпването към ре-
ализация на убеждението, че с премахването на частната собс-
твеност чрез одържавяването на фабриките, земите, банките... с 
премахването на капиталистическата експлоатация се премахва 
основната причина, възпрепятстваща т.н. изправяне на историята 
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– човек да не експлоатира човека и по този начин се осъществява 
икономическо равенство.
 Като словосъчетание идеята за равенство е широко проклами-
рана преди и най-вече в хода на Великата френска революция . То-
гава тя представлявала „най-пълен, последователен и решителен 
израз на буржоазно-демократичните задачи, условие за най-пъл-
но, свободно и бързо развитие на капиталистическото свободно 
пространство”.25 Това ново положение идва на исторически живот 
като отрицание на господстващата  дотогава феодална закрепос-
теност на селячеството. На свой ред като отрицание на мястото на 
капиталистическата собственост идва държавно-социалистичес-
кото й владение. Настъпва своеобразен възврат на известното от 
феодалното минало отнемане на частната собственост, но вече от 
държавата, поради което социализмът е държавен. Както се виж-
да новото равенство напомня донякъде на онова, характерно за 
крепостните селяни – равенство, но без частна собственост.+
     За да не се наруши този процес се пристъпва към изкуствени 
мотиви, каквито са  ударничеството, съревнованието, новаторст-
вото, рационализаторството и на тая основа се раздават почетни 
значки, грамоти и какви ли не видове формална прослава, съоб-
щавани в печата, по радиото, на събрание и т.н. С каква лекота 
се внушаваше, че „трудът е песен”, сякаш става спявка, залавяне 
за нещо развлеченско, при което чрез съревнования не само се 
увеличава производството, но се постига и самоосъществяване на 
индивида. Как да разберем всичко това в духа на Маркс, който 
казва, че трудът , взет като действително свободен труд, например  
като този на композитора, „ е същевременно дяволски сериозно

25 Ленин, В.И, Съчинения, т.12, стр.345
+ Казано с езика на Т. Живков „държавата е собственик, трудещите /селяните/ 
стопани на тази собственост”. Илюзия е да се смята, че този стопанин е дейс-
твително такъв, когато няма стопанство. При това състояние мотивацията за 
трудова дейност се променя коренно. Интересът за придобиване на по-голямо 
количество и по-високо качество отслабва там, където придобитото отива дру-
гаде и то без никаква грижа или само формална такава за крепене на производ-
ствения процес, изразено в т.н. добиви.
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 нещо, най-интензивно напрежение”.26

     Да се нарече трудът песен, съвсем не следва,че той става такъв. Ни 
най-малко не сгряват сърцето на трудовия човек похвалите, отпра-
вени към него за производствени успехи на събрание, написани във 
вестника или пък му залепят снимката на агитатблото в канцелария-
та ... Да се смята, че тези привидности са от съществено значение за 
по-нататъшното трудово квалификационно развитие, израстване на 
работещия е наистина безпредметно илюзорно очакване.
 Поради своята естествена празнота тези талази на изкуственост-
та бяха с твърде краткотрайно присъствие. Не може да се очаква 
действеност от онази даденост, която не съдържа действена сила.
     Внасянето на изкуственост в човешките взаимовръзки, на нес-
праведливост в междуличностните отношения води до неприязън 
в общуването. Нима не беше характерно за нашата обществено-
политическа действителност през десетилетията на тоталитариз-
ма да се пренебрегват заварени образовани сили с положителна 
нагласа към новите мероприятия в името на класовия подход да 
се дава път на слабо образовани сили. И чрез рабфак, курсове, 
школи им се оформява образованието. С тази привидност се смя-
та, че се постига същинската действителност. 
     Внушаваше се активно с всички пропагандни и агитационни 
средства стремежът към морално-политическо сплотяване на хо-
рата, а в името на доведения да крайност класов подход се про-
веждаше линия на дълбоко неестествено делене на хората по про-
изход, принадлежност, по начин на виждане и действие, изразени 
във вид на послушание или конфликтност. Ценяха се сговорните, 
пасивно добрите, а се проявява сдържаност, дори негативност 
към т.н. конфликтни, т.е. с по-самостоятелна оптика. Последните 
се отъждествяваха със запънатите, инатите, кавгаджиите, а се заб-
равя, че сред тях има и такива, едни от които са с положителна,  а 
други с отрицателна конфликтност. Революционерите например 
са към първата, а престъпниците спадат към отрицателната кон-
фликтност . Бяха харесвани онези, които постоянно са в пълно 
съгласие с всичко, т.е.  с изравнена душевност именно защото са

26 Маркс Енгелс, Съчинения, т.46,С1969, стр.99,
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се простили със своята индивидуалност.Много повече се акцен-
туваше на недостатъците, на разделящото, отдалечаващото, а не 
на предимствата, на свързващото...
   При така очертаната тоталитарна затегнатост не остава прос-
тор за мечти, надежди към нещо по-ведро, по-окрилящо... Пък и 
няма място за приютяване на завет с очакване на слънчеви дни. 
Няма простор за полагане на цели в съответствие със собствените 
възможности на индивида в посоката на неговите влечения, кои-
то при развитие биха направили своя носител далеч по-плодовит 
труженик. Не се оспорва наличието на новатори, рационализато-
ри и пр., но всички те бяха в пределите на предопределеното от 
горе, а не продукт на лична мотивация, субективна стимулация.
     При тези обстоятелства илюзиите цъфтяха по върховете по-
буйно отколкото в низините. И то не вече в класов, народностен 
план, както е било в годините на революционната борба за власт, 
а за лично икономическо устройване чрез властта. И то вече със 
самосъзнанието на исторически личности, достойни за паметници 
приживе, писане на героизирани спомени. Ето как липсата в не-
обходимата степен и на интелектуална активност е една от причи-
ните, която доведе да застой на социалната действеност. Самите 
политически и държавни ръководители бяха хора със забележима 
образователна, интелектуална неподготвеност – обстоятелство, ко-
ето ги лишаваше  от възможността за структурно и функционално 
развитие, усъвършенстване на социалистическата система.
     Казаното не означава, че интелектуалната наличност винаги се 
придружава от социалната действеност, практически нововъведе-
ния, Същевременно не бива да забравяме, че има такива дейнос-
ти, които се осъществяват без интелектуално съдействие или ръ-
ководно участие било във вид на инертно повторение, било като 
стихийно изстъпление. Но безспорно е, че липсата на интелекту-
ален прогрес задържа новаторските търсения, забавя социално-
икономическия процес като превръщане на бъдещето в настояще. 
В такива случаи се говори много за трансформиране, преструкту-
риране, реформиране – начини на пристъпване към нови форми 
в организацията на производствената дейност, социалното управ-
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ление, тласъци в духовното творчество и то без да има концепту-
ална яснота какво е необходимо да се направи и как трябва да се 
подходи. Философски изразено – без гносеологизация на успехи-
те не може да се пристъпи към тяхната онтологизация.
     След Ленин  и неговия държавно-политически екип едва ли ще 
намерим пригодни откъм подготовка на съответното равнище ръ-
ководители в изграждането на социализма. Приказките, планове-
те в тази посока не бяха нищо друго, освен внушаване на празни 
надежди, респ. илюзии. И затова като не стигат силите за реално 
усъвършенстване на системата, раздвижване на интересите на 
хората се заостря вниманието с несъществени заетости, каквато 
беше например смяната на партийните билети, другарския съд 
и много други от най-различно странично естество, в основата 
на които стои изострянето на класовата борба. И все в името на 
марксистко-ленинската правоверност. Напредна извращението на 
класовата борба, примитивизирането на пролетарската диктатура, 
утвърждаването на тоталитаризма, наречен народна демокрация.
     Въпреки тоталното спадане на трудовата активност и липсата 
на подготвителни предпоставки за развиване на действеност, уве-
рено се пристъпи към внушаване на илюзията, че от 1960 до 1980 
год. капитализмът ще бъде надминат. Стана така, защото е безп-
редпоставено усилие, както споменахме. Пристъпва се направо 
към целта без научно-теоретическо осмисляне и практическо кон-
структивно въвеждане, импулсирани от вътрешни мотивации на 
лични стимули в процеса на труда. При така устроения държавен 
социализъм става разбираемо всичко това, до което се стига.
    Илюзорно стимулиращите мероприятия постепенно доказаха 
на дело своята природа като такава. Все неестествени работи. 
Колко правилно Наполеон бе отбелязал, че всичко неестествено 
е несъвършено.+
     На всеки се определяше докъде да стигне, сиреч какви оценки 
и какво място му се полага по целесъобразност – дали да се из-
дига, или да се свали /деградира/. При тези условия на анонимна 
диктатура, чиито критерии в подбора се свеждат главно до мина-

+nature lest imparfait.
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лото и цвета, а не до настоящите способности и бъдещи възмож-
ности на индивидуално развитие, упадъкът се явява като съвсем 
естествен завършек.
     Подобна е съдбата и на разните премиални за преизпълнение 
на плана – механизъм, който сам потвърди своята противополож-
ност, постепенно намаление на плана , за да се постигне преиз-
пълнение. А там, където лостът на така създадените изкуствени 
мотивации като такива на интереса не помага, се прибягваше към 
друг лост, този на страха. Страх от различни санкции, ограни-
чения, замразяване на едно и също ниво и какви ли не принуди-
телни активизации. И което е най-силно в тези илюзорни форми 
– пълното разчитане на силата, прилагане първоначално във фор-
ма на уверяване, убеждаване и прибягване към по-строги, по-гру-
би санкции, които се представят за грижи за човека дори и тогава, 
когато той не проявява никакви грижи за дълг и отговорност.
     Поради споменатите неестествени начини на трудово възнаг-
раждение увеличаващата се незаинтересованост забавяше, вместо 
да ускорява напредъка в изграждането на новото общество. Често 
в печата и по събрания постъпват питания относно това, кой ще 
движи техническия прогрес. Само с критика и самокритика не се 
напредва, също и ,подчертаваме отново, с партийни и правител-
ствени разпореждания, нито пък с хвалебствия и упреци или пък 
с лозунги и внушения, плакати и стенвестници. Тези илюзорни 
напъни  доказват за сетен път, че няма ли вътрешен огън за актив-
ност в душата на труженика, никой не може да я запали. А това е 
огънят на интереса, амбицията за повече и по-високо в социално 
и личностно отношение. В по-общ план казано с покани, призиви, 
обещания, пропаганда  и агитация или най-сетне с насилнически 
разновидности и какви ли не още инструментариуми за раздвиж-
ване, активизиране, траен значим успех не се постига, нито пък 
труженикът се издига като производствена, служебна и творческа 
индивидуалност.
     Тези положения ни довеждат до убеждението, че не само це-
лите могат да бъдат илюзорни, но и средствата, подходите и пъ-
тищата, спомагащи за постигането им. А там, където няма почва, 
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простор за раздвижване, търсене на пътища към удовлетворява-
не на интересите, амбициите на хората намалява възможността 
за трудова активност в материално-производствените,  социал-
но-управленските, духовно-творческите процеси. По този начин 
държавната власт загубва своето значение като организатор и ре-
гулатор на общите дела в страната и се превръща в средство за 
лично удовлетворяване. Сталинските репресии в Голямата земя , 
острите политически разпри у нас по онова време все в името на 
социалистическия напредък, а по същество за лично укрепване 
на властелините  от върха до низините. Защото наред с всичко 
друго, много внимание се отреждаше за личното политическо и 
държавното властодържание.
     И естествено не оставахасили, пък и ръководни дейци през 
десетилетията на сталинизма, заварени или израснали в борбата 
за нов свят. За даден период се стигна дотам на интелигенцията да 
се гледа като на интелигентщина. Вместо да се поучат от изводите 
на Маркс, че буржоазията не може да съществува, ако постоянно 
не революционизира производствените оръдия, производствени-
те отношения и всички обществени27. Всичко се свежда предимно 
до изпълнение и преизпълнение на съответния план за годината, 
за предсрочност на петилетката. Не се оспорваха усилията, дори 
се насърчаваха за разни новости, споменати от нас , но по нача-
ло общият изглед на производствените процеси имаше вид на  
окончателен. Необходима бе не политическа саморазправа сред 
хората- кой,кога, какво е грешил, родителите или дедите на какви 
позиции са стояли или пък   лежали, а на обществено-историчес-
ката революционност да съответства революционно-техническа 
действеност. Знае се изостаналостта, но не по-малко се знае за от-
клоненията на енергията за казаните от нас кариеристични цели. 
А за останалите – внушаване на въодушевление или прилагане 
насила..Понякога е възможно продължително  прибягване към на-
силнически средства и то без да има назрели условия за тях. Но 
не бива да се забравя, че продължителността на присъствието не 

27 Маркс Енгелс, Съчинения, т.4,С1957, стр.427; също т. 23, С.1968. стр. 496
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е доказателство за правота и ползотворност.+
     За Сталин една от най-характерните черти е, че с насилие всич-
ко може да направи. С това не казваме, че насилието се отрича 
като средство за действие, но то има своето място там, където 
може да послужи по думите на Маркс, като акушерка на новото. 
Или както Ленин се изразява: когато старото не може да продъл-
жава така, а новото не иска повече така, както е било. Но по онова 
време насилието във всяко отношение става главно средство за 
изграждане на социализма и у нас, особено при образуването на 
ТКЗС. И не само икономически и не само политически... Въпре-
ки Маркс, та дори и Ленин в значителна степен  говореше се за 
убеждаване, доброволност, а се прилагаше насилие. Така илюзор-
на е увереността, че с постановления, укази инструкции, лозунги 
и какви ли не призиви ще се активизира трудовия процес.
     За сталинизма основният метод на действие беше не само на-
силието, но и придружаващата го лъжа. Последната се вместваше 
много удобно във формулата за изостряне на класовата борба в 
големия шум в движението за изграждане на развито социалисти-
ческо общество и все по-пълно удовлетворяване потребностите 
на хората. У нас насилието беше особено характерно за колекти-
визацията на селското стопанство при Червенков. Насилие, не-
милост, недоверие към всички, в чийто пътен лист на живота са 
вписани родителска класова неблагонадеждност, лична полити-
ческа нопоследователност, пропуск или грешка.  При това активно

 + Всички знаем какво даде на световната култура Османската империя с вер-
ския фанатизъм в душата и кървав ятаган в ръката, за разлика от Римската или 
Византийската, в течение на 200 години грабителства и господарстване, разхи-
щения и разрушения. Там са били насочени ислямските илюзии и най-важното 
много пригодни в помощ на османския феодализъм, ръководен от държавно-
политическа власт на последния.  Там султанът като върховен държавен глава 
има цялата икономическа и политическа власт в ръцете си за разлика от сюзе-
рена  в Западна Европа, който е такъв  само в пределите на своя феод. Той, както 
и кралят, в последна сметка имат християнството на своя страна. Казваме така, 
защото мечът и кръстът не винаги са били „единство в двойна плът”. Двойна, 
защото светската и духовната власт не са идентични, а двуединно цяло, в ло-
ното на което са се зараждали, са били насаждани социално-икономическите 
илюзии, подпомагани от лъжата и насилието. 
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търсене и акцентуване на отрицателното същевременно се пропо-
вядва  уверено утвърждаване на морално-политическо сплотяване 
на трудещите се.  И то все от позициите на марксизма при поло-
жение, че според Маркс „човечеството трябва да се обединява не 
вече чрез принуда, т.е. чрез социални средства...”28 А това не бяха 
просто политически, а стражарски средства.
     Насилието беше нужно и за личното властничество. Неговото 
сталинизирано укрепване е несъвместима с каквото и да била опас-
ност от изместване, идваща от действеното превъзходство на спо-
собните. Преценените като потенциални съперници биваха репре-
сирани в качеството на врагове на социализма. В условията на т.н. 
изостряне на класовата борба възниква потребността от издигане 
култа на личността и най-вече на първия. И същевременно с насаж-
дането на класова омраза се внушава необходимостта от морално-
политическо сплотяване на хората, изграждане на нов човек.
     Как да го разберем това в светлината на историческият мате-
риализъм за ролята на личността и народните маси в историята? 
Няма такава възможност. Няма я при разбирането на насилието 
в селското стопанство ,при основаването на колхозите и трудо-
вите земеделски стопанства. Така стоят нещата и с лъжата, дема-
гогията, догматизма и всичко онова, което вцепенява съзнание-
то , подчинявайки го на строги норми на партийно-политическа 
правоверност, диктувана отгоре, от първия.  Какво общо има това 
с философско-материалистическото разбиране на истината, ак-
тивността на мисленето и на неговата творческа сила? И всичко 
това се върши от дейци, претендиращи за уповаване на диалек-
тическия материализъм. При тази отдалеченост от научно-фило-
софското мислене, представляващо единство на вярно познание 
на действителността и правилен метод на подхождане към нея, 
стават възможни какви ли не волности на властодържието.
 Когато говорим за последното не бива да подминаваме с нев-
нимание странното своеобразие, в което се намират относимите: 
политическото ръководство и практическите изпълнители. Стран-
ното се състои в това, че последните носят отговорността, а поли-

28 Маркс Енгелс, Съчинения, т.1,С1957, стр.582,
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тическите ръководители от върха не отговарят за неправилността 
на разпоредбите. Така стана при осъществяването на „скока”  с 
въвеждането на високи технологии, модерно машиностроене, на 
електрониката , аграрнопромишлените комплекси и др. Стигна се 
до утвърждаването на убеждението, че първият и неговите непос-
редствено приближени са непогрешими. Колцина от ръководните 
дейци са чели поне главните трудове на класиците, за да разберат 
кое у тях не отговаря вече на текущите условия, кое трябва да се 
преправи или допълни, развие. Тъкмо затова се затвърди традици-
ята на догматизма и цитатничеството като начин на аргументира-
не. У нас едва ли ще намерим неколцина, които да са чели всичко 
от тях. А тия, които са чели повече, нямаха ръководно значение. 
     Поради липса на споменатата вече вътрешна мотивация и сти-
мулация, социализмът не се саморазвива естествено. Никои не е 
заинтересован от социалната активност, дори и личните успехи се 
постигат чрез зачисляване в служебната йерархия, с някакъв ста-
тут в една или друга професионална общност. Ето защо не остава 
друго освен да се крепи тази власт с инструментите на силата, 
каквито са принудата, цензурата, „разработването”, обследвания-
та, следенето, недоверието, поставянето в немилост, деградация-
та, изключванията, арестите, лагерите, затворите, присъдите. По-
редицата се удължава и в други форми като например периодична 
смяна на партийните билети и др. Мероприятия, изискващи зае-
тост и време за оправяне. Всичко това се прави, за да се внуши 
илюзия, че се върши нещо, а всъщност само се имитира  дейност 
и се губи време, спокойствие, енергия.
     Чрез фалша и лъжата се преувеличават успехите, а провине-
нията на уцелените, „облечени” съответно в приемлива форма, 
разпространявани чрез средствата за пропаганда отекват илю-
зорно в душите на народните маси. По  събрания, конференции, 
конгреси всячески навсякъде  се слушат само хвалебствени слова 
за правилния път, за близката победа на социализма като развито 
общество, което е пред прага на преминаването в комунизъм. В 
България към края на 50-те години бе обявена „победата на соци-
алистическия стрий”. Почти по това време биде обявена, че прис-
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тъпва не просто към съкращаване на сроковете на петилетката, а 
за „скок” в развитието на нашата страна, който ще бъде равен на 
„десетилетия напред”.
     Това си е просто линия на политическо фантазиране. На XXII 
конгрес на КПСС се обяви с програма, огласена от Хрушчов, че до-
към 80-те год. Съветският съюз „ще построи комунистическото об-
щество”., ще настигне и надмине капитализма по  производство от 
глава на населението, чрез усъвършенстване на механизмите на со-
циалното управление, т.е. на базата на постановления, инструкции, 
лозунги и какви ли не форми на внушения за напредване към така 
мечтаното „светло бъдеще”. Сякаш развитието  има краен предел. 
То е като напомненото от Маркс, подчертаното от Хегел „мислене 
без предпоставки”.29 И какво е това светло бъдеще по-точно? Знаем 
само, че е обещано да бъде светло. Какво е това светло, колко, кога 
– стоим пак на същата  обща неопределеност. Всъщност една по-
редна и то много внушителна, щедро насърчаваща илюзия. 
     И то се знае, България не остава назад. През тази отсечка от 
времето ръководството на БКП решава да „изгради материалните 
основи на комунизма” 30, макар и много скоро да стана ясно, че 
това сега е невъзможно. Но казаното си е казано. Както при „ско-
ка”, така и тука няма дума за оправдание или пък обяснение защо 
не стана 31, сиреч кой е крив и кой е прав.  Нещо като познатата 
традиция, според която правителствата са като жените – никога 
не се признават за виновни, нито пък знаят да се извинят.
     Не бива да смятаме, че всичко щеше да бъде наред, ако вместо  
челните ръководни фигури бяха някакви изключителни държавно 
политически дарования. Философски изразено, неправилно е да 
се уповаваме за всичко на решаващия фактор, т.е. субективно, без 
да се държи сметка за определящото. От това, че има случаи, кога-
то обективното, определящото  предоставя на решаващото всич-
ко в свършен вид, наготово или обратно – решаващото да внесе 
промени в определящото, сиреч да обърне обстоятелствата в своя

29 Маркс Енгелс, Съчинения, т.3,С1957, стр.424,
30 Вж. Повече у Искра Баева, Т. Живков, С. 2006, стр. 51
31 Пак там
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 полза- от всичко това не следват правила, а именно защото са из-
ключения. Нито едното, нито другото става правило. Ето поради 
какво Наполеон не успя да формулира такова, когато казваше, че 
армия от овце винаги търпи поражение. Нито едното, нито друго-
то, взето само по себе си е правило. 
     Диалектиката на взаимоотношения между определящо и ре-
шаващо е много своеобразна. От една страна, тя разкрива широки 
простори за полет на духа у субекта, а от друга, в дадени моменти 
ограничава този полет, поради социално-историческа изостана-
лост и липса на реална пригодност и мотивация, стимулация у 
него. Ето защо има твърде много трезва разумност в тезата, че 
илюзиите са изобщо участ на социално слабите хора. В сравнение 
с развитите страни нашата обществено-икономическа бедност, 
липсата на интелектуален и политически екип прави податливи 
хората към илюзорното съзнание, главно в политическо отноше-
ние. Това състояние на нещата води очакванията, че с политичес-
ки средства  ще се постигне икономически напредък.
     С претенцията да се внушава увереност, бодрост, жизненост, 
първият се стремеше навсякъде да казва нещо важно, та дори с 
програмно значение: обединяване или разделяне на министерства, 
създаване или закриване на Академия за селскостопански науки, 
реформиране на сектори, а не след много време връщане към ста-
рите структури и какви ли не още привидни формирования. Тези 
и много други усилия не вливаха жизнена енергия, не пораждаха 
мотивации за активизиране, защото не носеха нищо съдържател-
но за развитие на икономиката. Никоя имитация на дейност не 
убеждава никого за повече устременост към увеличаване на коли-
чеството и подобряване на качеството на добивите. Тези привид-
ни талази не бяха нищо друго освен действително лицемерие, зад 
което се прикрива ролева, а не делова ръководна фигура.
 Всичко това бе заимствано от съветския опит, затвърдил се 
след Ленин, а именно в това както бележи Зиновиев,32 един от 
приближените на Сталин, според когото „всички важни въпроси у 
нас вървят от горе надолу предрешени”. И безспорно, продължава

32 Вж. Рой Медведев, За Сталин и сталинизма, Исторически очерци 
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по-нататък, това стеснява творчеството на цялата маса партийни 
членове, намалява тяхната самодейност. А каква активност може 
да се очаква и от останалите извън челния, съзнателния, органи-
зиран отряд.
 Не е важно доколко първият политически, държавен ръко-
водител и обкръжението му, а така също и неговите поддръж-
ници са съзнавали празното значение, а ко можем така да наре-
чем призивите за качество и ефективност, за самозадоволяване, 
приземяване, направи си сам, дела, дела, дела и какви ли не още 
неестествености, оформени във вид на някои съображения или 
целесъобразности, та дори двусмислици, безсмислици. Важното 
е, че се предлага нещо с права на нови технологии, нова иконо-
мическа политика ... имитация на дейност – едно илюзорно по 
същество усилие, запълнено с друг субективен замисъл, а имен-
но да допринесе за укрепването на властта и нейната персонална 
несменяемост. Но този замисъл е скрит, а на повърхността явства 
привидно открит простор за просперитета; за пораждане и кул-
тивиране на стимули, тласкащо към все по-висока активност, по-
голяма инициативност и предприемчивост. 
 Не може да се воюва пряко за качество без да се държи смет-
ка за тоталната ни изостаналост в научно-техническо, структур-
но, организационно отношение. А както знаем без количествено 
натрупване няма качествено изменени и обратно. Тогава как ще 
стигнем до положението да правим „скок”, да внедряваме елект-
роника и пр. щом нямаме съответното натрупване в двете посоки, 
което да води до върхови преминавания. Да се направи нещо без 
да се вземат под внимание условията, при които може да се напра-
ви, определено означава чистопробна илюзорност. И разбира се, 
тя ще бъде напълно изкуствена. До там води всяка грешка в осно-
ванието, както казва Кант в своята „критика на чистия разум”.
 Тези усилия бяха такива не само за полагащия ги, но и за ця-
лата нация, на която всички неща се оправят щом я призове: „на-
ция техническа, нация комунистическа”. Друга светска илюзия, 
надминаваща по своята отсамна измамност религиозната, която 
обещава отвъдно блаженство. Само по този начин може да бъде 
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разбран такъв призив – без натрупан висок житейски опит и бо-
гато положително значение, развити материални производствени 
условия и съответни научно-технически условия ще заживеем с 
голямата надежда за внедряване на модерни технологии.+ 

+И не само това и толкова. Властелинът не е до такава степен лековерен да смята, 
че всичко пускано от него в обръщение се осъществява. За него е важно да се по-
каже деловит, със силни чувства за социална загриженост, с високо съзнание за 
дълг към партията и Родината ... Към казаното в тази насока можем да добавим 
още: „Приземяване, приземяване; българско – високо качество, модернизация, 
електронизация” и какви ли не още ударни слова – слова отекващи илюзорно в 
съзнанието на много хора, а в други като лъжа и демагогия.
 Първият е наясно, че за да се задържи колкото се може повече време на 
власт, та дори да сздаде династия, е необходимо да внушава, че е видна личност, 
с голям коефициент на полезност, зареден с неизчерпаема енергия. И всичко това 
за делото на социализма, за благото на народа. Ето защо пръскаше щедро сло-
весни благовония с уверението, че прави приятна тягостна социал – атмосфера. 
А всъщност, научно казано – илюзии. Такава е природата на всяко усилие, на-
сочено към постигане на резултата без да отрежда подобаващо внимание върху 
необходимостта от предварително залавяне за работа върху хода на процеса, без 
която не се стига до исканото – същински образец на илюзорен подход. 
 Хубаво е да се възприемат благотворни пожелания, но за да бъдат приети 
като истинни потребно и да се възприемат и от към реалното им основание. Ху-
баво е да станем техническа нация, но това спразни прикази не става, нито с 
поръчение от върховете, а с жива заинтересуваност от страна на всички, умст-
вено полезрение като ефективна изгода за всеки. А такава всъщност няма, защо-
то както във всичко до тук, така и за нататък малцина виждат своето житейско 
устройване в съответствие със себе си. То зависи от ръководните партийни и 
държавни фактори, които решават, казахме вече кой до къде стигне и какъв да 
стане. А там в кръга на колективните решения се утвърждава волята на пър-
вия както най-горе, така и на първите по места в йерархията. Така диктатурата 
придобива анонимен изглед. Няма почва за исканото от Аристотел: „Да можеш 
необезпокояван от нищо да управляваш своите заложби, независимо какви са 
те ... ” а не може така, защото няма своя лична икономическа опора за своето и 
семейното си оцеляване, а камо ли за своето лично ставане в съответствие със 
себе си. Всичко е насочено към удовлетворяване на общия интерес и не остава 
терен за личния, който си има своята собствена специфика. Дори в пределите на 
общия интерес последният си остава основен за отделния човешки индивид.
 Така става, когато потребностите от бързо възмогване на социализма до-
вежда лековерното съзнание до пълна сигурност в постигането на ползотворни 
резултати по най-скоростен начин – издигане на илюзорни лозунги със скрити 
права на илюзии. И което е още по-лошо, натрапването им в душите на хората 
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 Вдигането на много шум за всяко предложение за каквото и да 
било от споменатите начинания като ключови моменти в наше-
то обществено-историческо развитие се уповаваше по същество 
на светлата вяра във формалните възможности, които съдържа в 
себе си всичко онова, с което разполагаше т. нар. държавен соци-
ализъм. Формалните възможности са реални, но са реални като 
формални. Такова мислене размножава илюзиите. За повърхнос-
тния оптимизъм всяко замислено може да се оползотвори. Зна-
ем го още от края на петдесетте години наминалия век, когато 
официално се смяташе, че скокът ще стане, щом вярваме в него. 
Само един от върха открито заяви, че не вярва, за което беше от-
странен. А се оказа прав, макар да си остана „отлъчен”. Така се 
получава там и тогава, където и когато не се мисли условията, при 
които е възможно исканото ставане. Завършва безуспешно всеки

като повеля за непосредствено практическо пристъпване към действие. В тота-
литарните режими е затвърдена тази традиция за незабавно пристъпване към 
реализиране на всеки призив за изграждането на „нов ред” ново общество. А 
това ще рече разместване, сливане или разделяне, събиране или разместване на 
отделни служби, даване на инструкции, информации, пращане за обмен на опит 
... и шум, много шум за нищо в името на нещо. Защото са много върхови изисква-
нията за постигане и у нас, т. нар. Японско чудо, т. е. „осъществяване висока про-
изводителност на труда. Да черпим на този етап от такова чудо съвременни тех-
нологии чрез покупка на лицензии, чрез заимстване на чужди постижения, така 
също на някои видове високо производително оборудване” (Т. Живков). Нищо 
лошо в това, но в предложението не е взето под внимание, че това не е всичко. 
Имам предвид, че за пренасянето е нужна висота на научно-техническата и ор-
ганизационно-действена грамотности. Също за да задейства както подобава на 
тези сложни механизми и нови технологични процеси, наред с високата квали-
фикация на субективния фактор, са необходими вътрешни мотиви, стимули. По 
този начин той ще бъде най-пригоден за необходимото изискване като движеща 
сила. Но като знаем какво е реалното ни състояние, за никого не е изненада, че 
и това поредно усилие е едно голямо звено от дългата верига на социално-исто-
рическите илюзии у нас. Няма да се връщаме на всевъзможните  почини на този 
или онзи производственик, на разните нововъведения като „дълбоката оран”, 
„ломските ямки” и други шумни измишльотини на самоизмамността. 
 За да има напредък, развитие в производителността на труда е необходимо 
непрекъснато подобряване, модернизиране на нейната материално-техническа 
база, организация на труда, лична заинтересуваност, която е основание за всяко 
човешко движение напред. 
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почин, който се поема без да се съобразят възможните трудности, 
не се мисли върху противоположностите. Ако е вярно, а вярно е, че 
всичко се появява в състояние на някаква свързаност, заедност, как 
ще внедрим електрониката, независимо от всеизвестната наша то-
тална изостаналост? Да се предлагат неща, нарушаващи закона за 
всеобща връзка и взаимозависимост, по същество значи да се имити-
ра дейност: уж за изграждане на развито социалистическо общество 
и редом с това укрепване авторитета на партията, а всъщност и най-
вече личното дълголетно властване и прослава.  В тази имитация 
има твърде много илюзорен заряд. Едва ли някому не стана ясно, че 
в усърдното старание по пътя на субективните си намерения т. нар. 
„първият” тайно се съобразява с обективните измерения.
 Всяка власт, всяка партия, всеки лидер и особено „първият” 
властелин си имат своята същностна аксиологична линия на жи-
вот. С всеки човек е така – има си своя най-обща ценностна наг-
ласа. На преден план в тази нагласа стои задачата да са ползува с 
уважение, за което е необходимо да има уважително основание, 
а именно да бъде социално силен, респективно стойностен, ин-
дивидуално ценен и значим. През десетилетията след Втората 
световна война тази традиция бе ярко очертана, лично изразена в 
ръководните постове на БКП и най-вече в лицето на първия пар-
тиен и държавен ръководител – нещо характерно за тоталитарни-
те режими. За укрепване на неговия авторитет се прави всичко. А 
това ще рече, заслужава да го подчертаем отново, всички иници-
ативи да излизат от него, всички забележителни неща а имат него 
за решаващ фактор в тяхното ставане. И да не търпи по-изявени 
от него. Щом някой от приближените му започва да се утвържда-
ва като евентуален заместник, биваше отстраняван по най-разли-
чен начин. А развитието, за да бъде същинско, трябва да е подето 
от всички. Но то не може да се осъществи нито с принудителни, 
нито с благотворителни средства (безплатно лечение, учение, по-
чивки, столове ...), а само като се мотивира по начин със значение 
за самия трудов субект. А по онова време не можеше и дума да 
става за мислене в тази посока, а едва ли пък за действие. 
 Заместването на естествените мотивации и стимулации с не-
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естествени довежда до липса на интерес към по-добри постиже-
ния не само в производството и средствата за производство, но и 
в усъвършенстване структурите и механизмите на държавното и 
стопанско функциониране. Това е фактически един от най-важ-
ните фактори за настъпването на застоя и падането на системата. 
Застоят в нашата страна стана забележим през 1973 г. и въпреки 
това нищо съществено не се предприемаше за справяне с това 
тревожно явление. По събрания, пленуми, конгреси, в средства-
та за масова информация шестваше, доминира самодоволство и 
престорен, а всъщност задължителен оптимизъм. И ако някъде 
се забележи недостатък, той не представлява нещо достойно за 
внимание, защото е естествен „недостатък на растежа” или в най-
лошия случай резултат на идеологическата диверсия на импери-
ализма. Дали е съзнателна или несъзнателна самоизмамността не 
е толкова важно. По-важно е наличието на самоизмамност и заб-
луда. Да търсиш вината за своите заблуди и провинения у други в 
светския живот е присъщо на дребните души, а в управленската 
йерархия е признак на усилието за удължаване на личната власт. 
Тази практика на мислене и поведение намира най-благоприятна 
почва за разцвет в тоталитарните режими, където властта, така 
да се каже, не се балансира с нищо, не среща противодействие от 
никого. Така се стигна до несменяемост, непогрешимост на ръ-
ководителя до култ – същински овластен произвол, рефлектиращ 
заблуждаващо, измамно сред широките слоеве от населението.
 Обикновено един такъв властелин, характерен за тоталитар-
ните режими няма приятели или ги има докато се укрепи. Защото 
обича само властта, която му дава всичко. Такъв един властодър-
жец неизбежно развива все по-пълно извращение на съзнанието, 
все по-голяма илюзорност във вижданията си и стремежите си. 
Нима не е от такова естество домогването до продължително, 
бих казал пожизнено властодържие, та дори и в историята да вле-
зе като незаменим такъв. Фердинанд, Т. Живков и много други. 
Дори Сталин си отиде със загрижено илюзорно съзнание как ще 
се оправят неговите следовници, когато вече няма да го има? Те 
ще бъдат смачкани като червеи! Колко ярко проличава тази илю-
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зорност и от факта, че й става присъщо искането не само да се 
осъществи като непреходна слава на историческа личност, но и 
като по-нанатъшна обективизирана субективност – дъщерята да 
стане българската Индира Ганди. Той по този начин виждаше пак 
себе си като продължение.
 Както винаги, така и в такива конкретни случаи, удовлетворява-
не на стремежите няма. В самите тях са заложени предпоставките 
за по-нататъшно продължение във вид на нови и нови желания, из-
раз на влечението, волята за власт, т. е. богатство, слава, сласт...
 На всички езици се казва, че всяка власт развращава, абсолют-
ната власт развращава абсолютно. Това развращение е двупосочно:  
властелинът – властта; властта 0 властелина. За тази несменяемост 
като лична управленска необходимост се полагат много грижи от 
почти всеки властодържец, независимо от това на кое стъпало в 
държавно-политическата йерархия се намира изразени в преки 
обещани, различни предложения и какви ли не още и привидни 
изяви с предназначение за действеност, а най-вече с изключително 
изострено внимание към хората от апарата за издигане или сваляне 
и подбор на послушни, под предлог, че с тях се работи най-добре.
 Всичко се върши с оглед на това да се вдъхват надежди, вну-
шават илюзии, разпалват мечти, блянове и разбира се, повече вяра 
в авторитета на първия на върха и по места.
 С голяма сила се внушава на хората програмното положение, отна-
сящо се до грижата за човека. Но тя има и друга реализация: от субек-
тивните данни на личността се определя нейното бъдещо развитие. 
 Изключително голяма внимание се отделя, наблягаме основ-
но на това, а именно на класово - политическата принадлежност, 
далеч недостатъчно, да не кажа почти никак на субективната при-
годност. Смята се, че само пролетарският произход е гаранция за 
вярност на класата, на нейните прогресивни идеи. Игнорира се 
обстоятелството, че извън пролетарската класа могат да израст-
нат дейци, които да станат достойни защитници, борци за тези 
идеи каквито са били на Маркс, Енгелс, Ленин. Забравя се обс-
тоятелството, че без такива пролетариятът не може до необходи-
мото класово-политическо съзнание. Подценява се възможността 
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за преминаване на други позиции. Произходът не е гаранция за 
съответно партийно - политическа принадлежност. Изобщо, про-
изходът не гарантира принадлежността. Развитието на субекта 
включва при не малко случаи на промяна на убежденията, не само 
на политическите. Строгото придържане към класово-политичес-
ката позиция на произхода не е нищо друго, освен придържане в 
противоположен вид познатия подход за спазване на изисквания-
та на аристократично-кастовото потекло. Само неговите предста-
вители са хора социално достойни, хора с висока индивидуална 
цена. А това означава, че навсякъде и във всичко трябва да “съдят 
човека още преди раждането му”33.
 Знае се, че само силните духом, онези, които имат склонности, 
способности, дарби при необходима образователна подготовка 
и благоприятни политически условия могат да допринесат най-
много за развитието на производителните сили, а следователно 
и на обществените отношения до степен на революционирането 
им. Знаем голямото значение, което имат за общественото разви-
тие революционизирането на производствените процеси34.
 Продължително официално премълчаваният застой на всички 
равнища: събрания, пленуми, конференции, конгреси и във внуша-
ване, че напредваме към изграждане на развито социалистическо об-
щество, съвсем не означава, че той (застоят) не съществува. Илюзия 
е както отхвърлянетона съществуващото като нереално - в случая 
имаме предвид застоя, така и приемането на нереалното за същест-
вуващо - изграждането на развито социалистическо общество.
 От друга страна не се виждаше, че много неща у класици-
те са се оказали вече остарели, непригодни за съвремието, чие-
то развитие поставя все по-нови и по-нови въпроси, задачи или 
старите по нов начин. Дори сесмяташе за най-правоверен онзи, 
който се придиржа стриктно към всичко предложено от класици-
те. Дръзналият да каже по-друго като по-нататъшно развитие на 
отстояваното от тях с оглед на новите обстоятелства незабавно 
става жертва, предмет на обвинение като отклонил се, изоставил 

33 М. Е. Съчинения, т. 1, С. 1957, с. 77
34 М. Е. Съчинения, т. 23, с. 496, С. 1968 г.
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 позициите, предал интересите на класата, ренегат. А всъщност 
такова догматично мислене и поведение представлява социално-
историческа, идейно-политическа илюзорност. Такава може да се 
получи не само при вторачване на погледа напред, да се срещне в 
дейността на изпреварващото съзнание, но ив придържането към 
остарялото, доказващо изостаналост на съзнанието. Нещата не се 
променят от факта, че при едната и другата крайност, отстоявани-
ята могат да ъбадт облечени в примитивна формас претенции за 
подпомагане на развитието за изграждане на новото общество.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Завършвайки бихме желали да се спрем  на някои положения 
от обобщителен характер, чието осветление допринася за още по-
пълното разбиране природата на илюзиите е тяхното място в ду-
ховното и поведенческото отнасяне на субекта към реалностите. 
Когато субектът е благоразположен до голяма степен към прие-
мане и осмисляне на нещата и процесите в набелязаната посока 
на изменения, тогава илюзиите са много волни, исканията нас-
тойчиви за постигане на положената цел. Казаното обстоятелство 
спомага за по-пълното мисловно обогатяване, емоционално оц-
ветяване на неговите усилия и действие. Тогава е по-живо въоб-
ражението и става по-търпеливо при осъществяване на исканото. 
Това се вижда не само в индивидуален план, а и в масов. Имаме 
предвид големите социални вълнения, размирици, революции. 
Към тях ги тласка ясното съзнание за всичко онова, което не ис-
кат да го има занапред. Все повече се увеличават стремящите се 
към по-хубави от заварените остарели едни или други обществе-
ни порядки, макар всеки да си ги разбира по своему и никой да не 
е наясно какво точно ще дойде подир отстраняването на старото. 
При тази нейснота на виждането в бъдещето съвсем естествено е 
да се вплитат много измамности и заблуждения.
 Всеки човек живее фактически в настоящето си, но духовно 
погледът му е вторачен в неговото бъдеще. Разбира се, миналото не 
е погребано изцяло. То остава живо доколкото е благоприятствало 
или възпрепятствало за някакво развитие, тласък към бъдещето или 
задържане в старото, или пък най-сетне послужило за информаци-
онно доставяне на материали за останали неща, поучителни със 
своята ползотворна или зловредна природа. За разлика от минало-
то, знаено понеговите останки, то настоящето като почва за разгръ-
щане на активност в подготовка на движението към бъдещето има 
широк простор за изявяване, което изявяване се вихри първоначал-
но в съзнанието като най-различни представни съчетания, много от 
които в една или друга степен биват емоционално оцветени. А това 
означава, че става по силата на съответно спазвано единство от от-
към назряващи условия и възникваща за преследване, за осъщест-
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вяване предметност. Преобладаващата въображаема натовареност 
не е лишена от привлекателна смислова стъкменост.
 Не всякога представното свързване, моделиране става по на-
чин, присъщ на връзките и отношенията между нещата и особе-
ностите в действителността. Най-отдалечени от последните са 
бляновете, мечтите. При илюзиите съединението на представите 
се върши далеч по-правдиво, защото са искрено, дори в отделни 
случаи твърде настойчиво, за действително постигане на “нещо 
истинно”. Няма такъв субект, който да съзнава, че илюзията за 
едно или друго представлява самоизмама, заблуждение. Ето защо 
са живи и се отстояват чистосърдечно, с вяра в тяхната правди-
вост. И тъкмо в това се състои успокоителната, окрилящата им 
сила. То е и много характерно за религиозната форма на общес-
твеното съзнание. Защото най-силно и трайно утешително влия-
ние оказват религиозните илюзии, които за вярващия са истин-
ско просветление, благодарение на което бедният и окаяният се 
чувства окрилен и закрилен от всевишния. Докато има бедност и 
невежество религиозните илюзии не могат да се премахнат.
 В сравнение с религиозните, политическите илюзии са по-
гъвкави и променливи. Подчертано бе колко увлекателно е меч-
таното от политически и теоретически дейци в посоката на т.н. 
борба за свят и вечна справедливост , “нов свят”, “вечен мир” и 
“царства”... от наши дни назад, та чак до Платон. Всички моде-
ли, образци на нова обществена уредба с политически средства 
доказват илюзорната им природа. За разлика от религиозната па-
сивност, подхранвана от вярата  в тържеството на блаженството 
отвъд зареяната в бъдещето политическа “измамна напоритост”, 
бихме припомнили родствената й, но в друга връзка подбуда, до-
ловена от датския философ Сьорен Киркегор. Според него “човек 
винаги се чувства нещо повече от това, което е...”, благодарение 
на което е в състояние да бъде активен в своята инициативност. 
При снижено самочувствие, самосъзнание човек не би намерил 
необходимата опора в себе си за каквото и да било нетрадиционно 
въздействие навън. Но това не означава, че повишеното самочув-
ствие за себеси винаги е гаранция за сигурност в успеха в започна-
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тото. Ала пък без него никой не би започналда прави нещо. Всяко 
творчество е нестандартно напрежение, дори бих казал свръхнап-
режение над себе си и над онова, което се прави, за да бъде сът-
ворено. Безспорна е потребността от илюзии и не само в научния 
или художествено творческия процес, но и във всяка дейност като 
стремеж към по-голяма завършеност. Казаното е израз на устрем, 
макар и с преобладаваща представност поради произволна свърза-
ност, комбинираност и положителна емоционална обагреност. Това 
е съвсем нормално, защото никой не си представя искани ставания, 
свързани с неприятни емоции – важен фактор за активизиране на 
устремеността. Без нея субектът губи своя същностна определи-
телност, каквито са неамбициозните хора. Ето защо те нямат бъде-
ще като по-високо ставане, а само настоящото застояване.
 Субектите, тъкмо защото са отделности, не градят напълно ед-
накво своите илюзии дори и в едно и също предметно отношение. 
Така е и с представите, донякъде и с понятията, чиято своеобразна 
принадлежност са илюзиите. И колкото по-голяма е непълнотата, 
неистинността им спрямо отразяваните обекти, толкова са по-бла-
гоприятни за формиране на илюзии. Знаем разликата между греш-
ките като неволно допуснати неверности, главно поради една или 
друга познавателна недостатъчност, недоловена неправилност – от 
една страна, и илюзиите като самоволно изградена несъзнателна 
самоизмамност – от друга. Грешките и илюзиите се родеят по сво-
ята неистинност, а не че не са нереални като такива.
 Практиката е единствената възможност, върху която можем да 
се уповаваме за да стигнем до истината и предпазване от грешни 
заблуждения, измамности. И това без да сме убедени, че някога 
ще стигнем до пълно спазване на казаното изискване и доберем 
до пълна истина за всичко търсено. А тя, както забелязва Спиноза 
в своята „Етика”, „е пробен камък за самата себе си и за лъжата”. 
От друга страна самият субект не разполага с толкова усъвършен-
ствани естествени и изкуствени средства, механизми на усвоя-
ване, че да е в състояние за получаване на пълна адекватност в 
отразяването на даденостите. Тук въпросът не опира само до тях-
ното съвършенство, но и до състоянието на самия им носител или 
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оползотворител (като обективни съоръжения), който е живо соци-
ално същество, а не автоматен механизъм и благодарение на това 
устремен да влага влечение или отвръщение, задоволство или не-
доволство, представност или мисловност, активност или пасив-
ност на действеността. По-нататък следва да се знае за гъвкавоста 
и съобразителността на волята за живот като самоотстояване и 
себепродължение за ощастливяване по възможност в максимална 
степен. И най-сетне до колко субектът е в състояние да понася 
тежестта на обстоятелствата, да се съобразява с тях и най-вече до 
колко може да влияе върху тях и ги обръща в своя полза.
 В съпоставка със сложностите, които крие в себе си обектът на 
отразяването виждаме колко различни са те в субекта на отразява-
нето. Единството на първите и на вторите образуват безкрайност-
та на възможностите за неточности и непълноти, благоприятства-
щи за пораждането на илюзии, които допринасят за попълването, 
обогатяването на отразителния процес.
 Нека не игнорираме обстоятелството, че в хода на придоби-
ването всякога и навсякъде субектът пристъпва с някаква опре-
делена нагласа, малка или голяма подготвеност, представляващи 
знаено в главата му като съставка на неговата духовна култура, 
което много често само по себе си не е ясно и за самия него. При 
тази двояка неяснота той почва да усвоява обективни дадености 
или пък да изобразява в себе си като субективно искано, изобилс-
тващо с приятни предимства в качеството на нещо ново.
 Но дори и да не успее за него от по-близкото бъдеще, ново-
то положение не е крайният идеал. Движението, развитието е 
безкраен процес. И тъкмо затова при новите положения, които 
настъпват възникват и нови задачи, нови проблеми – израз на 
възникващи нови интереси, искания, желания. А щом няма със-
тояние, което да бележи краят на интересите, стремежите, щом 
съзнанието не може да отразява адекватно, а хората не могат да 
творят безпогрешно нова действителност, означава, че винаги ще 
има неточности, неверности, заблуди, респ. илюзии.
 Истина е, че искането за отказване от илюзии „за своето поло-
жение е искане за отказване от едно положение, което се нуждае 
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от илюзии”1. Но не по-малко вярно е, че отказването от едно поло-
жение съвсем не е последно отказване от едно положение, което 
се смята за край в развитието.
 „Комунизмът за нас не е състояние, което трябва да бъде ус-
тановено, не е идеал, с който трябва да се съобразява действи-
телността. Ние наричаме комунизмът действителното движение, 
което унищожава сегашното състояние”2. След унищожаването
на това състояние, какво ще дойде, което няма да е установено състо-
яние? Всъщност остава само едно действително движение, което ще 
премахва условията за поява на илюзии. Щом е съвсем естествено 
да дойде ново положение, съвсем нормално е то да дойде със своите 
отразени в главите на хората истинности, но и възможните заблуди; 
не само със своите мъдрости, но и със своите глупости. Илюзия е да 
се очаква, че след премахването на едно положение, нуждаещо се от 
илюзии ще дойде такова, което няма да има нужда от тях. Идващото 
ново положение няма да се придружава, да поражда илюзии, свър-
зани с онова, което е премахнато, а ще бъде почва за пораждащи се 
илюзии отнасящи се за него. Да се иска завоюване на такова положе-
ние, присъстващо в живота, света, което да не представлява единс-
тво на противоположности, което нямасъществени дейности, което 
няма да ги има е същинска самоизмамност. Да се вярва в това, значи 
да се приема, че на местото на старото състояние ще възтържествува 
такова ново, в което няма да има борба на противоположности, няма 
да има грешки, заблуди... Надяването на такова нещо е в пълно про-
тиворечие с научно-философското разбиране на развитието ставащо 
по законите на диалектиката, по-точно на диалектическия материа-
лизъм. Практически погледнато, нима социализмът не беше именно 
борба за такова премахване? И въпреки събарянето на буржоазната 
власт не се премахнаха илюзиите. Налице бе „унищожаването на 
базата с комунистическото регулиране на производството, с което 
се премахва отчуждението...” 3. Нещо повече, недостатъците на

1 Маркс Енгелс, Съчинения, т. 1, С 1957, с. 40.0
2 Маркс Енгелс, Съчинения, т. 3, София 1957, с. 36
3 Маркс Енгелс, Съчинения, т. 3, С. 1957, с.36.
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растежа не само не намаляха, а напротив, те се увеличаваха. Така се 
стигна до растеж на недостатъците да степен на застой, пропадане.
 На друго място, а именно в „Гражданската война във Франция” 
Маркс пише: „На работническата класа предстои не да осъществя-
ва някакви идеали, а само да даде простор на елементите на новото 
общество, които вече са се развили в недрата на старото, сгромо-
лясващо се общество” 4. Не става дума само за Франция, а и за дру-
гите страни. Противоположно на това Енгелс пише в своята работа 
върху „Въстанието във Франкфурт”, че се „касае за събарянето на 
политическото господство на буржоазията, за преврат...” 5.
 Не е нужно да изтъкваме други противоречия. Заедно със схва-
щането за всестранна развита личност, каквато ще стане във всеки 
индивид далечината на бъдещето срещаме изискване за преобразу-
ване на общочовешката природа обладаваща „ловкост, похватност 
в определен отрасъл на труда...” Правилно е изискването за такива 
качества, повишаващи трудовия ръст на човека, но това не означава, 
че ще се преобразува общочовешката природа. Няма спор, че в мно-
го отношения хората се променят, какъвто е случаят с напредващо-
то им обезчовечаване в наши дни. Можем да се позовем и на други 
промени, ала те са все в пределите на общочовешката им природа. 
Нито всестранно развитата личност е въсможна, нито преобразува-
нето на нейната природа. Така несъстоятелно е и предвиждането за 
съзнателна смяна на обществената система с друга. Не могат да се 
предвидят такива промени. Както знаем, нито робските въстания до-
несоха на робите това, за което въставаха, нито селските въстания 
против феодализма завършиха с това, за което започнаха. Така става 
и с по-нататъшното развитие на обществения живот.
 Няма да се спираме на т.н. велика харта на свободата, защото 
в нея няма други цели, освен задържане, затвърдяване на господ-
стващите феодални обществени отношения. Наред с тези и дру-
ги подобни обществено - исторически самоизмамности, имащи 
тесен и краткотраев живот, познати са и такива с едромащабни 
очертания и многовековна продължителност на присъствие. Та-

4 Маркс Енгелс, Съчинения, т. 17, С. 1965 г.с.345.
5 Маркс Енгелс, Съчинения, т. 5, С.1958 г.с.434.  
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кива са например религиозните представи със своята амоционал-
на наситена, лесно достъпна природа и широк простор за свойско 
приемане нанещата и процесите от всеки вярващ според самия си 
него. В настоящия труд имахме възможности да се спрем и на та-
кива идейно - духовни и действени реалности с различна степен 
на ясна рационална изявеност, най-величави до тогава сред които 
са борбите за т.н. царство на разума, а след тях, включително и в 
наше време, за светло бъдеще.
 Видяхме как просветители и философи полагат неимоверни 
усилия в своята борба срещу феодализма за утвърждаване влас-
толюбието на разума. И въпреки всичко, не успяват да въдворят 
идеализирания от тях свят на разума, тъкмо поради неговото иде-
ализиране. А в действителност се утвърди пак експлоататорски 
строй, макар и прогресивен. А идеализираният си остана разум 
на идеализиращи го просветители и философи от онова време. 
Получи се рухване на една грандиозна илюзорност. Казваме така, 
защото са се борили за нещо искано - цел, а се е постигнало неис-
кано нещо - резултат. Фактически се оказва, без да съзнават, че са 
действали за неговото постигане. Обективно погледнато, борбата 
им не е била водена напразно, тъй като по този начин са допри-
несли за прогреса - ускорение и усъвършенстване на този резул-
тат. Обабщено изразено последният не е бил предвиждан. Такава 
е природата на т.н. от Шелинг и Хегел ирония на историята5а - 
постигане на друго, а не на целеположеното.
 Още по-убедително и вече в небивали по своя размах, мащаби 
се откроява тази непредвидимост на резултатите спрямо целите в 
движението на социализма от зараждането му като утопия в ми-
налото до пропадането му като държавен в настоящето. Разсто-
янието във времето между утопичния и държавния социализъм 
е огромно. Неговото изминаване се осъществява с неотслабваща 
вяра във възможността за предвиждане на далечното бъдеще, ко-
ято се оказва илюзорна. Енгелс правилно отбелязва, че ходът на 
историята е подчинен на вътрешни общи закони. И по-нататък- 
разглеждайки края на класическата немска философия подчер-

5а Вж П. Русев, Размисли на философски и политически теми, С. 1997, стр. 58
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тава в съгласие с Хегел, че целите на действията са желани, но 
резултатите, които действително произтичат от тези действия, се 
оказват нежелани...6 Така стоят нещата с предвижданото комунис-
тическо бъдеще. Установеното незокономерно несъответствие, 
представляващо същинско разминаване между положена цел и 
постигнат резултат, поради което бъдещето и най-вече далечното 
не може да се предвиди Вилхелм Вувд нарича “хетерогения на 
целта”. Изпреварващот осъзнание може да прозре редица неща в 
съвсем близкото бъдеще, но не и в далечното и то предимно в тех-
нологическата, екологическата и някои други области на позна-
нието и действието. За разлика от футоролията, която няма бъде-
ще, тъкмо защото претендира за прозрения далеко напред и то във 
всяко отношение, прогностиката има, защото нейният предмет е 
в близките бъдни години, за които разполага макар и оскъдно с 
някакви данни. А без такива не може да се разпознае бъдещето. А 
това разпознаване е много важно, защото подпомага подготовката 
за посрещане на предвижданото идно и в положителен и в отри-
цателен смисъл. В това се състои дълбокият разум на френската 
сентенция: “Да знаеш, това е да предвиждаш, за да действаш“ **  
 В обществено-политическия живот много често става така, 
да не кажем почти винаги, че истините представи, понятия, взети 
като обратна връзка на относително самостоятелна действеност 
спрямо реалността се оказват неосъществими, а значи непригод-
ни, въпреки своята правота. В това отношение не без право Хегел 
намира, че всичко действително съдържа две страни7 .  Истинното 
понятие и реалността на това понятие.
 Ето у нас например от 10.11.1989 г. насам имаме форму-
рано с претенции за истинно понятие за държавна администра-
ция, за правов ред, за политическа, морална и пр. регулация, но 
реалността на всичко това съвсем не е такава, както е записано.  
Истинното понятие за държавно устройство, социално управле-

6 Маркс Енгелс, Съчинения, т. 21, С. 1967, с. 303 
* hetero’s - друг, гр. 
**Savoir c’est prevoir pour agir 
7 Хегел, Г. В. Ф., Философска пропедевтика, С. 2004 г., с. 81
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ние затова е такова, защото е изградено в духа на съвременните уп-
равленски потребности на обществен живот в страната ни. А в дейс-
твителност нищо от записаното като истинно понятие не функцио-
нира: съдебната система ли, изпълнителната власти ли ...? Просто не 
работят. Обобщено казано, станали сме криминална държава, дър-
жава на мафията, а не обратно. Във всяка държава има мафия, но тя 
не владее така пълно държавата, както е завладяна у нас.
 Оказва се, че реалността осъществяване на понятието дър-
жава, държавност го няма в действителност. Тя доби изглед на ня-
каква регистрирана наличност с претенции на истинност. А това 
не е нищо друго, освен странна, ала същинска външност на соци-
ално-масова измамност, съкрушена илюзия, несбъдната мечта. А 
не може да бъде друго, но сме суверена държава и щом си я караме 
така и чакаме да се оправим, без да се трудим и борим както трябва. 
Сякаш сме пред някаква непрогледна безбрежност. Но тази съкру-
шеност, несбъднатост - разновидности на несъзнателната измам-
ност е открайно неприятно историческо естество, изглеждащо като 
нещо случайно станало тук, така и сега. 
 От това, че демоклацията в истинския смисъл на тов апо-
нятие не се реализира у нас съвсем не означава, че като идеал на 
прехода от мисленето към действителността на социално управ-
ление илюзорно построение. Всяко осъществяване е възможно 
само при съответни условия. Там където няма такива, преходът за 
нейното утвърждаване го няма. Остава да обитава в съзнанието на 
хората, които се нуждаят от него. 
 Разбирането на демокрацията съвсем не е еднозначно. Тя 
има различни степени на предимства и недостатъци, според ес-
теството на обществените отношения и социално-икономичес-
кото състояние на гражданите в държавата. Дори и в тоталитар-
ните, тя намира своето привидно, словесно изражение какъвто 
беше случаят с т. нар. социалистическа демокрация. Исторически 
и теоретически погледнато, тя демокрацията е твърде различна. 
Върхово погледнато, казаното го виждаме в нейното движение от 
робовладелческата през буржоазната и се стигне до познатата ни, 
наречена социалистическа.
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 Като понятие тя, демокрацията, взета като конкретно исто-
рическа държавна политическа форма на социално управление съ-
държа силни и слаби откъм истинност и действенност страни. Но 
понякога силните могат да претърпят поражение, како се случи у нас 
при суспендирането на Конституцията при Борис ІІІ няколко години 
преди Втората световна война. По този начин премахвайки и послед-
ните остатъци от някакво подобие на демокрация, доколкото го има-
ше, той въведе личния режим на управление. Но дори и така, той не 
бе в състояние да превърне в нищожност демокрацията като истинно 
понятие, според съответните й защитници. Макар механически да 
загуби своята реализация, последното не загуби жизнеността си като 
функциониращ непосредствено близък идеал - обстоятелство, което 
предпази превръщането му в съкрушена илюзия.
 Илюзия беше поддържаната в българските реакционни 
среди убеждание за създаване на велика България съставка на 
широкообемното понятие великобългарски шовинизъм. Смята-
ме, че е така, имайки предвид състоянието на балканския регион, 
мястото на България в него, намесата на Запада в дъравно-поли-
тическия живот. Доколкото е намирала подръжници, тази вяра от-
давна е приключила своето съществуване. 
 Илюзии, илюзии ... Всяка една от тях се зарежда и форми-
ра в съзнанието на индивида, индивидите в процеса на домогване 
на адекматна осмисленост за няккаво осъществяване. Те се изг-
раждат както в личното, така и в общественото съзнание не само 
за по-близкото, но и за по-далечното бъдеще. По непосредствено, 
близко до настоящето е то в научно-техническо и художествено-
творческо отношение, а по-далечно е в социално-исторически и 
партийно политическо. И понеже бъдещето, освен за най-общите 
закономерности субектът няма нищо известно, знаено, познато 
като присъщо нему, затова предвиждането му става възможно. Но 
мисленето за него в едно или друго отношение е напълно въз-
можно и съвсем естествено. Това е така, защотоа оповани върху 
настоащето и миналото, мисленето и дейността на хората имат 
простор за изява и за бъдещето, ала не като просто механическо 
продължение на настоящето, а преди всичко като негово по-ната-
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тъшно изменение, нововъведение, развитие като еволюционно или 
революционно. И за да бъде успешно утрешното, необходимо е да 
се подготви в пространството на днешното. И тъй като утрешното 
не е днешното, а се подготвя по провали в духа на последното, за-
това явстват възможности за непълноти, грешки, измамности.
 Акцентираме върху неща, отнасящи се главно до условия-
та за пораждането им, проличаващи в самия ход на познавателния 
процес. Макар да представляват същинска измамнотс, илюзиите 
влагат живост, повече душевност, пламенно пристрастяване, което 
импулсира, тласка към стабилно уверена активна действеност. 
 Тази насока на мислене ни довежда до убеждението за ув-
личащо значение на илюзиите като обнадеждаващо средство към 
щастливо бъдеще, коете никога не идва цялостно само освен във 
вид на т. нар. късмет, шанс, нито пък се задържа трайно поради 
едни или други предметни неопределености или непредвидими 
менливости- А и самият копнеж, стремеж на илюзиите е безкраен 
в своята измамност, защото търсеното жадуваното макар д ане се 
постига никаго в пълнота, носи някакви перспективи и пак отново 
напред и все напред към нови хоризонти. Но това съвсем не може 
да се нарече страдалческа участ за всеки човек, а именно задето не 
може никога да постигне точно това, към което се стреми. 
 Като самоизмамност, илюзиите представляват насърдчи-
телно вживяване към успешно завършване на определено иска-
не. Това благоприятно душевно вълнение в посока на означена 
промяна, тази самозараждаща се своеобразна движеща сила е 
характерна за младите години на индивида. В зрялата възраст тя 
отслабва, на стари години съвсем се изчерпва. Тя няма терен при 
отчаяние поради неизлечима болест или други някои причини на 
споходена душевна сломеност. Друг е въпросът с надеждата.
 Представляващи проекционен поглед напред със своеоб-
разния си заряд илюзиите допринасят, както казахме, за поддър-
жане на хармонизация в душевния живот. Дори и при крушение 
припламват нови надежди във вид на пренасочване или залавяне с 
друго предметно съдържание. Така алхимиците без да са мислили 
върху това поучиха същинските химици през новото и най-новото 
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време как не трябва да се осъществява търсенето. Тръгването от 
такива ненаучни предпоставености не означава, че всичко изрече-
но от представителите им е напълно погрешно. На места не лип-
сват верни попадения. И обратно, от правилни изходни позиции 
може да се стига до погрешни изводи. Няма гаранционна увере-
ност и не може да има такава за предпазване от заблуждения. 
 Лесно е да се дават съвети, че за да се избавим от место 
спохождащите ни измамности, наречени илюзии е необходимо 
“възпитание за реалност”. А това ще рече усъвършенстване на 
познавателното усвояване на реалностите, колкото се може до по-
висока степен. Но то си остава само пожелание без пълно пок-
ритие, щом никога не може да се постигне адекватно познание 
на неговия предмет. Но от това не следва застой, замиране на чо-
вешката физическа и умствена активност, каквито безспорно се 
срещат в историята, защото те си остават отделни състояния във 
всемир-историческия прогрес, челно място в който заемат произ-
водителните сили, откроен в наши дни главно в научно-техничес-
ко отношение - израз на явстващите противоположности в самия 
процес на развитието.
  През целия си път на своята обществена история, т. е. ис-
тория на човечеството и личния - на индивидуално очовечаване, 
хората са живели, живеят, ще живеят с надежди, илюзии, мечти 
- вътрешни опования за оцеляване, извисяване чрез труд и борба. 
  


