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Предговор 

 

Настоящият сборник представя актуалните 

резултати от планов изследователски проект „Знаци и 

значения в теоретична интерпретация и 

прагматичната комуникация“, разработен през 

периода януари, 2016 г. – декември, 2018 г. в 

Института за изследване на обществата и знанието – 

БАН. Проектът се състои от девет индивидуални и 

един колективен модул. Въз основа на тематични и 

проблемни връзки между тях, те са обособени в три 

блока: 

Блок I: Онтология 

Модул 1: „Метафизика на знака”; автор: гл. 

асистент д-р Стефан Димитров – секция „Онтология, 

епистемология, философия на науката”, ИИОЗ-БАН  

Модул 2:  „Семиотичният реализъм: история и 

теория”;  автор: доц. д-р Асен Димитров – секция 

„Онтология, епистемология, философия на науката”, 

ИИОЗ-БАН  

Блок II: Семиотика 

Модул 3:  "Семиотика на променящия се ход на 

времето в художествената творба";  автор: доц. д-р 

Валери Личев –  секция „Антропологически 

изследвания”,  ИИОЗ-БАН   

Модул 4:  "Философски предпоставки за 

утвърждаването на биософията в контекста на 

биосемиотиката";  автор: доц. д-р Силвия 

Серафимова – секция „Етически изследвания”,  

ИИОЗ-БАН  

Модул 5:  „Похватът "форма, вещ и слово" на 

Христо Вакарелски като част от семиотичната 
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методология”; автор: гл. асистент д-р Цветанка 

Горанова – секция „История на философските и 

научните идеи”,  ИИОЗ-БАН 

Модул 6: „Семиотика на времето в архаичните 

култури и нейното възприятие в съвременността”; 

автор: гл. ас. д-р Мина Спасова – секция 

„Антропологически изследвания”,  ИИОЗ-БАН  

Модул 7:  "Морбидният дискурс при Ницше"; 

автор: гл. ас.  д-р Камелия Жабилова – секция 

„История на философските и научните идеи”,  ИИОЗ-

БАН  

Блок III: Философия на медицината, медицина и 

здравеопазване 

Модул 8:  „Отношението лекар – пациент в 

светлината на херменевтичната феноменология“; 

автор: проф. д-р Александър Гънгов – катедра 

„Логика, етика и естетика”, Философски факултет на 

СУ „Св. Климент  Охридски”  

Модул 9:  „Обяснителни модели и схеми в 

медицината в контекста на дебата ЕВМ - РОМ 

(Медицина, основана на доказателствата и Медицина 

от гледна точка на пациента)”;  автор: доц. д-р Юлия 

Васева – секция „Онтология, епистемология, 

философия на науката”, ИИОЗ-БАН 

Модул 10:  „Един знак, различни значения. 

Интерпретации и конфликти в медицината и 

здравеопазването”; автори: доц. д-р Божидар Ивков – 

секция „Публични политики и социални промени”, 

ИИОЗ-БАН и проф. д-р Николай Михайлов – 

Факултет по журналистика и масови комуникации, 

СУ „Св. Климент Охридски“ 
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А. Постановка на проблема 

Откритието на структурата на семиозиса (т.е. 

процеса на означаването) датира още от края на 19 и 

началото на 20 в. с пионерските съчинения на Готлоб 

Фреге, на Чарлс Огден и Айвър Ричардс, на Чарлс 

Пърс и на Фердинанд дьо Сосюр, но разцветът и 

плодовете на създадената от тях семиотична 

методология, засвидетелстваме особено днес. От 

регионална теория, свързана предимно с 

езикознанието и логиката, днес семиотиката се 

утвърждава като универсален модел на нашето 

възприятие и осмисляне на нещата и на решаването 

на проблемите, свързани с тях.  

Там, където „стандартната” наука вижда:  

- самодостатъчни обекти, т.е. такива, чието 

съдържание е независимо от 

комуникиращия с тях субект и  

- прости, т.е. семантично неразложими по-

надолу, атомарни понятия, семиотиката 

идентифицира един по-сложен теоретичен 

обект – семиотичния триъгълник: 
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Фиг. 1. В контекста на семиотиката, обектът 

на възприятието и познанието се разлага на: знак, 

смисъл и значение. 

 

По такъв начин, за непосредствените обекти на 

нашето възприятие и мислене се оказва, че са 

единствено знаци, до чиито действителни значения 

достигаме едва след тяхната комплексна 

интерпретация в контекста на семиотичната ни 

комуникация с тях и между самите нас.  

Така и самото познание се оказва една по-трудна, 

но пък ясно формулирана задача, при която, казано 

образно, по дадени кои да са два от върховете на 

семиотичния триъгълник, следва да построим третия. 

Посредством семиозиса, означаването, 

произвеждаме смислите, т.е. нашите понятия за 

нещата, и само посредством тях достигаме до техните 

действителни значения. Или, както Готлоб Фреге 

пише още през 1892 г.: “Посредством знака, ние 
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изразяваме неговия смисъл и означаваме  неговото 

значение”. 

Семиотиката днес не е само универсална 

изследователска методология. Тя все повече се 

превръща и във философски светоглед – за една 

комплексна обективна реалност, която е способна да 

породи, съхрани и развие у себе си интелигентността, 

живота и неговия смисъл. 

Това са някои от акцентите на семиотичния 

реализъм. Но философската рамка на проекта не 

може да се затвори без семантичния хоризонт на 

континенталната философия.  

Блок I е посветен на някои онтологични 

предпоставки на теорията на семиозиса, разгледани в 

перспективата на континенталната философия и на 

семиотичния реализъм. 

В Блок II се предприема детайлна интерпретация 

в сферата на: онтологичните, екзистенциалните и 

социо-културните измерения на семиозиса. 

Предмет на Блок III е медицинската диагностика, 

самата медицина като наука и едно от най-древните 

изкуства (в см. както на „техне”, така и на „пойезис”, 

и „фронезис”), така и прагматиката на социалната 

комуникация в здравеопазването. 

* * * 

Всеки изследовател, със своя научен профил и 

тематика, внася оригинален почерк и принос към 

общата семиотична перспектива или пък към 

неизчерпаемия калейдоскоп от частни, 

дисциплинарни или индивидуализирани модели на 

нейното възприятие и изображение. – Защото, от 

гледище на семиотиката, всички, а не само езиковите 
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структури, дори обектите на природните науки, да не 

говорим за социо-културните феномени, могат и 

следва да се разглеждат като знаци.  В реалността 

няма нищо друго освен знаци. Нашата цел, задача и 

отговорност обаче е разгадаването и постигането на 

техните значения. 

 

Б. Обект и цели на настоящото изследване 

- Теорията на семиозиса като светоглед и 

теоретичен апарат  във философските, 

интердисциплинарните изследвания и в 

прагматичната комуникация; 

- Да се експлицира, развие и приложи 

онтологичното ядро на семиотичната теория и 

нейния категориален апарат като светогледна 

перспектива, която очертава нов спектър от 

философски, научни и практически теми и проблеми, 

и респективно иновативни решения и модели, 

мотивирани от общия семиотичен контекст на 

проекта.  

 

В. Задачи на изследването 

Конкретните задачи са очертани към отделните 

изследователски модули. Обща задача на екипа е да 

поддържа една кохерентна и устойчива картина, в 

която авторите на отделните модули съхраняват 

своята автономност, индивидуалност и творческа 

свобода, и заедно с това допринасят за трансфер на 

идеи и знания, които имат каталитичен и евристичен 

ефект върху всеки един от тях.  
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БЛОК I: ОНТОЛОГИЯ 

 

М 1: Знак и значение  

 

автор: гл. асистент д-р Стефан Димитров – секция 

„Онтология, епистемология, философия на 

науката”, ИИОЗ-БАН 

 
Резюме: В настоящия текст предлагам няколко 

спекулативни твърдения относно един класически за 

семиотико-философската рефлексия проблем: проблемa за 

отношението между значение, смисъл и знак – между 

предмет, понятие и изразяващото ги означение, по-

нататък, между битие, мислене и език. Тези твърдения са 

изведени най-вече в контекста на трансцендентално-

метафизичната понятийност и имат отношение към 

въпросите на определена херменевтична онтология. 

Ключови думи: знак, значение, смисъл, вещ, 

понятие, битие, истина, метафизика, трансцендентална 

философия 

 

Sign and Meaning 

 

Assistant Prof. Dr. Stefan Dimitrov - Department of 

Ontology, Epistemology, Philosophy of Science, Institute 

for the Study of Societies and Knowledge, Bulgarian 

Academy of Sciences 

 

Abstract 

In the present text I propose some speculative statements 

about one of the classic problems of the semiotico-

philosophical reflection: the problem of the relation between 

signification, meaning and sign – between object, concept and 

their symbolic expression, and finally, between being, thinking 

and language. These statements are mainly defined in the 
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context of transcendental metaphysics conceptuality and refer 

to the field of a certain hermeneutical ontology. 

 

Keywords: sign, signification, meaning, thing, concept, 

being, truth, metaphysics, transcendental philosophy 

 

 

Тук бих искал да предложа няколко повече или 

по-малко свободно формулирани спекулативни 

твърдения относно знака, относно неговото 

значението и смисъл, разгледани в кратки параграфи. 

Това не са завършени тези, а представят по-скоро 

част от едно предварително разглеждане на въпроса, 

идеи в повече или по-малко работен порядък. 

Възможно е те да не са напълно понятийно 

консистентни, възможно е някои от тях да подлежат 

на известна корекция или просто да бъдат 

отхвърлени.

 
Фиг. 2. Знак, значение и смисъл, и отношението 

между тях. 

 



 

13 

 

Поради някои недоразумения или 

терминологично-понятийни смесвания, когато става 

дума за знак, значение и смисъл1, прилагам схемата, 

изразяваща отношението между тях, като един вид 

предварителна дефиниция, върху която се основава 

изложеното по-долу. И така: 

1. Знакът означава своето значение, което е вещ, 

като именува тази вещ. 

2. Знакът означава своя смисъл, който е 

понятието за тази вещ, когато бива разбиран. 

3. Когато смисълът се отнася адекватно към 

значението, понятието съответства на вещта, 

тогава то е истинно. 

 

Относно знака смисъл и значение, понятие и 

вещ, в крайна сметка смисъл и битие, съвпадат 

 

Какво е знак? – На пръв поглед въпросът за 

същността на знака изглежда безинтересен пред 

въпроса за същността на смисъла и значението, които 

знакът означава, защото знакът е инобитие на това, 

което означава. И тук има нещо забележително: от 

една страна, значение и смисъл следва да са съвсем 

различни неща – вещ и понятие, но от друга, именно 

като означавани от знака, те изглежда да съвпадат и 

лесно може да се говори за значението и смисъла 

като за едно и също. Знакът е семиотична представа и 

на смисъла, и на вещта, които така и двете биват 

определени като значение. И ако смисъл и значение 

                                                 
1 А тук идват и ред техни понятийни варианти – десигнат, 

денотат, сигнификат…, с което объркването става още по-

голямо. 
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съвпадат, тогава, може да продължим, съвпадат вещ 

и понятие, смисъл и битие. 

Смисълът е битие, защото чрез него 

съществуващото съществува – голямото откритие на 

Платоновия идеализъм, в отношението му към 

онтологичните разбирания на Елеатите, да види 

идеите като онтологична основа2. По този начин 

онтологията се оказва фундаментална семантика. 

И така, откриват се две възможности: [a] ако 

въпросът бъде разгледан логико-метафизично, първо 

имаме вещ, която бива схващана от ума в понятие, 

което на свой ред бива означавано със знак, който 

именно в такава връзка реферира с понятието и 

вещта, поемайки ги семантично под себе си, и в 

последствие може да се свързва с други знаци, 

следвайки (първо) метафизичната структура на 

отношение между вещите, през (второ) логическата 

структура на отношение между понятията в 

експлицитната граматическата структура на 

свързване на знаците, чрез които предишните се 

изразяват; и [b] ако въпросът бъде разгледан чисто 

семиотично – тогава имаме просто знак и значение, 

едно означаващо и едно означавано и природата на 

последното се оказва някак безразлична, изравнена 

именно в статута му просто на значение или 

означавано. В тази безразличност смисъл и битие се 

оказват едно и също. Но това е едно само негативно 

тяхно тъждество, отъждествяване, доколкото 

изхождайки от чистия семиозис нищо не можем да 

кажем за тяхното различие. Положителното, 

                                                 
2 В тази връзка следва да се обърне внимание на 

изключителното място на благото в Платоновата онтология. 
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съдържателното тъждество на смисъл и битие идва от 

другаде, то идва от понятието за логос, именно в 

светлината на което може да стане ясно как смисъл, 

битие и слово са едно. 

 

Знак и сетивност: даденото като смисъл и 

възприятие 

 

Знакът функционира безусловно, ясно и 

еднозначно означава значението. По това той 

прилича на сетивността – в него непосредствено се 

дава смисъл или значение, така както в сетивността 

непосредствено се дава усещането, материята на 

възприятието. Самите сетивни представи могат да се 

разглеждат като знаци, което би ни доближило до 

учението за нещата сами по себе си. 

Интересно е дали в трансцендентален план 

знакът a priori може да бъде мислен като форма на 

значението? – Тогава, както критиката на разума 

показва, че мисленето, предвид своята познавателна 

легитимност, се отнася необходимо до формите на 

сетивността, така интерпретацията би се отнасяла 

необходимо до семиотичните форми. И както с това в 

областта на теоретико-познавателната проблематика 

е положена дихотомията крайно-безкрайно, с 

представата за крайно познание, необходимо 

почиващо върху безкрайността на мисленето3, така 

                                                 
3 Нека припомня: ние познаваме ограничено явления, не неща 

сами по себе си, и нашите съждителни синтези се отнасят до 

тях, при все че в сърцевината им стой безкрайността на 

спонтанността на мисленето и така изпадаме в странното 

положение познавателното съждение да е валидно, защото е 
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същата дихотомия би се оказала положена дълбоко в 

основата на семантико-семиотичната проблематика. 

При едно трансцендентално разглеждане на знака, 

ние бихме били изправени пред крайни знаци и 

безкрайни смисли и така интерпретацията, подобно 

на синтетичното априорно съждение, имплициращо 

крайност във валидността си и безкрайност в 

действителността си, би се оказала актуален синтез 

на крайно и безкрайно. Една трансцендентална 

семиотика би разглеждала априорните форми на 

знака в тематичния хоризонт на семиотична крайност 

на знака и семантична безкрайност на смисъла и 

значението. 

 

Значението като безусловен регулатив 

 

Значението има онтологично-асерторичен (с 

което задава истинност) и практико-императивен (т.е. 

безусловно ни определя към действие) характер – то 

налага реалността като мярка на нашето смислово 

съществуване и така се явява безусловен регулатив 

на човешкото действено битие. 

То е това, което неизменно извежда от 

нереалността на „интелигибелното блуждаене“, от 

празната представност и фантазна самоотнесеност на 

мисленето, с което пряко определя към действие, 

полагайки ни в съответен ценностен хоризонт. То е 

търсената в “пробния камък на опита“ твърда основа 

или референт. 

                                                                                              
ограничено, крайно, а да е действително защото в същността си 

– в синтеза си – реализира спонтанността на аз мисля, т.е. е 

безкрайно. 
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Така идва въпросът, освен за онтологичното 

място на семиотичната проблематика, за нейното 

собствено ценностно и етическо място. И наистина, 

неутралната на пръв поглед проблематика на знака4, 

предвид въпросния онтологичен и императивен, 

идващ от безусловността му, характер на значението, 

открива един ценностно-епистемологичен аспект 

(полагайки безусловния корелат на познавателната 

истина в опита) и ясно определен практически 

аспект. Разчетеният знак, откритото в разбирането 

значение задължава в мисленето (като санкция на 

истината върху менталната свобода, формално 

отбелязана с adaequatio) и в практическото 

самоопределяне (санкцията на истината върху 

практическата свобода). Така се вижда, че ключовото 

за разбирането на действителността на знака 

понятие е понятието за истина. И сега бих искал да се 

върна съвсем накратко на първия параграф, в който 

бе казано, че в светлината на схващането за логос 

става ясно как смисъл, битие и слово са едно. 

Доколкото има пълно тъждество на смисъл, битие и 

слово, дотолкова тук истината намира своята пълна 

осъщественост не просто като съответствие, а като 

пределно единство на онтологичното основание на 

вещта (битие) и онтологичното основание на 

понятието (смисъл) в откритостта на огласеността 

(слово). 

 

 

 

 

                                                 
4 Каква ценност може да има в една математика, например? 
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Метафизика на знака 

 

Ако трябва да се занимая с метафизика на знака, 

бих започнал така: значението е същността на знака, 

а знакът е представа на значението, чрез която то се 

явява. Един идеален знак трябва да изразява 

значението си непосредствено, спонтанно, от само 

себе си, не като конвенция или дефиниция. В такъв 

случай би ставало дума за онтологични знаци, нещо, 

за което намираме следа в непосредствеността на 

речта. 

По този начин би се релативизирала възприетата 

в лингвистиката теза за произволността на знака, 

понеже един онтологично близък до значението си 

знак, вече не може да е произволен или 

конвенционален, доколкото не е външен на 

означаваното и е белязан от същата метафизична или 

логическа определеност – необходимост, порядък, 

целесъобразност. 

 

Светът като знаково битие 

 

Сетивните вещи като знаци на идеите, Платон5. 

Голямата книга на света, Декарт. – Светът като 

знаково битие. 

Ако всичко има смисъл (целесъобразност, 

закон…) – едно конститутивно метафизично 

                                                 
5 В Платоновата постановка, изложена съгласно метафорите на 

мита за „Сенките и пещерата“, се вижда как знакът, явявайки се 

проекция на онтологичното единство на значение и смисъл, 

може да не е външно-произволен спрямо значението, както 

сянката не е произволна спрямо предмета, който я хвърля. 
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положение – и спрямо света на явленията този 

смисъл е даден, но при самия себе си, тогава всичко в 

този сетивно-реален свят е знак. 

Разбирането за света като знак решително 

поставя въпроса за една трансценденция на света, т.е. 

за отправяне на умозрението отвъд света към неговия 

смисъл, семантична пълнота и цел, доколкото знакът 

сам по себе си само задава насоката, указва към нещо 

друго, което той не е. Той се явява небитие, указващо 

на битие, материално-сетивно, указващо на идеално, 

крайно указващо на безкрайно… Метафизиката 

изхожда именно от такава нагласа, но опитвайки се 

да постигне тази трансценденция из 

абсолютизирането на разума, рационалната 

метафизика всъщност постига незадоволителните 

резултати на вътрешното противоречие и стига до 

своята невъзможност. 

Следвайки схващането за света като знак, можем 

да кажем, че автентичният акт на разбиране изобщо 

се заключава в напускане на границите на света, 

трансценденция, и има характера на онтологична 

интерпретация. Автентичното разбиране е 

онтологично откриване извън света. 

 

Вещ и знак 

 

И така, на пръв поглед вещите ни се показват 

като значения на съответни знаци при условието на 

нашето разбиране. Ала много по-интересно е те да 

бъдат разгледани не като значения, а като знаци, 

защото така се напуска фактичната даденост на света, 

на реалността, и се отива към пълнотата на неговото 
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смислово битие. В този преход се заключава 

същността на метафизиката – една трансценденция 

на онтично непосредственото към неговия смисъл, 

закон, основа, първа причина, които обаче не биват 

рационално постигнати и метафизиката (като 

изследване на първите или последни същност) бива 

подменена с трансцендентална философия 

(изследване на пограничните условия на познаване). 

Следва ли обаче поради този неуспех на 

метафизиката да бъде изоставена нейната, ако 

правилно я схващаме, първа задача – да се отиде 

отвъд целостта на непосредствено сетивното, отвъд 

реалността или тоталността на вещта? Това е все 

едно да се попита, следва ли от невъзможността на 

една аналитична процедура да бъде изоставено 

съществуващото, из което ние сме, като такова, с 

което очевидно бихме извършили подмяна, 

подмяната на предмета на метафизично разглеждане 

със зле премерените сили на разума и така от 

неуспеха на едно интелектуално начинание погрешно 

бихме заключили за несъществуването на нещо, 

което непосредствено ясно в същността ни ни е 

безусловно най-близко. Вещите като знаци на света и 

мярка за нашия ум и съществуване стоят и ние в 

самото си битие дължим, сме тясно обвързани с 

тяхното тълкуване, съгласно изначалната ни 

онтологико-херменевтична устроеност. 
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Знак и представа 

 

Сетивните представи като интуитивно невъншни, 

непосредствени знаци – в тази интуитивна 

непосредственост те някак естествено се мислят като 

значения, не като явления във формата на 

сетивността, а като вещи, т.е. сами по себе си. 

Спекулативно-критически такава непосредственост е 

само проблематична. От гледна точка на критиката, 

„недогматически“, една представа може да се отнася 

само до друга представа – един знак може да 

означава само друг знак. Тогава би могло да се 

въведат структурни порядъци на знаците, изразяващи 

техните семантични отношение: знаци-значения, 

знаци-референции (така да се каже същински знаци) 

и знаци-смисли6. Същинското значение и смисъл така 

остава формално укрито (по аналогия с нещото само 

по себе си и формите, в които то е представено), 

оставаме в тоталността на формалното и губим всяка 

непосредствена съдържателност на разбирането. 

Интелектуалната представа, понятието, 

представлява в ума сетивната представа, вещта, и е 

езиково представена в думата или термина – 

Аристотел разгледан откъм тоталността на 

представата. 

 

Трансцендентално разглеждане на знака 

 

Знакът означава през сетивната представа, 

нагледа, вещта и през интелектуалната представа, 

понятието, смисъла. Доколкото обаче вещ и смисъл 

                                                 
6 Както например някъде се говори за обектен език и метаезик. 
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са неща сами по себе си, знакът означава просто 

наглед и понятие. По този начин знакът не реферира 

с някакво значение или смисъл, а с интуитивната 

форма на вещта и дискурсивната форма на смисъла. 

И тогава, доколкото знакът е в състояние a priori да 

свърже едно формално единство на нагледа, 

предмета, с едно формално единство на понятието за 

този предмет, той се явява трансцендентална схема. 

Знакът представлява граница между обективното 

и субективното, вещественото и менталното – 

значението, от една страна, и смисъла, от друга – и 

така има характера на онтологичен хоризонт, на 

хоризонт на трансцендентална конституция, на 

херменевтичен хоризонт. 

Разбирането за знака като за априорна форма, 

води към разбирането за знака като конститутивен 

хоризонт в границите на една, нека я наречем така, 

трансцендентална семиотика. В този план за мен 

възниква въпросът: можем ли да мислим 

отношението между семантика и семиотика по 

аналогия с отношението между метафизиката и 

критическата теоретико-познавателна философия? 

Доколко семантиката би могла да бъде метафизика на 

знака, а семиотиката трансцендентално учение за 

знака? 

 

Означаване и онтологичен статут 

 

С именуването на вещта се променя нейният 

онтологичен статут, понеже вещта винаги е 



 

23 

 

единична, а знакът говори за нещо общо7. С 

именуването, присвояването на знак, се прехожда от 

сетивно единичното към метафизично общото, от 

емпиричното към трансценденталното, от 

ситуативното към универсалното. Вещта от 

безименото единично сетивно единство прехожда в 

общото единство на понятието, в смисъл. Знакът е 

врата към метафизиката. И с него се открива 

автентичният онтологичен хоризонт на истината за 

съществуващото, доколкото конститутивно, в самото 

му устройство, в него пряко са съотнесени вещ и 

мисъл. 

За да се именува една вещ, тя трябва 

предварително да има способността да се означи с 

име, да е структурирана по един предварителен 

семиотичен начин. Разбира се, може да се каже, че 

това извършва схващащия вещта разум, които 

придава на понятието за вещта семиотично пригодна 

форма. Но така въпросът се изтласква просото по-

надолу и в рамките на преноса вещ – понятие – знак 

остава да важи, защото тогава бихме казали: за да се 

мисли една вещ, тя трябва да има способността да 

бъде мислена – трябва да има една пригодна за 

познаване, предкогнитивна форма. Така, изглежда, че 

вещите имат особена предсемиотичност – те са 

дадени винаги в априорен семиотичен контекст. В 

частност това означава, че вещта никога не е 

                                                 
7 „Универсалията е име“ – водещо схващане на номинализма. A 

всъщност и обратното: всяко име, с което означаваме някакъв 

предмет, физически или идеален, е нещо общо, било като 

универсалия, количествено, било като род, качествено. 
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единична, а ние, дори в сетивните ни възприятия, се 

движим сред онтологични класове или родове. 

 

Значение – знак – символ – смисъл 

 

Значенията8 са иманентни на съзнанието, знаците 

на езика. Връзката между език и съзнание, между 

знак и значение е символична. Разгледани сами по 

себе си, без отношение към езика, значенията са 

самостойни смисли. 

Интересно е, доколко такава абстракция – смисъл 

без отношение към език, т.е. смисъл без знак – е 

действително възможна. Бих казал, че е по-скоро 

невъзможна. Възможен ли е изобщо недискурсивен, 

неартикулиран смисъл? – Защото когато смисълът е 

вътрешно обособен, разчленен, с това той вече е по 

някакъв начин и означен. А смисълът сам по себе си, 

вътрешно е дискурсивен или артикулиран и тогава 

чист смисъл без знак, чист смисъл без форма, не 

означава нищо. Знакът не е нещо, което се налага 

външно, външно бива присвоено или асоциирано към 

смисловата единица, а по-скоро дискурсивната 

обособеност на смисъла по природа е неговата 

протоозначеност, оттам насетне присвояването на 

определено име може да бъде повече или по-малко 

случайно, но при всички случаи е емпиричен въпрос. 

 

                                                 
8 В този случай не се прави разлика между вещ и понятие, 

доколкото, бивайки означени, и двете са съдържание на 

съзнанието – обективно и субективно съдържание на 

съзнанието. 
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Разбирането: заличаване на разликата знак – 

значение 

 

Разликата между знак и значение се заличава в 

разбирането – разбирането на знака го свежда до 

значението му. Разбирането е онтологичен процес, 

въвеждащ от интерпретативното небитие на знака в 

пълнотата на битието на смисъла. (Забравата 

обратно, протяга до безкрайност тази разлика, за да 

остане само знакът, едно голо присъствие, чиито 

смисъл може евентуално да бъде възстановен като 

анамнеза.) 

Аналитично или синтетично е разбирането? На 

пръв поглед, изхождайки от това, че то започва от 

наличния знак, а тогава и от вече дадено понятие, то 

следва да се мисли като аналитично действие на ума. 

От друга страна обаче преходът знак – значение, знак 

– смисъл, извършван в разбирането спонтанно, 

свързва две различни по природа, първоначално 

несводими едно към друго неща: една семантична и 

една семиотична същност, както по-горе 

спекулативно беше казано – битие и небитие, 

смисъла или значението и неговото друго 

(онтологичното отрицание, привативността на 

знаковата форма), произволността на знака с 

необходимостта на означеното… И тогава 

разбирането в действителност е синтетично. 

Между другото, от спонтанността на синтеза, в 

който знакът бива интерпретиран, следва, че 

разбирането на знака е винаги еднократно, то не 

може да се повтори, а се извършва винаги „за първи 

път“. Тази уникалност, единичност е преднумерична, 
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няма поредица на повторението, която може да се 

изброи и няма смисъл да се говори дори за първи път. 

Разбирането е неизменно начало. 

 

Способността за означаване 

 

В способността да се означава се хвърля мост 

между вещественото и невещественото, между вещта 

и понятието, идеята, мисълта. Така в означаването 

умът осъществява самата си природа. То е началото 

на ума, първата мисъл. В него има нещо 

забележително, разкриващо същността на мисленето 

– да свързва неща, които изглеждат принципно 

различни, онтологично хетерогенни, да преодолява 

една невъзможност9. Синтетичните актове на 

съзнанието, които се извършват в означаването, се 

случват на фона на една реална невъзможност – 

автентичната10 редукция на вещта до смисъл и на 

смисъла до вещ. 

Интересен е въпросът за собствената природа на 

знака, защото ако знакът е „мостът“, положен от 

интелигентността между двете поначало различни 

природи на смисъла и значението, (идеалната и 

реалната), тогава той, сам по себе си, имайки 

характера на установяване на чиста сводимост, 

                                                 
9 В тази насока е писал Асен Димитров в разглеждането си на 

интелигентността. Вж. Димитров, Асен. 2010. 

Неалгоритмичният ред.  В. Търново: Фабер. 
10 Автентична, доколкото тук има пряко отношение разбирането 

за истина. И в действителност, в знака се дава семантично 

съответствие, т.е. адекватност, съгласно Аристотеловото 

определение, на вещ и мисъл. Така може да се говори за 

безусловна истинност на знак 
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представлявайки формата на редукцията като такава, 

има интересенциална и трансесенциална, нека ми 

бъдат позволени два такива понятия, природа. Той е 

установената в знаковото битие двойна референция, 

препращаща към две същности (затова е 

интересенциален), които, смисъл и значение, са 

принципно, метафизично, онтологично различни 

(затова пък е трансесенциален). Този характер на 

знака – да е установен, да е интересенциален и да е 

трансесенциален бе определен по-горе, в 

трансцендентален план, като схема. 

В последните два параграфа се вижда колко 

близко се мислят тук означаване и разбиране. Бих 

определил означаването като конститутивно 

разбиране. 

 

Знак и метафора 

 

Както и да бъде разгледан знакът, неговата 

същност или по-скоро действителност, това как той 

се осъществява, е пренос – било от означаващото към 

означаваното11, било от вещта към смисъла, пренос, 

формално схващан в понятието за референция. Така 

дълбоката природа на знака е метафорична. Тогава и 

разумът има метафорична природа, доколкото 

означаването се явява неговото елементарно 

действие. По някакъв начин да мислиш означава да 

осъществяваш този пренос и в мисленето метафора и 

синтез се оказва дълбоко свързани. 

Разгледан откъм фундаментално метафоричния 

му характер, се вижда, че разумът е поставен в 

                                                 
11 Все едно дали последното е значение, вещ, или смисъл. 
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ситуация на дълбок онтологичен символизъм и 

неговата интелектуална отговорност произтича от 

явяващата се тук интерпретативна свобода. От този 

символизъм поначало са белязани и метафизиката, и 

логиката, и езика, а откъм него става ясна и 

същностната връзка между тях – първата, откриваща 

ни вещите в техните отношения, втората, понятията 

за тези вещи в техните отношения, третият, 

изразяващ знаково понятия, вещи и отношения от 

съответен порядък при условието на един 

метафорично действен ум, интерпретативно 

осъществяващ в ноетичния пренос целостта на тази 

троична разслоеност (вещ, понятие, знак) в едно12. 

 

Семантика 

 

Семантиката в равна степен може да бъде 

мислена като онтология на знака и като херменевтика 

на знака. В първия случай става дума за значението 

(вещта), във втория – за смисъла (разбирането, 

понятието), които знакът означава по еднакъв начин, 

като референция, отнасяне. Връзката между 

онтологията и херменевтиката на знака, т.е. връзката 

между вещта и разбирането, се дава в истината. При 

условието на истината онтология и херменевтика 

съвпадат. При условието на истината вещ и 

                                                 
12 Едно възможно определение за съждение: съждението е 

синтетична метафора, изразена в субектно-предикатна форма (а 

всъщност всяка метафора, като пренос, поначало е синтетична, 

както и всяко съждение). Метафора, доколкото преди синтеза, 

предикатът не е бил мислен в субекта и така той е пренесен в 

осъществяването на съждението. 
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разбиране плътно се съотнасят в единство, с което е 

снета тяхната хетерогенност и е установена една 

същностна сводимост на едното към другото. 

Средоточието на тази спекулация е знакът – гранична 

семиотична структура, откъм която херменевтико-

онтологичното поле открива своята цялост. По този 

начин въпросите на онтологията и херменевтиката 

следва да бъдат подхванати откъм метафизиката на 

знака. 

 

Релативен знак и абсолютно значение 

 

Знакът може да се релативизира, да бъде 

конвенция, значението не може. Това дава основание 

да се говори за известна необходимост или 

безусловност на значението, противно на една 

произволност на знака. По нататък, трябва да се каже, 

че смисълът, т.е. понятието, е необходим точно в 

същата степен както значението, бивайки съотнесен с 

него, съгласно разбраното като съответствие 

отношение на истинност. В истината безусловността 

на реалността става безусловност на ума – реалността 

задава мярата на интелектуалното и само из тази 

мярка то е истинно, и само съгласно нея е 

необходимо, а тогава и имащо сила, потенция, мощ. 

Нещо интересно, засягащо трансценденталната 

постановка – в такъв ред на разсъждение, извън 

разбирането за истина нямаме интелектуални 

способности, извън разбирането за истина няма 

трансцендентален субект. 

По нататък, в границите на една предварителна 

хипотеза, вероятно дори и за произволност на знака 
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може да се говори само при определени 

ограничителни условия, защото както връзката вещ – 

понятие изразява необходимост, така изглежда 

вероятно и връзката понятие – знак, в която смисълът 

се изразява, да е белязана от някаква необходимост. 

Това най-лесно се вижда в синтактичните отношения, 

където граматиката се явява един вид логика на 

знаците и така внася в знаковата среда момент на 

закономерност или необходимост подобен на 

собствено логическите отношения, макар и трудно да 

може да бъде показано на ниво пряко означаване, 

именуване на същност. Наистина, името изглежда 

повече или по-малко емпирично случайно, но е 

интересно да се проследи произхода, т.е. да се 

подходи трансцендентално, към този момент на 

произволност и така в теоретичен план да бъде 

намерено истинското му място. 

 

Знак, схема, образ 

 

Знакът не може да бъде сам по себе си. Както 

стана дума той е двойно обусловен – веднъж, в 

отношението си към понятието и втори път, в 

отношението си към вещта. Подобно е положението 

на представата в трансценденталната постановка. 

Изобщо откъм трансценденталното мислене може да 

бъде видяна доста пълна аналогия на знак и 

представа. Представата задава тази репродукция, 

която се разгръща като трансцендентален субект. 

Затова и разбирането на репродуктивната способност 

за въображение е ключово за разбирането на 

истинското значение на познавателните 
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способности13, същността на трансценденталната 

онтология. Така и по-горе на няколко пъти знакът 

беше мислен като схема, а сега бих предложил 

неговото разбиране като образ и репродукция, което 

вече би дало едно трансцендентално понятие за знака 

и така би открило насока за разглеждането на знака в 

неговата необходимост, противно на емпиричната му 

произволност. Знакът като образ на смисъла и 

значението в тяхната връзка, образ, доколкото ги 

представя на ума, всъщност необходимо се явява 

репродукция14, понеже не е възможно той да 

предхожда мислената в понятието вещ, т.е. да е 

продуктивен, да е произвеждащо основание спрямо 

нея, а възпроизвежда тези понятия и вещ в акта на 

разбирането или интерпретацията. 

 

Реч и писмо, знак и значение 

 

Има сякаш една обратна зависимост между 

онтологичния характер на знака и херменевтичния 

статут на значението. В речта, звучащия език, 

разликата между знак и значение е максимално 

скъсена, сякаш се изговарят пряко смисли и дори 

неща. Бързопреходните, онтологично нетрайни 

акустични знаци на речта, откриват значението си 

непосредствено, херменевтично близко, то се чува, 

т.е. открива спонтанно и като спонтанно съдържание 

на съзнанието, непосредствено следващо 

                                                 
13 Вж. Ивайло Димитров, „Как да мислим трансцендентално 

Кантовата сила за/на въображение?”, Философски алтернативи, 

5/2014. 
14 Всъщност образ предполага репродукция по определение. 
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отзвучаващата във времето дума, представлява 

непосредствена синтеза на разбирането. Обратно, в 

писмото дистанцията между знак и значение става 

по-голяма15; установените, онтологично трайни 

графични знаци на писмото имат херменевтично 

отдалечени значения, които следва да бъдат 

разчетени, т.е. те се откриват опосредствано в хода на 

една аналитична интерпретативна процедура, 

изхождаща от дадения текст. 

Така, явяват се ред типологични разлики между 

начина, по който означават знаците на речта и 

знаците на писмото, първите – еднократно, преходно, 

спонтанно, синтетично, вторите – многократно, 

трайно, репрезентативно, аналитично. От тази гледна 

точка може би има достатъчно основание да се 

разграничават две обособени семиосфери – фонична 

и графична. 

Оттук може да се предположи следното: 

схематичната представа на отделените едно от друго 

знак и значение, и изобщо изхождащата от нея 

теоретична конструкция на знак – значение – 

референция, се основава по-скоро на писмения знак, 

доколкото опитът с говоримия език е друг. 

 

Пряко и непряко писмо 

 

Любопитно е, че сред писмените знаци можем да 

срещнем такива които пряко означават значението 

(например пиктографските писма – и така имаме 

акустичен и графичен непосредствен знак и всъщност 

                                                 
15 Особено в абстрактните писма (като кодовите записи). В 

криптирането, например, се търси тя да е максимална. 
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два различни езика, акустичен и графичен) и такива, 

които само опосредствано означават значението 

(фонетичните писма – графичните знаци на писмото 

са знаци на акустичните знаци на словото и означават 

своя предмет опосредствано чрез тях). Но ако 

писмото е производно от речта (да кажем като нейно 

продължение във времето и пространството, допълва 

речта за нуждите на пощата и архива), тогава 

граматиката е par excellence подчинена на съответен 

фонетичен език и е, един вид, локално определена от 

него16. От друга страна съществено общото между 

различните граматики, общата логико-онтологична 

структура на граматиката изобщо, кара да се мисли 

по-скоро за една универсална граматика, която бива 

диверсифицирана в множеството на частните 

граматики повече или по-малко случайно, 

ситуативно, следвайки дадени езикови особености. 

Допускането за универсална граматика (между 

другото, въпрос сериозно разглеждан в развитото 

Средновековие) предполага a priori пряко, 

непосредствено означаващо писмо. Тази универсална 

граматика, подлежаща под всички езици, независимо 

от техните особености, в частност независимо от 

тяхната фонетична специфика17, изразяваща 

метафизичната структура на отношението на 

мисленето към реалността като символизиране, ни 

                                                 
16 По тези въпроси – „За граматологията“ на Жак Дерида. 
17 Показателно е, че там, където е било прието разбирането за 

универсална граматика, фонетиката не се е включвала в полето 

на граматическите въпроси (Bursill-Hall, Introduction of 

Grammatica Speculativa, Thomas of Erfurt, London: Longman, 

1972, с. 23). 
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води към разбирането за mathesis universalis (Декарт, 

Лайбниц…) Всъщност mathesis universalis може да се 

разгледа като по-късен частен случай на 

универсалната граматика. Тогава метафизичното 

мислене, всъщност пише, а не говори. 

Две понятийни фигури в тази връзка: 

метафизиката като граматика на реалността; 

трансценденталния субект като граматически субект 

– универсалната граматика се явява хоризонт на 

трансцендентална конституция. 

 

Естетика на знака 

 

В знаците сами по себе си има нещо 

притегателно, чистото знаково присъствие очарова 

по особен начин, интригува и задържа ума върху себе 

си, извиквайки известна представа за интелектуално 

удоволствие. Знакът е онтологична тайна, чието 

разкриване е значението. В такова твърдение има 

определено естетическо внушение. 

Естетическият момент в знака взет сам по себе 

си, без неговото значение, произхожда от представата 

не за празен знак, който така е нищо, а за скрито 

значение, защото значението е сила, която въздейства 

на ум, а тази сила тук е неизвестна. По този начин 

знакът внушава тайна сила, откъдето идва неговият 

естетически потенциал. 

Бих разгледал формалната естетика на знака така: 

знакът сам по себе си, като образ, има своята 

целесъобразност в самия себе си, но неизменно 

предвид нещо друго, в случая неизвестно – 

отсъстващото значение (или прототип, когато става 
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дума за образ). От тази гледна точка, знакът като 

такъв в действителност реализира, съгласно 

Кантовото определение, една целесъобразност без 

цел. 

 

Семантика и семиозис, семиопойезис18 

 

От съществуването на непрекъснати реалности, 

на непрекъснати смислови полета, т.е. на 

континуален семантичен източник, от една страна, и 

прекъснатостта на знаковата тоталност, т.е. 

дискретния семиотичен израз, от друга, следва да 

допуснем, че има смисли и значения отвъд знака, 

смисли и същности, които не могат да бъдат 

означени именно поради формалната разлика между 

семантичния континуум и дискретния семиозис. И 

непрекъснатите семантични полета, като 

превъзхождащ семиотичните възможности за 

означаване семантичен потенциал – иначе казано 

потенциала на непрекъснатия вътрешен опит, 

обективен като значения и субективен като смисли – 

постоянно ще пораждат знаци, текстове, доколкото 

семантичното поначало се стреми да се изрази19. 

                                                 
18 Семиопойезис, както и семиосфера от по-горе, ползвам като 

свободно конструирани думи в смисъл, определен от 

съответните места в текста, т.е. без някакво външно 

препращане. 
19 В тази връзка: Хайдегер, разглеждайки логическата реалност 

при Дънс Скот, обръща внимание, че съществена страна на 

логическото е съдържанието му да бъде изразено (самата 

предикация е това изразяване, интенционалността е това 

изразяване) – „il est essentiel au contenu logique d’être exprimé 
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Може да се каже, че един непрекъснат 

семиопойезис, процес на създаване на текст, протича 

под напора на разликата в семантичните и 

семиотичните потенциали. 

 

Чисти знаци 

 

Чисти знаци – които реферират само със смисли, 

без предметни денотати. Пример: математиката, 

където знакът реферира строго само с един смисъл, и 

поезията, където знакът реферира свободно с 

множество смисли. 

Ако условие за възможността на предметно-

емпиричния знак е вещта – тя, в установената знакова 

референция, така да се каже гарантира онтологичната 

легитимност на знака и в такъв случай той има 

реална конституция – то условието за възможността 

на чистия знак вече е единствено действителното 

присъствие на разбиращ, жив, интерпретиращ ум, с 

чиито смисли знакът актуално реферира, т.е. той има 

ноетична конституция. Предметният знак означава 

вещта потенциално, при условието на разбирането на 

значението в смисъл, чистият знак означава 

значението си актуално. 

Понятието символ, доколкото е лишено от 

предметни конотации, точно изразява смисъла на 

чистия знак. 

 

 

                                                                                              
(praedicari)” с. 107 – 108, Traité des catégories et de la signification 

chez Duns Scot, Gallimard, 1970.  
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М 2: За две възможни коагулации в семиотичния 
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Семиотичният теоретичен апарат е надежден и 

устойчив инструментариум в хуманитарните и в 

частност – във философските изследвания. 

Доколкото в тази материя съществува нещо 

константно и инвариантно, тук непременно са 

знаците, значенията и смислите. А да не пропускаме 
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и факта, че всъщност за пръв път семиотичният 

подход е приложен в природознанието. Тук само да 

си припомним проникновените слова на Галилей: 

„Философията е написана в тази велика книга, която 

непрекъснато се разгръща пред очите ни (имам 

прдвид „Вселената“), но не може да бъде разбрана, 

без първо да се научим да разбираме езика и да 

познаваме знаците, както е написана. Тя е написана 

на математически език, а неговите знаци са 

триъгълници, кръгове и други геометрични фигури, 

без които е невъзможно да се разбере и човешка 

дума; без тях, човек се лута като в тъмен лабиринт.“20 

 

1. Първични понятия 

 

Знаци  

В класическата новоевропейска философия, от 

времето на Декарт и Беркли насам, първичното 

понятие са усещанията и въобще субективните 

ментални състояния. Въз основа на тях философите 

по най-различни начини са дедуцирали останалите 

фундаментални онтологически категории.    

В семиотиката, обаче знакът е най-примитивното 

понятие, чрез опора върху което се дефинират всички 

                                                 
20 Philosophy is written in this grand book, which stands continually 

open before our eyes (I say the 'Universe'), but can not be understood 

without first learning to comprehend the language and know the 

characters as it is written. It is written in mathematical language, and 

its characters are triangles, circles and other geometric figures, 

without which it is impossible to humanly understand a word; 

without these one is wandering in a dark labyrinth. 

https://en.wikiquote.org/wiki/Galileo_Galilei (Accessed on 23 

December, 2018).  
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останали. От семиотична гл.т. това, което ние 

непосредствено възприемаме, мислим или пък върху 

което упражняваме някакви физически действия или 

ментални операции не са нито усещания, нито 

физически обекти. Непосредствената реалност пред 

която сме изправени, впоследствие можем да 

интерпретираме по най-разнообразен начин, но при 

първия контакт с нея тя е една нерешена загадка, на 

която ние не можем да припишем никакъв смисъл 

или значение; първоначално тази реалност е само 

една съвкупност от нищо неозначаващи знаци, които 

предстои тепърва да интерпретираме; впоследствие, в 

зависимост от това доколко тази интерпретация е 

била адекватна, ние можем да достигнем до нейното 

значение и смисъл, както и да упражняваме над нея 

ефикасен контрол. 

Когато вече сме получили устойчива представа 

за знаците, можем да преминем с по-голяма 

увереност към определянето и на другите два върха 

на семиотичния триъгълник. Тук Готлоб Фреге е 

въвел една ненадмината по своята простота, 

дълбочина и изчерпателност дефиниция, а именно:  

 



 

40 

 

 
 

Фиг. 3. “Посредством знака, ние изразяваме 

неговия смисъл и означаваме  неговото значение” 

Frege (1892)  

 

Да вземем такъв пример: желаем да дадем 

определение на „дърво”. Тогава съвсем ясно, по 

схемата на Фреге, се вижда, че: 

 i) „дърво” е езиков знак, с който означаваме  

 ii) определен реален обект, наречен от нас 

„дърво”; този обект в схемата на Фреге се нарича 

„значение”, „денотат” или още „референт” и 

 iii) освен знака и неговото значение, ние 

притежаваме за дървото и съответно знание, понятие, 

което в схемата на Фреге е означено като „смисъл”; 

смисълът е това понятие, което придобиваме за 

означавания от знака обект, след като вече сме 

декодирали, т.е. интерпретирали знака. 

Казано още по-сбито: „дърво” е езиковият знак; 

образът, мисълта, понятието за „дърво” е това, което 

Фреге нарича смисъл; реалният обект, съществуващ 
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независимо от нашето знание за него и неговото 

означаване от нас, Фреге нарича значение. 

 

Значения 

Значението се нарича още и референт, денотат и 

още по други начини. Тук по-важното е да разберем 

каква е неговата онтологическа природа. В най-

простия случай значението или референтът, 

денотатът съвпада с някакъв природен обект. 

Например, ако знакът е „дърво“, то ясно е, че 

неговото значение ще е един особен представител на 

растителната флора, който в изобилие и голямо 

разнообразие населява горските масиви или пък 

овощните градини. Но референтът може да бъде и 

много сложен обект, който не расте из горите, а е 

продукт на интелигентна, целенасочена, практическа 

или чисто мисловна дейност. В този случай 

значението, референтът или денотатът на даден 

езиков знак определено не е суров природен обект, а 

е артефакт. Тук няма да се спираме на способите за 

производство на подобни семиотични артефакти, но 

ясно е, че сред тях влизат и широко изследваните 

мисловни операции като: анализ, абстракция, 

идеализация, синтез и пр., плод на които е 

преобладаващото число на обектите, т.е. значенията, 

денотатите, референтите в областта на научната 

теория или на инженерната технология. 

 

Смисли  

Кратката процедура, чрез която те могат да се 

въведат в полето на семиотиката е 
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противопоставянето на физическата каузалност и 

свободата на интелектуалните актове.  

i. Благодарение на Знака, като Архимедова 

опорна точка, субектът успява да откъсне, да 

изскубне даден физически обект или някакъв 

негов отделен аспект от фазовото пространство 

на непосредствените физически взаимодействия; 

ii. Заедно с това и благодарение на това, 

субектът успява да въведе този обект в едно 

ново, вече не каузално, а семантично 

пространство, което не е нищо друго, освен 

иначе недостъпният за каузалността контекст на 

непосредствените физически взаимодействия. 

iii. До смисъла или до понятията за нещата 

достигаме тогава, когато започнем да ги 

възприемаме именно в контекста извън техните 

непосредствени каузални взаимодействия; а за 

една субективна дейност, ментална или пък 

практическа, можем да кажем че тя е смислена 

тогава, когато тя разглежда и преобразува своите 

предмети с оглед на техния по-широк от 

непосредствения им каузален, т.е. в техния 

семиотичен контекст; смислена е тази ментална 

или практическа дейност, която е в състояние да 

достигне, да постави и да контролира успешно 

своите предмети в техния семиотичен контекст. 

 

Контекст – илюстрация: 

Нека имаме едно метално топче, разположено в 

основанието на висока планина, и което се движи по 

посока към нейния хребет (Фиг. 4). То ще го изкачи в 

случай, че разполага с достатъчно енергия. При това, 
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във всяка точка от траекторията си, то ще направи 

най-икономичния енергиен разход. Това е 

имплицитно изискване на законите за съхранението. 

 

  
Фиг. 4 

 

Само на метър, на милиметър от траекторията на 

металното топче може да се намира удобен тунел 

(вж. Фиг. 5) ... 

 
 

 Фиг. 5  

... но все едно  колко близко до траекторията на 

топчето, очертана от непосредствено въздействащите 

му каузални сили, се намира този удобен 

енергоспестяващ преход, то няма да се възползва от 

него. 
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Очевидно, че в този случай най-устойчивото 

енергетично  решение не се намира във фазовото 

пространство на непосредствените каузални 

взаимодействия, на които са подчинени физическите 

материални точки.  

Това несравнимо по-ефективно енергетично 

решение може да бъде открито единствено, ако 

динамичната система  притежава способност и 

средства да отчете възможностите, предоставени от  

по-широкия, извън-каузален, семантичен контекст на 

взаимодействието. 

 

2. За две възможни семиотични коагулации 

 

От гледище на семиотиката, реалността не може 

да се отъждестви нито с нейния обектен полюс; нито 

пък да се редуцира до субективните ментални 

състояния, били те усещания или пък абстрактни 

идеи.  

Това, което ще разбираме под „реалност“ е един 

холистично свързан и неделим семиотичен блок, 

притежаващ три онтично неразчленими и все пак 

когнитивно ясно разграничаващи се измерения или 

аспекти: знак, значение и смисъл. 

Това, което разглеждаме като намиращ се пред 

нас обект и който от семиотична гл.т. е едномерен, 

или с др. думи е или „знак“, или „значение“ или 

„понятие“ („смисъл“) е просто рецидив от старата 

идеологизирана онтология, поляризирана от партиите 

на идеализма и материализма. 

От гледище на семиотиката пред нас стоят 

тримерни семиотични блокове, които действително 
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могат да бъдат проектирани и в пространство с по-

ниска семиотична размерност; но това са проекции, 

които се правят с ясното съзнание, че става дума за 

абстрактни обекти, създадени с определена цел и за 

решаването на специфични и конкретни задачи, с 

които те действително и сполучливо се справят. 

От тази семиотична онтологическа перспектива 

сега можем отново да подходим към „знаците“, или 

„значенията“ и „смислите“ и да видим какво те 

всъщност представляват, но вече като аспекти и като 

измерения на един неделим онтично-семиотичен 

блок. 

 
 

Фиг. 6. Семиотичен блок 

 

Семиотичните блокове могат да бъдат 

пълноценни или пък неустойчиви. „Пълноценен“ или 

„комплектован“ семиотичен блок е такъв, при който 

имаме достатъчно точна определеност относно и 

трите му семиотични координати: знаковата, 



 

46 

 

референтната и смисловата. С др. думи, този 

семиотичен блок ни е достатъчно добре определен и 

като обект, и като познание за този обект, както и 

притежаваме ясно означение за този обект в рамките 

на даден език. Пак, ако пред нас е едно дърво, то ясно 

предстои пред нас като обект; ние имаме твърде ясна 

и устойчива представа и знание що е това „дърво“; 

както и имаме устойчива система от знаци, чрез 

която го означаваме и изразяваме. Или, за да се 

върнем към ненадминатата по своята значимост, 

точност, лаконичност и яснота дефиниция на Готлоб 

Фреге: “Посредством знака, ние изразяваме неговия 

смисъл и означаваме  неговото значение”. 

Но не винаги семиотичните блокове са 

пълноценни и става така, че не разполагаме с 

определеност на някой от контролните им параметри. 

Възможно е например пред нас да стои един напълно 

непознат обект; този обект може да е както 

физически обект, така и някакъв културен артефакт 

(технически, архитектурен или ритуален), а може и 

да е лингвистичен артефакт – някаква тотално 

неразгадана до този момент писменост. 

Когато погледнем към такъв неустойчив 

семиотичен блок, забелязваме, че ясно присъстват 

две от неговите семиотични измерения, а именно 

референтното (обектното) и знаковото; виждаме и 

съвсем ясно, че смисловото измерение е празно, 

неопределено, липсващо, редуцирано или закърняло. 

В този случай произтича един странен семиотичен 

феномен. Настъпва и спонтанна промяна, 

метаморфоза или трансформация на останалите две, 

определени семиотични измерения – знаковото и 
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референтното. Те по някакъв начин коагулират едно 

в друго и в крайна сметка от непълноценния, 

семантично неопределен блок остава на 

повърхността само едно измерение – знаковото – той 

се превръща в „знак“. Разбира се, формално ние 

можем да запазим статута на синтактичната 

компонента и на референтната, но това с нищо не 

променя реалното положение на нещата. Дали пред 

нас ще се намира един съвършено загадъчен, 

неизвестен и непознат феномен само като референт, 

или пък към него в добавка ще залепим и 

синтактичен знак (примерно ще запишем, че този 

референт е „Х“), това няма да ни е от никаква полза. 

Възможно е обаче да имаме работа и с 

непълноценен блок със съвсем друг семиотичен 

дефицит. В този случай бихме могли да имаме 

достатъчна определеност на този блок откъм 

смисловата, семантичната му страна, но пък да 

нямаме никаква определеност откъм референтност. 

Този казус на нас ни е не по-малко до болка познат и 

с него се сблъскваме всеки път, когато имаме да 

решаваме някакъв проблем. Защото, какво друго е 

проблемът, ако не семиотичен блок, на който ние 

добре познаваме смисъла, както и сме успели ясно да 

му придадем устойчива символна форма; всичко това 

особено ясно и отчетливо се вижда в задачите по 

алгебра. Но далече не само там, а повсеместно, 

когато и където ние имаме проблем, ясно сме 

разбрали в какво се състои смисълът му; липсва ни 

обаче референтното измерение на проблемната 

ситуация – нейното решение. 
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В този случай отново наблюдаваме същата тази 

семиотична коагулация, при която наличните тук 

семантично и синтактично измерение се сливат и 

семиотичният блок се редуцира до чисто семантичен. 

Разбира се, че ние можем и действително описваме, 

изразяваме проблема знаково, но неговото 

съдържание е само семантично. 

Оттук следва и интересен извод за природата на 

трите семиотични измерения. – Те могат да 

съществуват устойчиво само при наличието и на 

трите. Останат ли заедно само две, те моментално се 

поглъщат от едното от тях. Ситуацията не се 

различава особено от приказката за лодкаря, който 

трябвало да пренесе на един остров: вълка, овцата и 

зелката, като имал правото при всеки курс до острова 

да качи само по две от тях.      

 

Литература 

 

Основни положения от семиотичната теория: 

Добрев, Добрин и Елка Добрева.1988. Теорията 

за знака в лингвистиката и литературната наука. 

София: Наука и изкуство 

Добрев, Добрин и Елка Добрева.1994. 

Справочник на семиотичните термини. София: 

Глаукс 

Frege, G. On Sense and Reference, translated by 

Max Black. 

https://en.wikisource.org/wiki/On_Sense_and_Reference 

(Accessed on 3 December, 2015) 

Ogden, Ch. and I. Richards. 1927. The Meaning of 

Meaning: A Study of the Influence of Language upon 



 

49 

 

Thought and of the Science of Symbolism. With 

Supplementary Essays by Bronisław Malinowski and 

Francis Crookshank. New York:  Harcourt, Brace and 

Company, Inc.; London: Kegan Paul, Trench, Trubner 

and Co Ltd. 

 

Биосемиотика 

За Thomas Sebeok и Jakob von Uexküll – 

основоположници – както и за биосемиотиката – вж. 

много добрата библиографска справка в Уикипедия, 

към едноименната статия 

https://en.wikipedia.org/wiki/Biosemiotics 

 

Две различни перспективи към теорията на 

семиозиса: 

Пърс (Pierce): 

http://plato.stanford.edu/entries/meaning/ 

http://plato.stanford.edu/entries/peirce-semiotics/ 

Saussure, F. 1959. Course in general linguistics. 

Translated from the French by Wade Baskin. The 

philosophical library, inc. 

 

Семиотичен реализъм: 

Гаврилов, А. 1975. Към въпроса за природата на 

съзнанието. София: Издателство на Софийския 

университет. 

Лавлок Дж. 1996. Гея. Нов поглед върху живота 

на земята. София: Гея-Либрис. 

Jantsch, E. 1980. The Selforganizing Universe. 

Pergamon Press, L., etc.  

Lovelock, J. 1979. Gaia. A New Look at Life on 

Earth. Oxford: Oxford University Press,  



 

50 

 

 

Сапир и Уорф; хипотеза на Сапир-Уорф: 

(техните лингвистични и антропологически 

изследвания имат особена онтологическа стойност, 

защото там ясно се експлицира как структурата на 

езика определя структурата на света на човешкото 

възприятие, мислене и действие)  

Sapir, E. 1921. Language. New York, NY: Harcourt. 

Whorf, B. L. 1956. Language, Thought and Reality. 

Cambridge: Cambridge University Press: MIT Press. 

Edited by John B. Carroll. 

http://plato.stanford.edu/entries/linguistics/#Who 

(SEP Philosophy of linguistics – Whorfianism  - 

интересна и полезна статия) 

 

Хумболт – езикът като проблем на културата и 

философията: 

http://plato.stanford.edu/entries/wilhelm-humboldt/ 

(много интересни раздели: 4. Some Essentials of 

Humboldt's Understanding of Language; 5. 

Transcendental Semiotics: The Overturning of the 

Traditional Objectivist Concept of the Sign; 6. The 

Anthropological Side of Language Production and the 

Humboldtian Model of Communication; Laying the 

Basis of Modern Structural Linguistics; 7. Humboldtian 

and Cartesian Linguistics) 

 

Хусерл (интенционалност и знак), 

http://plato.stanford.edu/entries/intentionality/ 

Витгенщайн („Логико-философски трактат”) 

http://plato.stanford.edu/entries/wittgenstein/ 

 



 

51 

 

БЛОК II: СЕМИОТИКА 

 

М 3: Пространството и времето на любовната 

комуникация  

 

автор: доц. д-р Валери Личев –  секция 

„Антропологически изследвания”,  ИИОЗ-БАН   

 
Абстракт: Съвременните технологии съществено 

промениха представите ни за света чрез едновременното 

съкращаване на разстоянията и на времето за изпращане и 

получаване на съобщения. От тази гледна точка е 

интересно да се анализира начинът, по който 

пространството и времето се преживяват от хора с 

изтънчен усет към езика, които са разделени един от друг, 

но които изпитват силно духовно и емоционално 

привличане. Получаването на вест от любимия човек те 

възприемат като дар, за който са копнели с дни. Колкото 

по-силни са очакванията им, толкова по-бавно преминава 

за тях времето. От друга страна, посланието, получено от 

любим човек, ги пренася в хронотоп, коренно различен от 

всекидневния. В тази връзка ролята на писмената 

комуникация има решаващо значение, тъй като тя 

позволява на разделените души да стават временно 

присъстващи една за друга. 

 

Space and Time of Love Communication 

 

Assoc. Prof. Dr. Valeri Lichev, Department of 

Anthropological Studies, Institute for the Study of 

Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences 

 

Abstract: Modern technologies have significantly 

changed our views about the world by the simultaneously 

shortening of distances and time for sending and receiving 
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messages. From this point of view, it is interesting to explore 

the way in which space and time are experienced by people 

with a subtle sense of language, who are separated from one 

another, but who experience a strong spiritual and emotional 

attraction. Receiving a message from the beloved one is a gift 

they have being longing for days. The stronger their 

expectations, the slower their time passes. On the other hand, 

the message, received from a beloved person, translates them 

into dimensions of space and time, radically different from 

everyday ones. In this connection, the role of written 

communication is of utmost importance, because thanks to it 

the separated souls get the opportunity to become temporarily 

present for each other. 

Keywords: space, time, written and epistolary 

communication 

 

 

Някои неща се казват, за да не могат да бъдат 

казани никога вече. Такива са дръзновените мисли: 

повторят ли се дръзновението им умира. Мълнията 

не пада два пъти на едно и също място. 

Напрежението ѝ е голямо, но светлината – 

мимолетна. Там, където пламне огън, вече няма 

светкавица.  

 

Е. Канети  

 

Според Е. Бенвенист лингвистичното време е 

производно на речта и от него зависи формирането на 

всички темпорални опозиции в езика. Поради това 

тази си характеристика то е несводимо до 

календарното или хронологичното време (Бенвенист 

1993: 126). Езикът организира времето според 

конкретия речеви акт. В процеса на говорене 

настоящето непрекъснато се мени, без да губи 
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характера си на настояще. Точно поради тази 

причина може да се каже, че то е единственото 

присъщо време на езика, от което зависят останалите 

времеви референции (Бенвенист 1993: 127). 

За разлика от устната комуникация, при която 

времевостта на говорещия незабавно се 

трансформира във времевостта на неговия слушател, 

писмената комуникация позволява предаването на 

съобщения на далечно разстояние, като между 

излъчването и получаването им може да се 

разположи значителен интервал от време. На тази 

основа тя може да бъде използвана не само за 

издаването на заповеди и разпореждания или за 

комуникирането на художествени и научни текстове. 

Освен тези възможности тя позволява и прокарването 

на мост към липсващите ни други, от когото сме 

отделени с вербално непреодолими пространствени 

дистанции. Някои от особеностите на това писмено 

скъсяване на разстоянията ние можем да изведем от 

кореспонденция на личности, с дълбок усет към 

езика. 

В тази връзка е изключително важно 

анализирането на пространството в неговите 

екзистенциални измерения, а не в качеството му на 

голо и празно вместилище, в което се поместват 

предмети, хора и събития. Един от възможните 

подходи в тази насока е топологическият. 

Топологията е математическа наука, създадена в 

началото на ХХ в., която изучава отношенията на 

съседство, допир и граничност, без да е 

задължително прибягването към метрически 
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величини. Към някои от нейните понятия прибягва 

Ж. Лакан в своите психоаналитични изследвания.21 

Във философията началото на топологичните 

анализи бива дадено от Г. Башлар. Според него 

поетичните образи представляват най-добрата 

илюстрация на вътрешния строеж на човешката 

душа, която – както е известно от психоанализата се 

намира в отношение на символна еквивалентност с 

обитаваното пространство. Затова при спомена за 

къщи или стаи човек се учи да живеем в себе си 

(Башлар 1988: 36). 

Анализите на Г. Башлар биват продължени от М. 

Сер, който прокарва връзка между обитаването и 

семиотиката. Според френския философ топологията 

изследва поселищата, нишите и изобщо всички 

места, годни за заселване от човешките същества. 

Едно от предимствата на този тип анализи е, че те 

описват отношенията на близост и съседство, без да 

се нуждаят от използването на разстояния и метрика. 

Така пространството може да бъде описано по начин, 

различен от онзи в геометрията. Отношенията, които 

изследва топологията, се изразяват най-добре с 

предлози. 

По този начин може да бъде преодоляно 

центрирането на субекта само върху една отделна и 

ограничена позиция, доколкото всеки предлог описва 

                                                 
21 Означаващото според Ж. Лакан трябва да бъде структурирано 

в топологични термини. Между двете съставки на знака – 

означаващо и означено – е налице някаква преграда, нуждаеща 

се от преодоляване. Топологизацията на езиковите дадености се 

илюстрира от фонологията, доколкото тя въплъщава 

означаващото във вид на фонеми (Лакан 2000: 232). 
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възможността за връзка, огъване, склонение и други 

значително по-сложни отношения. Това показва, че 

топологията не е статична дисциплина и че в нея 

задължително трябва да бъдат включени времето, 

движението, както и силата (Сер 1996: 73). 

От тази гледна точка интерес представлява 

начинът на изграждане на смислово изпълненото, 

духовно пространство между хора с близки или 

сродни души, но физически и комуникативно 

отделени един от друг. Такива примери може да ни 

предложи кореспонденцията между М. Цветаева и Р. 

Рилке, от една страна, и между Х. Арент и М. 

Хайдегер, от друга. И в двата случая става дума за 

общуването чрез писмен текст на личности, които 

благодарение на тънкия си усет към езика са в 

състояние да изразят по несравним начин своите 

фундаментални прозрения за битието и човешката 

душа. Не по-малко ценни са и възгледите на Бл. 

Димитрова, които тя излага в романа си „Пътуване 

към себе си”, още повече че в това свое 

произведение, издадено за пръв път през 1965 г. тя 

умело завоалира вплитането – поради 

господстващата цензура – на възгледите на М. 

Хайдегер от прословутото му съчинение „Битие и 

време”. 

Ако се обърнем към кореспонденцията между М. 

Цветаева и Р. Рилке, които никога не са се срещали в 

реалния живот, ще видим, че картографирането на 

духовното пространство не може да бъде 

абстрахирано или изолирано както от съзнанието за 

време, така и от разбирането на Другия. Нещо 

повече, топологията на духовния свят изисква 
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въвеждането на координатна система, в която 

времето протича по начин, различен от този във 

всекидневието. 

В едно свое писмо до М. Цветаева Р.-М. Рилке 

споделя, че напълно е изгубил представа за това къде 

се намира, докато го е чел, сякаш думите на руската 

поетеса са го извели в един неподвластен на времето 

миг. Така той разкрива възможността да бъде 

получен чрез думите опит, съвършено различен от 

всекидневния. Докосвайки сърцето му, М. Цветаева 

го въвежда в измерение, в което изобилието от 

смисли не може да бъде подредено в темпорална 

редица както събитията от външния свят. Думите се 

блъскат в съзнанието на Р.-М. Рилке – 

психоаналитиците биха казали на границата между 

предсъзнавано и съзнавано – но той не може да 

отдаде предпочитанията си на нито една от тях. 

Духовната близост с М. Цветаева принуждава 

немския поет да развие своя концепция за 

пространството. Според него географията трябва да 

описва не само пространствените, но и 

емоционалните междуличностни отношения. За тази 

цел той си начертава атлас, в който означава и 

пространственото присъствие на М. Цветаева. 

Мястото, отредено за „океана, изливащ се от нейното 

сърце”, поетът разполага някъде между Москва и 

Толедо (Рилке 1990: 90). 

В отговор М. Цветаева пише на Р.-М. Рилке: 

„Топография на душата – ето какво си ти (к. м. – В. 

Л.). И чрез твоята книга… за бедността, 

поклонничеството и смъртта, ти би направил за Бога 

много повече, отколкото всички философи и 
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проповедници, взети заедно” (Цветаева 1990: 91). В 

рамките на тази топография поетът е оприличен на 

вятъра – стихия, която, също както думите, 

преодолява с лекота пространствените дистанции, 

докато „океанът”, изливащ се от сърцето на руската 

поетеса, напоява по пътя на разбирането неговата 

пресъхнала от самота душа. Става дума за 

метафорика, отпращаща към времето, предхождало 

създаването на света – когато Божия Дух още се е 

носел над водата, а светлината не е била отделена от 

тъмнината (Битие 1: 2-4). 

Във възгледите на М. Цветаева топологията не е 

независима от времето. За разлика от Р.-М. Рилке, тя 

отбелязва обаче, че неговите стихове я въвличат не в 

„забавено”, а обратното – в ускорено или 

„мълниеносно време”: „две бързини в една”. 

„Мълния след мълния – ето какво става с мен, когато 

те чета”, пише поетесата на своя любим (Цветаева 

1990: 92). 

По този начин М. Цветаева въвежда 

относителността на времето, свързвайки я със 

скоростта на разбиране на една сродна, макар и 

далечна душа. За нея не представлява трудност да се 

ориентира в сложното духовно пространство на 

любимия поет и да прекосява мигновено 

дистанциите, отделящи я от него. Тези разстояния са 

от съвършено различен порядък в сравнение с онези, 

които я разграничават от обществото или от 

членовете на собственото ѝ семейство. 

Миговете на близост и единение обаче не могат 

да траят вечно. Светлината е нещо добро и поради 

тази причина Бог я отделя от тъмнината (Битие 1: 4). 
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В плана на интимната писмена комуникация обаче 

актовете на сътворената духовна близост не могат да 

траят безгранично. Изграденото чрез думите 

единство се преживява в едно ускорено време, след 

което се разпада. По същия начин угасва и мълнията, 

озаряваща за няколко секунди небосвода. 

Зависимостта на преживяването на хода на 

времето от писмената комуникация можем да 

открием и в романа на Блага Димитрова „Пътуване 

към себе си”. В него също така става дума за чувства, 

само че не между двама влюбени, а между майка и 

дъщеря. Тук отношенията се усложняват, тъй като те 

се описват единствено от гледната точка на главната 

героиня – девойка на двадесетгодишна възраст, 

заминала да работи на строеж в планинската пустош 

на Родопите. Поради факта, че е дъщеря на враг на 

народа, момичето е лишено от правото да следва в 

университет. 

Тайната за своя произход то старателно укрива, 

докато един ден на строителната площадка не 

докарват пиано. За учудване на всички младата 

монтажничка демонстрира завидни музикални 

умения, които не убягват от вниманието на 

началника на отдел кадри – човекът, от когото зависи 

съдбата на всеки работник. След като забелязва 

реакцията му, девойката си дава сметка, че 

демонстрацията на нейния талант и образованост е 

събудила подозренията му.  

Оттук насетне времето ѝ започва да тече по 

коренно различен начин. Под влияние на растящата 

угроза да се прости с мечтите си заради укриването 

на своя вражески произход, девойката решава да 
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напише писмо на майка си. Този привидно просто 

решение я конфронтира с една сложна гама от 

емоции. 

В светлината на променения времеви хоризонт 

героинята си припомня всички обидни думи, 

изречени някога случайно или неволно и забравени 

незабавно. Предстоящото изобличаване или 

компрометиране пред колегите изглежда, че 

пробужда моралната съвест на девойката, която 

започва да се разкайва за грубите думи, с които на 

времето е наранила своята майка. Всички тези 

оскърбителни реакции – подобно на бумеранг – сега 

се възвръщат към нея с утроена сила, причинявайки ѝ 

най-люти рани.  

Заплахата от неизбежно разкриване на 

старателно прикриваната тайна поражда у девойката 

нов тип отношение към времето. Бл. Димитрова не 

използва „страха от смъртта”, с който си служи М. 

Хайдегер, а вместо него въвежда термина „тревога”. 

Той обаче изпълнява за нейната героиня функции, 

аналогични на въпросния екзистенциал. 

Тревожността кара девойката не само да осъзнае 

собствената си времевост, но и да си зададе въпроса 

за начина, по който протича времето на нейния 

единствен родител. 

Откъснатата от родния си дом дъщеря осъзнава, 

че дори преди напускането му е отсъствала от него, 

улисана от собствените си занимания. Мислено е 

била твърде далеч майка си, която е присъствала в 

живота ѝ абсолютно незабележимо и безмълвно. 

Дори стъпките ѝ са били мълчаливи. 
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Ретроспекцията кара девойката да се замисли за 

времето, в което живее нейната майка след раздялата 

им. Тук влиянието на философските възгледи на М. 

Хайдегер става очевидно. „Нейните писма нищо не 

споменаваха за ужаса на спрялото ѝ време, което в 

своята неподвижност изтичаше по-бързо към края. 

Равният ѝ, обмислен почерк потулваше самотата, 

състаряването, тревожното похлопване извътре на 

болестите. Писмата ѝ бяха само търпеливи, точно 

повтарящи се, неотменни заръки — вечния поменик, 

който аз знаех наизуст” (Димитрова: 

https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si). 

Почеркът, както и пишещата ръка, са типични 

антропологични феномени, които до Ж. Дерида 

остават изцяло извън полето на философските 

анализи. С романа си Бл. Димитрова ни дава 

възможност да проследим не само връзката между 

изписването на буквите и емоциите, но и с хода на 

времето.22 Сякаш майката със своя внимателно 

обмислен почерк не иска да тревожи дъщеря си с 

онова, което не иска да назове директно пред нея. 

Съществува обаче разбиране отвъд хоризонта на 

думите. 

В ситуация, когато е силно притеснена от 

реалната възможност да се прости с надеждите си 

заради „родовото петно” на бащиното име, героинята 

на Б. Димитрова като че ли потвърждава възгледите 

на френския философ Е. Левинас, който заявява: 

                                                 
22 „Изобщо патосът при обикновен разговор дава обратен ефект” 

(Димитрова: https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-

si). Когато общуваме писмено, ние сме избавени донякъде от 

опасността на подобно патетично инвертиране.  

https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si
https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si
https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si


 

61 

 

„Условието за времето е в отношението между 

човешките същества или в историята” (Левинас 1995: 

70).23 

От друга страна, въпросите, които измъчват 

младото момиче, почти напълно съответстват на 

начина, по който М. Цветаева преживява очакването 

на вест от своя любим. „Майка ми: как тече нейното 

време? От раздавач до раздавач. Сутрин и надвечер 

минаването на раздавача по уличката е махалото на 

нейния муден часовник. Пак няма писмо! Времето на 

майката, която чака писмо. Това е най-бавното, най-

тежко време на света. А дните, крито още ѝ остават, 

са преброени (Димитрова: 

https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si). 

В тази ситуация героинята на Бл. Димитрова 

осъзнава, че протичането на времето не е независимо 

от ролята, с която индивидът участва в 

междуличностните отношения. Макар и 

неексплицитно, тук става очевиден проблемът за 

отговорността, върху който Е. Левинас акцентира в 

своята философия. Този морален аспект на 

човешкото съзнание и преживяване на времето не е 

чужд и на героинята, която е поела по дългия път към 

себе си. Макар и със закъснение дъщерята осъзнава, 

че връзката с другия неизбежно изисква отчитане на 

ограничената времевост на неговото битие. 

                                                 
23 Според С. Агасински, ако не беше сблъсъкът с времето на 

собствения ни живот и с това на човешкия род, нашето 

съществуване би се лишило от дълбочина. Именно 

благодарение на отношението ни към другите се отваря 

неограниченият хоризонт на времето, а оттук и възможността да 

мислим и действаме ценностно (Агасински 2001: 39-45). 

https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si
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„Скоростта на майчиното време е различна от 

скоростта на времето на детето ѝ, сякаш обитават две 

различни планети. Още в утробата на майката, вътре 

в самия цикъл на нейното време, се зарежда друг 

зародиш на времето с друг, независим цикъл. И двата 

цикъла все повече се отдалечават и все по-

невъзможно е да се срещнат. За мене дните хвърчаха 

улисани в работа, амбиции, забави, любов, ревност, 

мъка, страхове” (Димитрова: 

https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si). 

Тук се сблъскваме и с проблема за зависимостта 

на преживяването на пълнотата на съществуването от 

писмената комуникация. Аналог на усещането за 

несъществуване, което може да бъде изпитано от 

индивида, ако другите започнат да се държат, сякаш 

него го няма, може да бъде открит и във времеви 

план.24 Липсата на комуникация се превръща в знак 

на небитие. На тази форма на отсъствие героинята се 

натъква, когато под влияние на тревогата от 

предстоящото разкриване на тайната ѝ (неизбежно 

като смъртта) си дава сметка за празното време на 

нейната майка.25 

                                                 
24 С този ужас Х. Арент се сблъсква на два пъти: първия, когато 

била малка и майка ѝ гледала към нея, без да я разпознае; 

втория, когато М. Хайдегер не я забелязал перона на една гара, 

където се били уговорили да се видят за кратко. И в двата 

случая – като дете и студентка, тя преживява страха от 

преживяването на собственото изчезване. 
25 Кант смята, че теоретично явленията могат да бъдат извадени 

от времето, но не се пита какво ще стане с преживяването на 

последното, ако това се случи в реалния опит. В 

трансценденталната аперцепция съзнанието за собственото 

съществуване е празно, тъй като му липсва многообразното 

https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si
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„А нейните дни бяха спрели в очакване. Броените 

ѝ дни бяха празни. От писмо до писмо живееше тя. 

Времето ѝ се парализираше. Раздавачът отминаваше 

прага. И времето я отминаваше. Все едно че бе 

мъртва. Но тя дишаше още, чакаше, вярваше, че ще 

дочака. Какво? Да се върне дъщеря ѝ разбита и да 

плаче в полата ѝ…” (Димитрова: 

https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si). 

Времето, в което майката не получава писмо от 

дъщеря си, се изпразва, но не откъм явления или 

нагледи, а откъм знаците, които биха изпълнили със 

съдържание съзнанието за собственото 

съществуване. В тази семиотична пустота потокът на 

времето секва, тъй като всичко останало от външния 

свят престава да бъде от значение. Не само 

приносителят на вести, но и самото време започват да 

отминават майката, подобно на мъртвец. 

Единственото, което продължава да крепи и задържа 

към живота самотната жена, е вярата, че нейното дете 

един ден ще се завърне. 

Пробуждането на съзнанието за време под 

влияние на тревогата от загуба на бъдещето не само 

извежда от дълбините на паметта на девойката 

спомена за нейния изоставен родител, но и отключва 

нейното въображение. Благодарение на него 

девойката си представя как протичат дните на 

самотната ѝ майка. Онова, което си представя не е 

                                                                                              
съдържание на сетивния наглед, възможен само във времето 

(Кант 1992: 204-206). Онова, което за Кант са явленията, в 

случая можем да отнесем към писмените знаци, благодарение на 

които майката поддържа своята вяра, че все още има битие за 

своята дъщеря. 

https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si
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никак лицеприятно. Освен разкаяние и вина, у току-

що пробудилата се дъщеря в героинята се събужда и 

чувството на загриженост и отговорност. 

Представата за парализираното време или за 

семиотичното безвремие на майката променя 

отношението на героинята към писмената 

комуникация. „Откога не бях ѝ писала! Как 

минаваше нейното време?” (Димитрова: 

https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si). 

Когато обаче девойката решава да поднови 

прекъснатата връзка с майка си, тя се сблъсква с 

проблема за пресъхналата комуникация. 

Тук внимателният читател може да направи един 

паралел. Бащата на героинята преди 09. ІХ. 1944 г. е 

бил командир на потерята, убила млад партизанин. 

По една случайност той се оказва син на бригадира, 

при когото дъщерята на народния враг е постъпила 

на работа. Майката на убитото момче не успява да 

понесе загубата на единственото ѝ дете и тя се 

прощава преждевременно с живота. 

Ръководителят на строително-монтажната 

бригада е наясно с произхода на момичето, което е 

постъпило на работа при него. За разлика от 

началника на отдел кадри той не съди за нея 

единствено по бащиното ѝ име. За да се справи с 

тежестта на двойната невъзвратима раздяла, 

овдовелият и осиротял партиец се отдава изцяло на 

тежкия труд. За разлика от останалите членове на 

бригадата му той няма на кого да пише и не очаква 

като тях с нетърпение писмо. Не брои месеците и 

дните с копнеж. Само едно не може да понесе: всяка 

вечер момчето му умира в разгара на своята младост 

https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si
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и сила, а простреляните му гърди жадно искат да 

поемат още една глътка въздух (Димитрова: 

https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si). 

В сравнение със своя пряк ръководител дъщерята 

на народния враг все още има на кого да пише. В 

„страшната нощ”, която настъпва след уличаващото я 

музикално изпълнение, тя решава да изпрати писмо 

до майка си, с което да се опита да я зарадва.. 

Писалката ѝ обаче пресъхва още на втората дума: 

„Мила май…“. Втората сричка момичето дописва с 

молив: „… ко“. Постепенно нейната бавна и 

колеблива ръка започва да следва подреждащите се 

мисли, но при изписването на буквите тя се натъква 

на ново препятствие. Сълзи замрежват погледа ѝ, 

като бузите започват да се стичат върху листа хартия. 

За щастие не успяват да размажат изписания с молив 

текст.26 

                                                 
26 Върху значението на течността, с която човечеството си е 

служело за нуждите на писмената комуникация в художествена 

форма в художествена форма обръща внимание френският 

писател и философ М. Турние. Неговият герой Робинзон от 

романа му „Петкан или чистилището на Пасифика” разбира, че 

може да възстанови прекъснатата си връзка с хората чрез 

воденето на дневник. За целта корабокрушенецът прибягва към 

книгите с избелели страници, които открива в корабния трюм, а 

за заместител на мастилото използва алената течност на една 

местна риба. За писалка му служи перо от лешояд, 

символизиращо умъртвяващото действие на езиковата дейност 

(Вание 2000: 24). Откриването на възможността за писане 

просълзява корабокрушенеца, тъй като чрез въпросното 

„свещенодействие” той се сдобива с възможността да изостави 

„бездната на животинското съществувание”, като да прекрачи 

„прага на духовния живот”. По този начин „сиракът далеч от 

хората” „отваря нова страница” в живота си, която впоследствие 

https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si
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Героинята се опитва писмено да заблуди майка 

си не само, че е добре, но и да я зарадва чрез 

новината за пианото, пристигнало на забутания в 

планината строеж. „Не съм забравила да свиря. 

Всички ми се радват“ (Димитрова: 

https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si). 

Онова, което момичето пропуска да сподели, е, че 

музикалните ѝ импровизации са събудили 

подозренията на началника на отдел кадри, от чиято 

бдителност със сигурност няма да се изплъзне. 

Осъзнаването на тази неизбежна реакция изпълва 

очите на героинята с толкова сълзи, че цялата ѝ шепа 

се намокря, докато ги избърсва. Въображението ѝ 

подсказва на читателя в семиотичен план размера на 

нейната болка – писмото със сигурност би се 

размазало, ако случаят не се бе намесил и тя не бе 

продължила да пише с молив.  

Ако корабокрушенецът Робинзон се просълзява 

пред възможността да упражни свещенодействието 

„писане” върху избелелите от морска вода книги, то 

героинята на Бл. Димитрова се натъква на друг ефект 

от взаимодействието на хартията с влагата. От 

                                                                                              
бива затворена от дивака Петкан (Турние 1985: 36). Спасеният 

аракаун взривява целия цивилизован ред, установен от неговия 

господар на острова, но за сметка на това му посочва нова 

алтернатива за воденето на дневник. Когато Робинзон откриван 

заровения си под пясъка дневник, Петкан му връчва пера от 

албатрос и гърненце със синя течност, казвайки му: „Сега 

албатросът е по-добър от лешояда, а синьото е по-добро от 

червеното” (Турние 1985: 182). От този момент Робинзон 

подновява записките си, но без дата. Сякаш опустошението на 

цивилизования ред, установен от него, отменя необходимостта 

спазване на летоброенето (Турние 1985: 182-183). 

https://chitanka.info/book/4472-pytuvane-kym-sebe-si
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пролетите сълзи листът се нагърчва и героинята си 

дава сметка, че променената му форма може да бъде 

изтълкувана по нежелан от нея начин. 27 От личния си 

опит тя знае, че не би могла да заблуди майка си, 

когато става дума за потиснати емоции. Навремето 

дори с усмивка тя не е успявала да скрие от нея, че е 

плакала.  

Така героинята продължава играта на 

прикриване, само че в нова роля – тази на 

пробудилата се дъщеря, която очаква неизбежното 

разобличаване на истината за нейния произход. След 

изтриването на написаното с молив, тя продължава: 

„Ще има концерт”. Очите ѝ обаче биват напълно 

забулени от сълзи. Поради гъстата солена мъгла тя 

вече става неспособна да разпознае буквите, 

излизащи от нейния разкривен и залитащ почерк. 

Накрая, след изписването на невярното 

изречение: „Много съм щастлива!“, сълзите бликват 

като из ведро, а раменете на момичето започват да се 

тресат неудържимо. За да не събуди 

съквартирантките си с хлипанията, девойката 

прилепва глава към писмото, опитвайки се да плаче 

                                                 
27 Както отбелязва У. Еко: „Възможността да се лъже е 

неотменият proprium на семиозата, така както според схоластите 

възможността да се смеем е била неотменимият proprium на 

човека като разумно същество” (Еко 1993: 86). Оказва се при 

писмената комуникация възможността да се излъже е твърде 

голяма, ако се остане единствено на повърхността на знаците. 

Както при общуването „лице в лице” и при нея обаче са налице 

белези, чиято интерпретация може да ги превърне в знаци и на 

тази основа да се превърне в източник на информация, 

противоположна на онази, която е искал да комуникира 

адресантът. 
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без глас. Оказва се, че в общежитието ѝ е отнета дори 

онази самота, която би ѝ позволила да изпита утехата 

на плача. Накрая заспива, а в съня ѝ се появява 

бдецът, който рано или късно ще сложи край на 

мечтите ѝ.28 

Както Р. Музил посочва в романа си „Мъжът без 

качества” (бълг. превод на заглавието), дори най-

празният от миговете на присъствие на другия не 

може да бъде сравнен по степента си на изпълненост 

с който и да било от моментите на неговото 

припомняне (Музил 1984; 2: 207). Подобна е 

ситуацията и при писмената комуникация – другият 

става временно присъстващ чрез словата си, след 

което неговото временно символно присъствие се 

заличава и той изчезва. Тогава вътрешното озарение, 

достигнато по пътя на разбирането, помръква и бива 

изместено от мрака на самотата. 

В кореспонденцията си с Р.-М. Рилке М. 

Цветаева описва този процес като потъване в нощ и 

                                                 
28 Желанието на героинята за живот, отдаден на науката, 

въвежда проблема за връзката между несубстанциалното 

разбиране за ценности и трите лица на глаголното спрежение. 

Според П. Рикьор „писмото” осигурява разрив на 

непосредственото междуличностно отношение, при което всеки 

от двамата партньори може да премине от позицията на говорещ 

в тази на слушател и обратното.  Благодарение на това 

разкъсване се стига до „третия” като потенциален участник в 

неограничената комуникация. При лош политически режим 

размяната на ролите вече не почива на същата 

равнопоставеност, която е характерна за словесния обмен при 

междуличностното общуване, тъй като речевите актове стават 

зависими или подчинени на страха и лъжата заради 

неравнопоставеността на участниците в комуникацията (Рикёр 

1995: 42). 
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пустота – метафори, характерни за меланхоличното 

изпадане в асимволия (Кръстева 2000: 14). Тогава 

смисълът изчезва и остават единствено редовете, от 

нищо не говорещи знаци. В такива моменти 

откъснатата от живота поетеса се премества в друго 

пространство и заговаря на различен език. Лишена от 

цел и смисъл на живота, тя се превръща в блуждаеща 

и рееща се сянка, в „говорител на подземното 

царство”. 

Чувството си на несподеленост М. Цветаева 

изразява пред Б. Пастернак чрез една фундаментална 

за всички самотници метафора – тази на насилника 

над самия себе си (Цветаева 1990: 107). В по-

разгърната форма бинарната опозиция Насилник/ 

Жертва-на-Самия-Себе-си се открива в творчеството 

на С. Бекет (Бекет 1995: 99-104) и най-точно може да 

бъде формулирана чрез заглавието на едно от 

стихотворенията на Ш. Бодлер – 

„Хеавтонтиморуменос” (Самонаказващият се).29 

В ситуация, аналогична на тази на М. Цветаева и 

почти по същото време, изпада и Х. Арент, след като 

бива забравена от отдалия се на мисловна работа 

Хайдегер. За да се справи с чувството си на 

изоставеност, тя написва есето „Сянката”, което по-

късно изпраща на любимия си учител и философ. В 

него деветнадесетгодишната студентка разказва за 

раздвоението на личността си, плод на нещастното ѝ 

влюбване в нейния изтъкнат преподавател. Животът 

на тази сянка се разпада на две части: 1) „тук и сега”; 

2) „тогава и там” (Арент 2004: 20). 

                                                 
29 “Аз съм и рана и бръснач/… и буза и плесница/… и жертва и 

палач” (к. м. – В. Л.) (Бодлер 1998: 74). 
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Арент е отворила сърцето си за Хайдегер, макар 

да ѝ е било ясно, че не бива да храни надежди за 

продължаването на тяхната нелегитимна връзка. 

Дори е била изрично посъветвана да пренасочи 

чувствата си към някой значително по-подходящ за 

нея млад мъж, но очевидно не е могла да се вслуша в 

трезвия ум на учителя си (Арент 2004: 13). Поради 

нежеланието на любимия ѝ да се противопостави на 

утвърдените морални и правни норми, тя бива 

принудена да заживее два живота: единият реален, 

тук и сега, докато другият става изплъзващ се, 

условен30 и нереален. За да се справи с връхлитащата 

я депресия, Арент прибягва към сублимацията и 

написва есето „Сянката”, в което в топологичен план 

описва промените, настъпили с душата ѝ след 

загубата на любимия. Те могат да бъдат проследени 

във вертикална и в хоризонтална насока. 

В началото девойката е била подмамена от 

подкупващото я с интимност небе, след което обаче 

се е оказало, че райските врати на любовното 

единение са заключени за нея. Тогава, подобно на 

паднал ангел, тя се озовава в ада на депресията. Ако 

си послужим с топологичната терминология на Г. 

                                                 
30 Терминът „условно съществуване” бива въведен около 

двадесет години по-късно от В. Франкл по повод 

преживяванията на затворниците в концентрационните лагери. 

Според основоположника на логотерапията, когато човек 

престане да живее за бъдещето, цялата структура на вътрешния 

му живот се променя и личността му започва необратимо да 

деградира. На подобни опасности са изложени не само 

затворниците, но и безработните (Франкл 1994: 69). Можем да 

допълним: и меланхолиците, на които им се струва, че срокът на 

нещастното им любовно заточение ще бъде безкраен.  
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Башлар, можем да кажем, че след отхвърлянето ѝ от 

обожествения учител влюбената е преминала към 

долния полюс на „съзнанието си за вертикалност” 

(Башлар 1988: 39). 

Х. Арент пише за себе си като за сянка, водеща 

смътно и противоречиво съществуване по-скоро в 

отвъдния, отколкото в този свят. Под влияние на 

неудовлетворените си желания и чувства, след като е 

била отхвърлена от висините на любовното щастие, 

на нея ѝ се струва, че се е озовала на дъното на 

душата си, където е неспособна да общува с другите 

и откъдето не е в състояние да намери стълбата, по 

която да се върне обратно към живота. Така тя не 

само се изолира и откъсва от човешкия свят, но и 

усеща как вътрешният ѝ глас заглъхва. 

На дъното на душата си – топос на нещастната 

самота и изоставеност – Х. Арент все още 

продължава да храни смътни надежди, че ще се случи 

чудо, което да я върне обратно към изгубената 

пълнота на любовното щастие и единение. Образът 

на Небето – символ на идеализирания учител – обаче 

продължава да обсебва мислите ѝ с фалшиви 

обещания за интимност. След като обаче и 

последните ѝ надежди рухват, в душата ѝ се отваря 

бездната, позната на всички нещастно влюбени. 

Състоянието, в което изпада, девойката описва 

като „доброволно пожелана заточеност”. То е доста 

сходно със затвора, в който Кафка е прекарал по 

собствените му думи целия си живот, без да е 

охраняван от никого (Кафка 2005: 224). В тъмницата 

на душата си Х. Арент престава да бъде „в досег с 

тайните на другите”, които ѝ стават чужди и далечни, 
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тъй като меланхолията я прави неспособна да общува 

с тях. 

Ако използваме терминологията на Ж.-П. Сартр, 

можем да кажем, че „на дъното на душата си” Х. 

Арент престава да разбулва чуждото битие, като по 

този начин се лишава и от възможността да разгърне 

своето собствено (Сартр 1998: 53-54). В сенчестото 

си съществуване тя установява, че „не познава и не 

знае нищо друго освен самата себе си”. Пътят, водещ 

към другите, липсва или не може да бъде намерен. 

Изгубвайки надеждите си за любовно единение, тя се 

оставя на течението на живота подобно на удавник, 

от чиито очи хоризонтът е изчезнал. 

Във връзка с упражняването на зрителен контрол 

върху пространството М. Серто отбелязва следното. 

„Да се вижда (надалеч) означава също и да се 

предвижда, да се изпреварва времето посредством 

четенето на пространството” (Серто 2002: 104-105). В 

ситуациите на любовна самота тези способности 

претърпяват инволюция и времето вече нито може да 

бъде предвиждано, нито изпреварвано поради 

твърдото убеждение на изоставения субект, че 

щастливото единение с другия е изгубено завинаги, 

като е потънало невъзвратимо в миналото. Тогава, 

ако си послужим с една от меланхоличните метафори 

на Т. Готие, животът започва да изтича ускорено през 

хилядите рани на душа (Готие 1998: 85).31 

В ситуацията на подобна безизходица и 

безперспективност Х. Арент се изправя пред 

                                                 
31 Готие се позовава интертекстуално на пиесата на Теренций 

„Евнухът”, в която Парменон казва: „Пълен съм с процепи и 

изтичам отвсякъде” (Теренций 1985: 200).  
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„Абсурдното”, защото вече не може да си намери 

място в откъснатия от нея човешки свят. 

Меланхоличната безприютност предизвиква у нея 

чувство на безпомощност, а под влияние на 

последната у нея се засилва страхът. За да се избави 

от неприятните емоции, тя търси като подплашено 

животно подслона, убежището или дупката, където 

би могла да се почувства в безопасност (Арент 2004: 

21).  

От гледна точка на теорията на обектните 

отношения изоставянето засилва параноидалните 

страхове, т.е. то е свързано с регрес към шизоидно-

параноидалната позиция (М. Клайн). Търсенето на 

убежище има за цел да неутрализира действието или 

да отмени съществуването на вътрешните 

преследващи обекти. В самотата си разцепилият се 

субект обаче няма къде да се укрие от тяхната 

гонитба, тъй като не е възможно да се скриеш в нещо 

външно от това, което е вътре в тебе (несъзнаваните 

фантазии водят инстинктивно към майчината утроба, 

която е аналог на гроба). 

Животинският страх, преследващ превърналата 

се в Сянка Х. Арент, я откъсва дори от най-простите 

и естествени неща в живота. Той е толкова силен, че 

в резултат на него чувството за реалност започва да 

се изпарява. Х. Арент го нарича „страх от 

действителността”. Тази емоция е породена от 

проекцията на отцепена част от личността на Арент 

върху външния свят, в резултат на което вътрешните 

преследвачи се сдобиват със самостоятелност и 

обективност. 
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В изоставеността и безприютността си девойката 

вече не разполага с никакъв проект относно 

бъдещето си. Вследствие на това у нея се засилват 

„насилствено-разрушителната страст да господства 

над себе си”. От това обаче животът ѝ не става нито 

по-лесен, нито по-радостен. Като всички нещастно 

влюбени Арент навлиза в диалектиката на 

хеавтонтиморуменоса (самонаказващия се), 

превръщайки се в Палач и Жертва на самата себе си, 

но по този начин не премахва, а задълбочава 

меланхоличното си раздвоение. За да се справи с 

неудовлетворените си копнежи, тя е принудена да 

засили „разрушителното господство” над себе си, 

което определя като „робски-тиранично 

самонасилие”. 

Успоредно с нарастването на страховете у нея се 

задълбочава личностният разпад, на който тя е 

неспособна да се противопостави, тъй като не е в 

състояние да преодолее загубата на обекта си 

посредством заместването му със символи. 

Единствената емоция, изпълваща душата ѝ, е 

безпричинният ужас, „заслепяващ нейния отправен 

към нищото поглед”. Пред този анихилиращ взор 

цялата реалност се изпарява и Нищото се настанява 

на мястото на Битието (Арент 2004: 22). 

Заслепената от непонятния и безпричинен ужас, 

Х. Арент се оказва на крачка от безумието, в което – 

ако попадне – трудно би намерила пътя за завръщане 

обратно към живота и другите. Спасението идва 

неочаквано и за самата нея. Оказва се, че между 

прогресивно нарастващия страх, от една страна, и 

анихилацията на реалността и личността ѝ, от друга, 
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се формира порочен кръг. Колкото повече ужасът 

изпълва и заслепява погледа ѝ, толкова по-малко 

доловими стават очертанията на реалността и на 

личното ѝ присъствие в нея. Логично е да се допусне, 

че когато ужасът достигне кулминационната си 

точка, тогава реалността и сянката, останала от 

личността на Арент, ще бъдат напълно заличени. 

Тогава вече няма да съществуват нито ужасеният 

субект, нито плашещата го реалност. 

Именно този „триумф на страха” се превръща по 

думите на Арент в „знак на неговия позор”. 

Терминът, използван от девойката, не е случаен, 

защото тя открива символа или метафората, чрез 

които да означи и замести своята неприятна и 

разрушаваща я емоция. По този начин тя успява да 

превърне първичния процес във вторичен, а 

„безпричинният ужас” престава да бъде плашещ за 

нея, защото разкрива неговата нищета. 

На сходен проблем се натъкваме в романа 

„Смърт” на А. Шницлер. Разказвачът не ни казва коя 

е думичката, която героят започва да повтаря 

многократно като мантра, но от контекста става ясно, 

че тя не би могла да бъде различна от заглавието на 

произведението. Оказва се, че нейното емотивно 

значение може да бъде неутрализирано по пътя на 

трафаретното ѝ повторение.  

Ако героят на А. Шницлер се справя със страха 

си чрез обезсмислянето на думата, която го поражда, 

Х. Арент поема по съвършено различен път, стигайки 

до изобретяването на метафора, чрез която да означи 

емоцията, възникнала в резултат на изоставянето ѝ от 
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любимия. Така тя открива, че страхът ѝ е 

неоснователен, плод на разпаленото ѝ въображение. 

Следователно след навлизането в Символния 

регистър (Лакан) на изчезване биват подложени не 

реалността и кореспондиращия ѝ субект, а самият 

ужас, породил в началото заличаването на първите 

чрез заслепяването на погледа. Обръщайки се към 

символните си способности, Х. Арент успява да се 

изплъзне от капана, заложен от собственото ѝ 

Въображаемо и по този начин се справя с 

преследващите я страхове. Така тя си възвръща 

„зрението”, потвърждавайки тезата на Кант, че 

нагледите без понятия са слепи. 

Страхът може да бъде заслепяващ и да се 

разгръща неконтролируемо само в полето на 

Въображаемото. Ако субектът успее да премине към 

Символния регистър, той се сдобива с ново зрение, 

което разкрива „позора” на предишните му 

опасения.32 

След като Х. Арент разбира илюзорния характер 

на страховете си, тя формулира откритието си с 

думите: „Та какво по-ужасяващо и по-неразбираемо 

би могло да ѝ се случи освен собствената ѝ 

действителност?” (Арент 2004: 23). Ненадейно обаче 

студентката става жертва на нов страх – не безпочвен 

и неоснователен като в началото, а свързан със 

собственото ѝ съществуване. 

При Х. Арент страховете менят облика и смисъла 

си подобно на тези на Агата – една от героините на Р. 

Музил в романа му „Мъжът без качества”. За 

студентката на М. Хайдегер първоначалният ужас е 

                                                 
32 Според Е. Бенвенист и Ж. Лакан, ние виждаме през езика. 



 

77 

 

„позорен”, тъй като е безпредметен. В 

действителност той е породен от загубата на обекта, 

раздялата с когото тя не е могла да преодолее. 

Вторият страх обаче е екзистенциален, тъй като е 

свързан с отсъствието както на вътрешна, така и на 

външна опора. Произходът му Арент вижда в 

„беззащитното и безизходно време”. Справянето с 

него далеч не е толкова лесно, колкото с първия, тъй 

като от екзистирането, както и от времето, човек не 

може да избяга по друг начин освен чрез 

самоубийството. 

Без другия времето изгубва линейния си 

характер. След като Арент се озовава в безизходицата 

на безкрайното самоизтезание, характерно за 

хеавтонтиморуменоса, хоризонтът на времето се 

закрива за нея. При разрушителното робски-

тиранично самонасилие екзистирането се лишава от 

екстатичния си характер. В такива безизходни 

ситуации времето се самозатваря подобно на змията, 

захапала опашката си. Тогава то започва да протича 

между палача, упражняващ разрушителното си 

господство, и жертвата на нещастната любов, 

неспособна или нежелаеща да се откаже от 

несбъднатите си любовни копнежи. 

Тук Х. Арент се спира на връзката между 

нагоните и страховете си. Първите са обсадени от 

вторите, което прави невъзможно задоволяването или 

оттичането им към реалността. За да опише 

възникналите на това равнище конфликти, Х. Арент 

прибягва към метафори, заимствани от областта на 

бойните действия. Всъщност Противникът, обкръжил 

нагоните ѝ, произлиза от самите тях. Врагът на 
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желанията ѝ не е външен, което прави изключително 

трудно, ако не и непосилно, преодоляването на 

обсадата му. 

Това свое състояние Арент описва по 

противоречив начин: А) като „чувство на 

застиналост”; Б) „на подгоненост” (Арент 2004: 24). 

От една страна, тя изпитва страх, каращ я панически 

да бяга33, но, от друга, – тъй като всички пътища и 

възможности за бягство са отрязани – затъва в 

меланхолична кататония. Така тя изпада в състояние, 

сходно със смъртта, която някои животни имитират, 

когато няма къде да се скрият от преследващите ги 

хищници. 

При подгонената застиналост – ако можем да си 

послужим с този оксиморон – всички радости, 

скърби, болки и съмнения преминават през Х. Арент 

като през „мъртва плът” (или може би като през жив 

труп, което е горе-долу същото). В това състояние тя 

изгубва способността си да „живее тук и сега”. В 

резултат на разцепването на личността ѝ тя престава 

да преживява настоящето в момента на настъпването 

му, а го улавя със закъснение – едва след 

„отекването” му в миналото. Така съзнанието започва 

да го долавя като че ли е ехо.34 

                                                 
33 От психоаналитична гледна точка двете алтернативи на 

страховата реакция са: А) агресия; Б) бягство. 
34 Подобна ретардация или забавяне, само че в закодирана 

форма, може да бъде открита в романа на С. Бекет 

„Неназовимото” (Unnominable; „Думи няма” – бълг. превод). 

Героят казва: „Горе се веселят. Но понеже другите ги няма, 

следователно викам аз” (Бекет 1995: 18). Изводът, който прави 

викащият герой, противоречи на всекидневния опит – когато 

викаме, ние не само знаем какво правим, но чуваме собствените 
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Това е времето, в което живее Обсаденият Нагон, 

произвел собствения си Враг – Страха, обърнал се 

срещу първоизточника си. Ретардацията на 

преживяването на времето или „ехото от настоящето” 

настъпват в резултат на емоционалното разцепване 

на личността. Същинското настояще бива обсебено 

от Врага, от Двойника, сдобил се със самостоятелно 

съществуване и обърнал се срещу онзи, от когото е 

произлязъл. Времето трябва първо да бъде 

предоставено на Страховете и едва след това жалките 

му остатъци могат да бъдат подхвърлени на по-

слабия им нагонен противник. По сходен начин 

главният герой на С. Бекет от „Думи няма” 

(Unnominable) долавя собствените си викове не 

непосредствено, а по пътя на логическото 

заключение, т.е. със закъснение, изхождайки от 

негативната предпоставка, че след като „другите ги 

няма”, то онова, което чува, е не весел смях, а викове, 

произведени от самия него (Бекет 1995: 16).35  

Така обсадената от страховете си Х. Арент 

заживява в две времена: А) в едно реално време, 

присвоено от Противника, който сама е произвела; Б) 

във второ – изоставащо или закъсняващо, 

представляващо (акустично, т.е. темпорално) 

                                                                                              
си викове, освен ако не се намираме на шумно място, какъвто не 

е случаят с героя на С. Бекет. 
35 Улрих, главният герой от „Мъжът без качества”, въвежда в 

разговора си с една жена, на която всичко ѝ е на мястото, 

метафората “акустика на пустотата”. Ако например карфица 

падне на пода в празна стая, шумът, който ще вдигне, ще 

бъде несъразмерно голям. Същото се случва и когато 

пустотата лежи между хората. Тогава не знаеш дали крещиш 

или е налице гробна тишина (Музил 1984; 2: 258-259).  
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отражение на първото. Може да се каже, че във 

времеви план тя възпроизвежда терзанията на 

нимфата Ехо, отхвърлена от любимия ѝ Нарцис (Кун: 

https://chitanka.info/text/2428/11). Опитва се да открие 

отдушник на страховете си в изкуството, но със 

„замръзналите си канари” то не може да я дари с 

нужната утеха (Арент 2004: 22). 

Езикът, използван от Х. Арент за описанието на 

нагонните ѝ страхове, показва очевидно сходство с 

онзи, чрез който се планират и предприемат бойните 

действия. В „Изобретяването на всекидневието” М. 

Серто показва, че терминологията, използвана във 

военната наука, може да намери приложение и при 

анализите на значително по-широк кръг 

социокултурни феномени. Той прибягва към езика, 

използван от Клаузевиц в трактата му „Теория на 

голямата война”, за да изследва и опише 

всекидневните „начини на правене”, изграждащи 

„тъмния фон на социалната дейност” (Серто 2002: 

39). 

Същата терминология, до която прибягва 

френският философ и културолог, е подходяща и за 

топологичното описание на автоагресията, на която 

Х. Арент става жертва. Студентката се оказва лишена 

от свое място в социалния свят, тъй като душата ѝ 

бива обсадена от собствените ѝ страхове. Както пише 

М. Серто, стратегическото рационализиране се 

стреми да се разграничи от средата, за да оформи 

мястото на собствената власт и на собствената воля. 

По същество това е един модерен или картезиански 

жест – да оградиш собственото в свят, „омагьосан от 

невидимата власт на Другото”, който може да бъде 

https://chitanka.info/text/2428/11
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открит в сферата на политиката, науката или 

военното дело (Серто 2002: 104). 

Х. Арент, попаднала под властта на другия, но 

напълно лишена от възможността да се справи по 

рационален път с неговото надмощие, се оказва 

неспособна да се върне обратно към автентичността 

на съществуването си. Изоставена от любимия, тя 

произвежда Противник, с когото е принудена или да 

влезе в неравностойна схватка, или да прибегне до 

тактически отбранителни действия до момента, 

когато силите на Врага отслабнат и той вдигне 

обсадата си. 

На фона на това конфликтно меланхолично 

разцепване можем да се върнем обратно към 

„ускореното” или „мълниеносното” време”, в което 

се осъществява разбирането на обичания човек. 

Според М. Цветаева тук също става дума за 

отношение между Две Времена, преходът между 

които обаче е семиотично натоварен, тъй като е 

„Превод на Винаги в Сега”. По този начин 

неподвижната подвижност на вечността може бъде 

преживяна в подвижната неподвижност на 

настоящето.36 

Когато обаче руската поетеса бива лишена от 

писмата на любимия ѝ Р.-М. Рилке, нейните 

преживявания не се различават съществено от тези на 

Х. Арент, както и на майката от романа на Бл. 

Димитрова „Пътуване към себе си”. Безпокойството 

ѝ, породено от невъзможността за мигновено 

прекосяване на разстоянията, делящи я от любимия, 

                                                 
36 При Бл. Димитрова двете времена бяха отнесени към майката 

и детето. 
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се отразява върху структурирането на времето, в 

което живее. Тя става зависима от 

последователността на дните и писмата, на часовете 

и редовете, т.е. от отношението между знаците и 

времевите интервали помежду им. 

Очакването обезценява часовете, които се 

превръщат в „степени” към Писмото на Любимия. В 

романа си „Преображението” Т. Готие показва, че 

неизпълнените очаквания, насочени към важна или 

значима личност, водят до удължаване или забавяне 

на времето. За да се предпази от възникващото на 

тази основа чувство на празнота и пустота, М. 

Цветаева прибягва към един натраплив защитен 

механизъм, чието предназначение е да я избави от 

заплашващото я безсмислие и безперспективност в 

ситуацията на самота и изоставеност. Тя започва да 

брои дните и часовете, отделящи я от получаването 

на нова вест от любимия (Цветаева 1990: 126). Това е 

начин за запълване на символната празнота в душата 

ѝ до момента, когато благодарение на словото на 

другия отново ще стане възможен преводът на 

вечното в настоящето. 

ХХІ в. като че ли направи невъзможни 

терзанията от подобно естество. Опасващите цялото 

земно кълбо мрежи, позволяват комуникацията да 

бъде поддържана по всяко време и почти от всяка 

точка на планета. Дали това обаче е достатъчно за 

запълването на символната празнота, отделяща 

хората едни от други.  

В сюрреалистичното си стихотворение в проза 

„Апаратът на телефона” Понж намеква, че можем да 

се противопоставим на превземащата жизнения ни 
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свят техническа рационалност (това е времето на 

критикуващите я М. Хайдегер, К. Ясперс, Т. Адорно, 

М. Хоркхаймер и др.), ако съумеем да погледнем от 

друг зрителен ъгъл на нейните изобретения, сдобили 

се със статута на „естественост”. За тази цел трябва 

да си дадем сметка, че техническите езици, идеалът 

на логическите позитивисти, не са единствената 

алтернатива за описването на достиженията на 

инструменталния разум. Поетът-сюрреалист показва, 

че описанието на апарата на телефона с нищо не би 

изгубило, ако бъде осъществено с помощта на 

символи и метафори, заимствани от областта на 

митичното мислене. 

От това, че последните не отговарят на научните 

изисквания за еднозначност и определеност, в 

никакъв случай не следва, че са негодни за 

описанието на постиженията на техническия разум. 

Напротив, именно благодарение на нееднозначността 

и неопределеността си те позволяват да бъдат 

правени описания, чрез които да бъде запълнена 

смисловата празнота, привидно зееща между 

техническите приспособления, обсебили бита ни, от 

една страна, и човешката душа, от друга.  

Телефонът е едно от тези изобретения. Малцина 

са познаващите устройството на този апарат, който – 

за разлика от времето на Ф. Понж – вече може да 

бъде носен и в джоба. Не повече обаче са и 

запознатите с топологичната устроеност на 

човешката душа. Това, върху което френският поет се 

опитва да ни обърне внимание със своето 

стихотворение-енигма, е, че е възможно създаването 

и използването на език, заимстващ символи и 
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метафори от областта на митичното мислене, с чиято 

помощ да бъдат правени описания както на Апарата 

на Телефона, така и на Психичния Апарат (Фройд).  

М. Рифатер се е опитал да прочете това 

стихотворение в проза интертекстуално (Рифатер 

1991: 72-86), но за съжаление е пропуснал да отчете 

възможността за прехвърлянето на мост между 

напълно несъвместимите на пръв поглед езици. Не 

съществуват никакви априорни основания, от които 

да заключим кой от въпросните два типа езици би 

следвало да се ползва с приоритет. Описанието на 

непонятното за мнозина устройство на телефона би 

могло да бъде осъществено както с помощта на 

специализирани технически термини, чието 

усвояване изисква солидна подготовка, така и със 

значително по-близките до човешката душа символи 

и метафори, които са освободени от 

универсалистките или абстрактно-реалистки 

претенции. В духа на Р. Рорти (Рорти 1998: 70-71) 

можем да кажем, че разполагаме със свободата за 

изработването на пределни речници, позволяващи 

описанията както на непонятните машини и на 

техните скрити от погледа ни загадъчни устройства, 

така и на не по-малко загадъчните и непонятни 

дълбини на човешката психика.  

Съвременният технически свят осезаемо скъси 

дистанциите, отделящи ни от другите, но оттук не 

далеч не следва, че той е в състояние да изчерпи или 

разреши загадката, свързана с другостта. Изобилието 

от комуникативни възможности технически 

благоприятства диалога, но те в никакъв случай не 

допринасят за обогатяването на неговата смислова 
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пълнота, а още по-малко за себеразбирането. Времето 

за комуникативното достигане до другия наистина 

става мълниеносно, но в повечето случаи то няма 

нищо общо с проникването в неговата времевост.  

По-скоро в света на мигновените комуникации и 

на забързаното ежедневие започва да не достига 

онова време, от което се нуждаят думите за 

откъсването им от шаблонните значения. Вероятно в 

бъдеще ще четем SMS-те или е-mail-те – а не писмата 

– на известни личности. Въпросът е дали в 

новоизграждащия се свят на светкавични връзки, 

променящи възгледите ни за пространството и 

времето, ще останат свидетелства за съществуването 

на души, устроени и преживяващи света и другите по 

не-дигитален начин. 
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М 4: „Един живот, живян по много начини“. 

Хората като изначални носители на интереси в 

контекста на теорията на Запфе за биософията 

 

автор: доц. д-р Силвия Серафимова – секция 

„Етически изследвания”, ИИОЗ-БАН 

 
Абстракт: Главната цел на настоящата студия е да се 

анализират основанията за развитието на понятието 

„биософия“ така, както то е разгледано от норвежкия 

философ Петер Весел Запфе. Предлагайки генеалогическа 

реконструкция на биософския метод, ние си поставяме за 

цел да изследваме някои от следните „отворени“ въпроси 

в съчиненията на Запфе. Какви биха били основанията да 

говорим за „биософски“ и „биологичен“ метод като 

взаимозаменяеми, макар и несъвпадащи методи, както 

предлага Запфе, така че да бъде избегнато редуцирането 

на философските импликации на биософията до 

биологичен детерминизъм? Какви аргументи могат да 

бъдат приведени, за да се откроят уникалните аспекти на 

биософията като философска теория в контекста на 

постепенно развиващата се концепция на Запфе да се 

говори за биософски метод, а не за биософия? Какъв е 

интердисциплинарният потенциал на подобна теория с 

оглед на открояване на ролята на биософията като 

многопластова философска концепция, заимстваща 

методи от сферата на биосемиотиката, етологията, 

биологията, психологията и екзистенциалната философия? 

Ключови думи: биософия, биосемиотика, мулти-

фронтални интереси, механизми на фиксация, космическо 

чувство за паника, Петер Весел Запфе, Якоб фон Юкскюл, 

Джордж Бъркли 
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“One Life Lived in Many Ways”. Humans as Qua Bearers 

of Multi-frontal Interests in the Light of Zapffe’s Theory 

of Biosophy 

 

Assoc. Prof. Dr. Silviya Serafimova. Department of Ethical 

Studies, Institute for the Study of Societies and Knowledge, 

Bulgarian Academy of Sciences 

 

Abstract: The main objective of this extended chapter is 

to analyze the reasons behind the development of the concept 

of biosophy, as displayed by the Norwegian philosopher Peter 

Wessel Zapffe. Providing a genealogical reconstruction of 

biosophy as a method, we aim at examining some of the 

following open-ended questions in Zapffe’s works. What are 

the reasons for defining biosophical and biological methods as 

mutually inclusive methods, which, however, are irreducible 

to each other, as Zapffe suggests, so that to avoid the 

philosophical implications of biosophy pointing towards 

biological determinism? What kind of arguments can we find 

for outlining the unique aspects of biosophy as a philosophical 

theory against the background of the gradually developing 

preference to biosophical method over biosophy, as 

understood by Zapffe? What is the interdisciplinary potential 

of biosophical theory which contributes to revealing the role of 

biosophy as a complex philosophical conception borrowing 

some methods from the fields of biosemiotics, ethology, 

biology, psychology and existential philosophy?  

Key words: biosophy, biosemiotics, multi-frontal 

interests, mechanisms of fixation, cosmic feeling of panic, 

Peter Wessel Zapffe, Jakob von Uexküll, George Berkeley 

 

  

1. Увод 

Целта на настоящата студия е да се проследи 

развитието на понятието биософия в творчеството на 
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норвежкия философ Петер Весел Запфе, респективно 

– конкретизацията на основанията за 

аргументирането на идеята за биософски метод като 

обусловен, но несводим до методите на приложната 

биология. Ще бъде направен опит да се открои 

ключовата роля на една генеалогическа 

реконструкция на биософската концепция на Запфе: 

концепция, която е уникална не само за нордския 

философски дискурс. Ето защо, макар че основният 

фокус на изследването е насочен към две от късните 

съчинения на норвежкия философ, посветени на 

биософската проблематика, а именно – трета глава от 

съчинението Въведение в драматургичната 

литература (Indføring i litterær dramaturgi) (1961) със 

заглавие Биософска перспектива (Biosofisk 

perspektiv) и последната глава от монографията 

Тайната на Царството Божие. Кратка биография 

на Иисус (Rikets hemmelighet. Еn kortfattet Jesus-

biografi) (1985), озаглавена Биософски послеслов 

(Biosofisk efterskrift), генеалогическата реконструкция 

има за цел да проясни до каква степен въпросните 

съчинения предлагат „ревизия“ на първоначалната 

дефиниция на Запфе за биософията, формулирана в 

неговото фундаментално съчинение За трагичното 

(Om det tragiske) (1941). 

На микро-методологическо ниво подобна задача 

предполага не само анализиране на предпоставките, 

водещи до поетапното преодоляване на колебанията, 

свързани с даването на приоритет на определението 

„биологичен“ пред „биософски“ (Zapffe 1941: 10), в 

частност – до определянето на биософията като 

философия, като „един теоретичен възглед за 
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съществуващото, ориентиран към биологията и 

нейните „анекси” (напр. палеонтологията и др.), 

който съответно се отнася изцяло емпирично към 

всички свои проблеми” (Zapffe 1992: 142), а и да се 

потърсят потенциални решения на някои от 

отворените въпроси, които Запфе поставя по 

отношение на биософията.  

Затова и в настоящата студия ще бъдат 

анализирани някои от следните въпроси: Какви биха 

били основанията да говорим за „биософски“ и 

„биологичен“ метод като взаимозаменяеми, макар и 

несводими един до друг методи, както предлага 

Запфе, така че да бъде избегнато редуцирането на 

биософията до биологичен детерминизъм? Какви 

аргументи могат да бъдат приведени, за да се откроят 

уникалните аспекти на биософията като философска 

концепция в контекста на поетапно развиващата се 

теория на норвежкия философ за биософски метод? 

Какъв е интердисциплинарният потенциал на 

подобна парадгима, респективно – каква е нейната 

нормативна валидност, допринасяща да се открои 

ролята на биософията като многопластова 

философска теория, заимстваща методи от сферата на 

биосемиотиката, етологията, биологията, 

психологията и екзистенциалната философия? Не на 

последно място - каква е концептуалната 

приемственост между късните съчинения на Запфе в 

сферата на биософията, които на пръв поглед 

изглеждат лишени от текстуална връзка, доколкото 

предлагат ситуиране на биософията в две коренно 

различни сфери, а именно – в сферите на 
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драматургията (Биософска перспектива) и 

либералната теология37 (Биософски послеслов)? 

 

2. Въведение в проблематиката на 

Биософска перспектива 

Някои от главните източници, които Запфе 

използва при формирането на своята теория за 

биософския метод включват солипсистката 

концепция на Бъркли, както и теорията за околната 

среда, формулирана от германския биолог от 

естонски произход и основател на биосемиотиката 

Якоб фон Юкскюл. По думите на норвежкия 

философ фундаменталната идея на Юкскюл за 

околната среда е тясно свързана с принципа на 

Бъркли esse est percipi, като дори се простира назад 

във времето до Протагоровата идея, гласяща че човек 

е мярка на всички неща (“homo-mensura-sætningen”) 

(Zapffe 1992: 144). 

В главата Биософска перспектива (Biosofisk 

perspektiv) (1961) Запфе предлага детайлен анализ на 

концепцията на Юкскюл за ролята на околната среда, 

откривайки едно от големите ѝ предимства в 

снемането на традиционния дуализъм межуд индивид 

и среда. По думите на норвежкия философ Юкскюл 

формулира тезата, че „средата за отделния вид, 

всъщност дори за съответния индивид, се определя 

                                                 
37 Определянето на тематиката на съчинението Тайната на 

Царството Божие като имаща отношение към либералната 

теология, трябва да се възприема с известна условност, 

доколкото, верен на своя уникален философски подход, Запфе 

проблематизира историчността на Иисус, използвайки основни 

методи от сферата на логиката. По-подробно вж. главата 

Въвеждащи бележки в настоящия сборник. 
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съвместно, вероятно напълно се определя, от 

сетивното устройство на живите организми в 

съответствие с едно възможно вътрешно развитие на 

впечатленията”. Въпросните способности и органи са 

единственото средство, единственият път към 

утвърждаването на характеристиките на средата – 

или по-точно, към утвърждаването на един Х, който 

респективно би бил наречен или би бил третиран 

като „среда” (“omverden”) (Ibid.: 143-144).  

В този контекст принципът на Бъркли esse est 

principi е разгледан в по-широк смисъл. 

Основателността на неговата теза е оценена от 

позицията на „перципиране”, на базата на която 

субектът може да разбере „същността” без 

„перципиране” (Ibid.: 144). За да бъде схваната от 

една съзнателност, неопровержимостта на тезата esse 

est percipi трябва да бъде определена от 

перспективата на „percipi“, от която човек може да 

разбере едно “esse” без “percipi”, след като работата 

по прецизирането е приключена. Запфе твърди, че 

концепцията на Бъркли остава погрешно разбрана 

преди човек да съумее да съпостави „същността” 

(esse) с нейното възприемане (perceptum), при 

разрешаването на проблема с идентичността (Ibid.). В 

стремежа си да проясни концепцията на Юкскюл, 

норвежкият философ приема, че гореспоменатото 

твърдение може да бъде преформулирано по следния 

начин: „Биологът не може да работи с нищо друго 

освен с “perceptum” (Ibid.: 144-145). На свой ред 

обаче, при съчетаването (вероятно при 

акумулирането) на редица възприятия един студент 

на Бъркли или Юкскюл приема, че в основата на 
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възприятието му да схваща възприятието на 

животните лежи при всички случаи едно изначално 

усложнение (“perceptum est percipi”) (Ibid.: 145). 

Запфе акцентира върху факта, че смесването на 

перцепцията с една предпоставена същност (esse) има 

сериозни последствия в практическия живот. 

Твърдението, че друг индвид има друго възприятие 

обаче е несъществено от гледна точка на биософията, 

„освен ако въпросното нещо няма друга релевантност 

като интерес за индивида” (Ibid.).  

Подобна интерпретация поражда въпроса дали 

можем да говорим за „незаинтересована” перцепция 

и ако това е така, не означава ли, че подобно 

предпоставяне е възможно само когато „същността” 

(esse) съвпада с „възприемането” (percipi)? Трябва да 

обърнем внимание на факта, че такава спекулация е 

релевантна само ако въпросната хипотеза се разгледа 

като субстанциално обусловена, което на свой ред 

води до нейното погрешно интерпретиране. От друга 

страна дефинирането на биософията по отношение на 

„заинтересованата” перцепция провокира следните 

два проблема. Първо, какви биха били основанията за 

утвърждаването на биософията като обуславяща 

преодоляването на затрудненията, свързани с 

епистемологическия релативизъм? Второ, какви биха 

били конкретните проекции на гореспоменатата 

„незаинтересована” перцепция в смисъла на Запфе, 

респективно - възниква ли необходимостта от 

въвеждането на определен тип йерархия по 

отношение на различините видове перцепции, а 

именно – каква е необходимостта да се говори за „по-

важни” и „по-маловажни” перцепции? Ако подобни 
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уточнения бъдат приети, това би довело до 

погрешното заключение една среда (Umwelt)38 да се 

възприема като „по-важна” в епистемологически, а 

дори и в аксиологически смисъл от друга среда. 

Конкретизирането на ролята на перцепцията и 

средата е от ключово значение за Запфе, доколкото 

начинът, по който той легитимира т.нар. човешко 

„свръх-устройство39 е свързан с биологическото 

                                                 
38 По думите на Юкскюл, понятието среда (Umwelt) (заобикалящ 

свят или среда) е тясно свързано със способността на животните 

да отграничават определено значение, която отива отвъд чисто 

инстинктивните реакции (Buchanan 2008: 21). Ето защо 

подходите към средата не трябва да бъдат изследвани като 

отнасящи се единствено до сферата на етологията (Ibid.). 

Позовавайки се на Кантовия принос, свързан с 

проблематизирането на позицията на универсума, който е 

„съществуващ единствено като човешка форма на перцепция“ 

(Ibid.), Юкскюл твърди, че ние трябва да направим крачка 

напред в „реинсталирането” на „пространството на средата на 

индивидуалното човешко същество съобразно неговото 

подобаващо място“ (Ibid.). В този контекст е логично да се 

запитаме как устройството на света се явява субективен опит за 

организмите (Ibid.: 22). Друго важно уточнение е, че доколкото 

средата е перцептивната среда на организмите, която се 

разграничава от света като обект, ние можем да проследим как 

средите на различните органимзи могат да се припокриват по 

между си (Ibid.: 25).  
39 Запфе акцентира върху факта, че благодарение на скáлата на 

интереси, ние можем да формулираме скàла на способностите 

(evner) (Zapffe 1941: 619). Тази скала е дефинирана като 

„специфична група, намираща се в групата от цялости“ (в 

случая – в групата, свързана с качествата на организмите) 

(Ibid.). Скáлата на способности се съчетава най-вече с групата 

на интересите, която е наречена група на разивитие или 

реализация на интереси (Ibid.). С помощта на способностите, 

носителят на интереси съзнателно се стреми към реализацията 
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устройство на човека, макар и без да се ограничива 

до него. Екстраполирайки тезата на Юкскюл, 

норвежкият философ твърди, че биологическото 

устройство на човека не е изолиран феномен, а е 

тясно свързано с перцепцията и ролята на средата, 

което на свой ред води до утвърждаването на 

представителите на човешкия род като носители на 

различни комплексни интереси. Според Запфе 

съществуват две съществени тенеденции, които 

доминират описанието на изпълнения с интереси 

живот на цивилизования човек (Ibid.: 158). Първата 

тенденция е, че цивилизованият човек по правило 

„подслонява” повече и по-силни интереси, 

отколокото един живот в дадена среда, а вероятно и 

по цялото земно кълбо, може да реализира, 

представяйки аргумент в полза на хипотезата, че 

именно интересите са тези които провокират 

потребността от фиксации. Другата богата на 

последствия специфика на биологично 

детерминираното устройство на човека се дължи на 

нефиксираността (ufiksertheten) в смисъла на 

Запфе40 (Ibid.: 159). Именно въпросната особеност е 

                                                                                              
на своите интереси (Ibid.). Тези способности могат да бъдат 

отчасти достатъчни (sufficiens), отчасти недостатъчни (дефицит) 

(underskudd), съответно – може да има излишък от способност 

(et overskudd i evne), заедно с тази способност, която се изисква 

от задачата или ситуацията (Ibid.). Освен това излишъкът може 

да даде предимства, да бъде ирелевантен към решението на 

задачата или да предизвиква негативни последствия (Ibid.). 
40 Когато дадена способност се прояви в няколко или само в 

един функционален вариант, тогава тя се нарича фиксирана 

(fiksert) (Zapffe 1941: 619). Ако способността бъде обогатена с 

вариабилност, евентуално, при неограничен избор на начина на 
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това, което различава, до голяма степен, човека от 

висшите животински видове (Ibid.). Предполага се, че 

става въпрос за субстанциална разлика (i “væsen”), 

показваща една несъпоставимост (Ibid.). По думите 

на Запфе, при повечето висши животински видове 

има „една доминираща способност”, която е 

концентрирана в един специализиран орган (Ibid.). 

Тази способност доминира и ограничава развитието 

на живота на животното, заедно с перцептивното му 

устройство. Запфе се позовава на тезата на Юкскюл 

(изложена в съчинението му Среда и вътрешен 

живот на животните), гласяща че въпросната 

способност ограничава и картината на заобикалящия 

го свят, а също и възможното „себе-чувстване” (jeg-

følelse) (Ibid.). 

Анализирайки гореспоменатите наблюдения, ние 

трябва да конкретизираме как да се преодолее 

интерпретирането на биологичното устройство на 

човека, така че да бъдат избегнати 

предизвикателствата на биологичния детерминизъм. 

Като възможно решение, бихме предложили 

                                                                                              
употреба, тогава тя се нарича нефиксирана (ufiksert) (Ibid.: 619-

620). Запфе отеблязва, че съществува скáла между тези две 

крайности (Ibid.: 620). Когато бъде съпоставена с една по-

успешна фиксация, една неуспешна фиксация се нарича 

погрешна фиксация (en feilfiksation). На свой ред вариантите на 

погрешната фиксация включват свръх-фиксация 

(overfiksationen), когато способостта е „твърде фиксирана” и 

недостиг на фиксация (underfiksationen), когато способността е 

„твърде неопределена” (Ibid.). В противоположност, 

„нормалният“ и напълно удовлетворен интерес се означава като 

реално решение (realløsning) на задачата, която е поставена 

преди да бъде постигнато удовлетворяването на интереса (Ibid.). 
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човешкото устройство да бъде дефинирано чрез 

позоваването на принципите на биологичния 

градуализъм, което на свой ред би обяснило защо 

специализацията на организмите е необходимо, но не 

и достатъчно основание за дефинирането на 

способността за нефиксираност като приоритетна 

способност единствено на човешкия род. В противен 

случай висшите видове животни също трябва да 

бъдат разглеждани като притежаващи въпросната 

способност. На макрометодологическо ниво 

затрудненията се пораждат от факта, че както 

биологичното устройство на другите организми, така 

и биологичното устройство на човека, допринасят 

човешките интереси като цяло да бъдат „по-силни” в 

смисъла на Запфе от чисто биологичните интереси. 

Също така въпросната теза може да бъде 

илюстрирана с факта, че фиксационните механизми 

зависят от ограниченията, свързани с физическите 

възможности на даден организъм, макар че те не се 

свеждат до тях. 

В този контекст ще изследваме как в рамките на 

теорията за биологичното устройство на човешкия 

род Запфе аргументира въвеждането на понятия от 

типа на „дефицит в устройството” и „свръх-

устройство”, както и ролята на фиксационните 

механизми. Анализът на въпросните механизми би 

могъл да даде отговор на въпроса защо биологичното 

устройство е необходимо, но не и достатъчно 

основание за реконструирането на екзистенциалната 

конституция на човешките индивиди, разбрана в 

смисъла на Запфе. Основания за подобна хипотеза се 

откриват във факта, че формирането на въпросната 
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екзистенциална конституция е тясно свързано с 

ролята на средата, която представя поле на 

реализация на различни биологични, социо-културни, 

аутотелични и метафизични интереси.41  

Ролята на фиксацията в концепцията на 

норвежкия философ е определена като резултат от 

преживяването и/или осъзнаването на границите на 

перцептивния апарат, а именно – от осъзнаването на 

„децентрализирания” начин на развитие на човешкия 

живот. За разлика от устройството на останалите 

видове, фиксационната способност у човека би могла 

да се обясни с факта, че рефлексията върху 

жизненото му развитие не е зададена от една 

доминираща способност. От друга страна обаче, от 

подобно наблюдение не следва, че перцептивният 

апарат на хората може да бъде уподобен на 

перцептивния апарат на животните, дори когато те се 

отличават с по-малко специализирани органи и липса 

на доминираща способност. При провеждането на 

подобен паралел, ограничен до физиологичните 

измерения на типа перцептивни апарати, остава 

                                                 
41 Терминът „интерес“ се използва от Запфе като общо название 

за няколко понятия, които са в по-голяма или по-малка степен 

синонимни, а именно – понятията „потребност“, „порив“, 

„копнеж“, „желание“, „воля” и т.н. (Zapffe 1992: 145). По думите 

на норвежкия философ има четири фронта на интереси – 

биологичен, социален, аутотеличен и метафизичен. Когато 

употребява названието „фронтове“, той също така говори за 

„план“, „фрагменти“ или „сектори“ (Zapffe 1941: 50). 

Дефиницията на Запфе за „фронт” релевантно представя 

същността на взаимодействието между видовете и природата. 

Тя илюстрира как фронтът предлага по-скоро перспектива за 

въпросното взаимодействие, отколкото фокусиране върху 

нейните (на перцепцията – бел. на прев.) конкретни проявления. 
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неясно защо само хората притежават 

гореспоменатата способност за фиксиране. Ето защо 

правим заключението, че произходът на различието 

трябва да бъде търсен в това, което Запфе нарича 

роля на съзнателността и фантазията в частност. 

По думите на норвежкия философ изборът на 

животното в дадена ситуация често стои между 

използването и не-използването на даденото 

устройство (Ibid.). Следователно колкото по-слабо са 

специализирани органите, толкова по-всестранно 

могат да бъдат използвани.42 На свой ред човек 

притежава едно множество от такива способности, 

които са „потенциално” налични: отчасти поради 

„примитивността на крайниците”, с други думи – 

поради тяхната „недиференцирана форма”, отчасти 

поради огромния капацитет на съзнателността и 

фантазията по отношение на неподлежащата на 

схващане функция на изследващата мисъл (Ibid.). 

Запфе приема, че тази особеност вероятно също е 

отново свързана с огромните количества от 

недиференцирана протоплазма43 в главния мозък, ако 

                                                 
42 Запфе дава примера с мечката, която може да тича, да се 

катери, да копае, да плува и да напада (Ibid.). 
43 По думите на Запфе е “прекалено” да участваме „в 

боричкането върху гроба на Дарвин“ поради това, че ни е грижа 

за съществуването на видовете, или по някаква друга причина 

(Zapffe 1941: 16). Последователният, едновременен или 

необясним генезис  може да бъде един и същ за нас: на нас ни е 

разрешено единствено да държим позицията за обща 

фундаментална връзка, за равенство пред закона през целия 

живот или по-точно, за общия ключов характер на механизмите 

на предпазване, прехрана и репродукция, свързани с 

функционалните условия в специфичното поле на земна сила 

(Ibid.). Това единство може да бъде проследено обратно до 
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наличието (ѝ) е предизвикало изключително много 

проблеми в съответните части на мозъците на 

медиците44 (Ibid.). 

Връщайки се към първата тенденция, отнасяща 

се до генеалогията на фиксациите, ние ще изследваме 

два варианта в рамките на теорията на Запфе. 

Отчасти цивилизованият човек трябва отново и 

                                                                                              
протоплазмената основа на живота, както и до единството на 

хистологичната структура (до функционирането на мускулите и 

нервните тъкани) (Ibid.). Позовавайки се на теорията на 

Юкскюл, Запфе акцентира върху две от многото характеристики 

на протоплазмата, а именно – върху достъпа до временно 

формиране на органи и върху характеристиката, свързана с 

постоянната диференциация (Ibid.: 41). Първият знак на 

промяна в непосредствената, хомогенна среда (маса), отнасяща 

се до една индивидуализирана „зоологическа цялост“ (en 

individualisert zoologisk enhet) е формирането на мембрана, един 

външен пласт „от по-устойчива материя“, ектоплазма, за 

разлика от непроменения вътрешен пласт или т.нар. ендоплазма 

(Ibid.). По думите на Запфе тези две форми плазма могат да си 

взаимодействат (Ibid.). В този контекст, съществуването на 

недиференцирана протоплазма е условие за дейността на 

формиращите сили (Ibid.: 44). На свой ред плазмата е 

дефинирана като материала, в който тези сили се изявяват и ни 

достигат така, че по силата на потребността ни от причина, ние 

в крайна сметка трябва да се върнем към „нещо“. Когато 

материалът е изчерпан на принципа на диференциацията, силите 

постепенно стават подвластни на все по-лоши обстоятелства до 

тогава, докато те не престанат да бъдат под контрол в процеса 

на дадена промяна (Ibid.). 
44 Запфе се позовава на съчинението на С. Х. Попелбаум, Човек 

и животно (Mensch und Tier) (1956). Ограничаването до 

обясненията, свързани с протоплазмата, увеличава риска от 

изпадането в натуралистки обяснения, въпреки че съществуват 

основания за разглеждането на биологичната специализация на 

човека като резултат от диференциацията на протоплазмата.  
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отново да се отказва от преживяването на нещата, 

които ежедневните мечти представят в изкусителна 

светлина, но които релано са непостижими – 

пътуване до луната, спечелване на състояние, 

„спасение на човечеството”, правене на света по-

добър, един мъж да обича и да бъде обичан от всички 

жени, които забележи (Ibid.: 158). Отчасти 

цивилизованият човек трябва да избира между 

постижими неща, при които едното изключва 

другото. На свой ред необходимостта на избора е 

съпроводена от мъчителността на избора, която в 

определени случаи нараства с броя на възможностите 

(Ibid.). В този контекст фронтът на интереси е описан 

от Запфе като наподобяващ военен фронт: колкото е 

„по-разтеглив” във връзка с дадените ресурси, 

толкова той е по-неустойчив (Ibid.). Един духовен и 

всестранноразвит човек би могъл да страда от 

откритието, че той би трябвало да разполага с хиляда 

живота вместо с един, за да не трябва да отнесе 

деветдесет и девет процента от своите възможности 

със себе си в гроба (Ibid.).  

Нещо повече, Запфе уточнява, че човешката 

природа (като всяка жива природа),45 се 

характеризира в най-общи линии със следните два 

фактора. Първият е устройството (Utrustningen), 

което може да варира по силата на предявените 

изисквания от „дефицит в устройството” (under-

utrustning), „недостатъчност” (utilstrækkelighet, 

insufficiens), през „еквивалентност” (ækvivalens) до 

                                                 
45 Това уточнение провокира някои противоречия, доколкото 

Запфе твърди, че способността за създаване на фиксации е 

приоритет на човешкия род.  
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„свърх-устройство“ (overutrustning). Състояние, при 

което има способности и сила, които остават след 

като потребността е удовлетворена (Ibid.: 160). 

Вторият фактор е условието за фиксация (Fiksations-

forholdet), варираща от “дефицит на фиксация” 

(under-fiksation) (лабилност, бездействие, 

безхарактерност в степен, която е 

неблагоприятстваща в съпоставка с даден интерес, 

проявен от един или друг носител), през 

„съответстваща фиксация” (tilpasset fiksation) 

(необходима устойчивост и т.н., благоприятстваща 

със значителна степен на еластичност, 

усъвършенстване, контролируемост на 

алтернативите) и „свръх-фиксация” (over-fiksation) 

(упоритост, закостенялост, настойчивост и т.н.), 

както и погрешна фиксация (feil-fiksation), която има 

най-различни измерения46 (Ibid.). Анализирайки 

класификацията, предложена от Запфе, стигаме до 

извода, че степента на фиксираност се определя и 

същевременно определя как недостатъчната 

фиксация или свръх-фиксацията зависи от 

устройството на конкретния носител на интереси. 

Това на свой ред води до адекватно поведение с цел 

частичното или цялостно удовлетворяване на даден 

интерес, въпреки че фиксацията остава 

нередуцируема до самото устройство на индинида. 

Ето защо и норвежкият философ предпочита да 

говори не за индивиди, а за носители на интереси.  

На базата на гореспоменатите наблюдения 

стигаме до заключението, че анализът на влиянието 

на теориите на Бъркли и Юкскюл върху биософията 

                                                 
46 Вж. автоцитатите на Запфе (Zapffe 1941: 20, 28, 81). 
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на Запфе допринася не само за открояването на 

уникалните аспекти в концепцията на норвежкия 

философ, но също и за проясняването на това как 

биософията функционира като специфичен тип 

екзистенциална философия, която не се ограничава 

до приложната биология. Биософията илюстрира 

защо трябва да избягваме както биологичния 

детерминизъм, така и метафизичния спиритуализъм, 

ако искаме да откроим комплексността на 

екзистеницалното напрежение в смисъла на Запфе, 

свързано с уникалността на човешкия род като 

единствен род, който е в състояние да изпитва т.нар. 

космическо чувство на паника (Запфе 2014: 132). 

Чувство, чрез което той осъзнава своето собствено 

съществуване във вселената като процес на ставане, 

което не може да донесе пълно примирение, когато 

човек се сблъсква със смъртта и болестта като 

биологично детерминирани процеси. 

 

2.1. Специфични аспекти на биософията като 

философска теория  

По думите на норвежкия философ Сигмунд 

Квальой биософската преспектива на Запфе има „по-

дълбоко” измерение, а именно, че човекът е такова 

същество, което изисква смисъл със самото си 

съществуване, както и с живота на човечеството като 

цяло. Именно търсенето на смисъл е отличаващата 

характеристика на човека, която го разграничава от 

другите същества. Тя е свързана с т.нар. „свръх-

устройство“, но природата не може да изпълни това 

условие сама (Kvaløy 1992: 274-275). 
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На свой ред Арне Нес определя биософията на 

Запфе като екософия,47 твърдейки че тя притежава 

„експлицитна екософска ценност” (Naess 1973: 22). 

Пресечната точка между екософията и биософията е 

открита в разбирането на мъдростта  като предлагаща 

знание и разумност, а не определен тип 

имперсонално или абстрактно мислене (Ibid.). В този 

контекст биософията е характеризирана като даваща 

прозрение за живота, което на свой ред подобрява 

нашето въприемане на човешката ситуация (Ibid.). От 

друга страна биософията е „мислене за живота”, 

илюстриращо защо системите от вярвания, които 

човешкият род е използвал като основание за „своето 

чувство за живот”, трябва да бъдат взети предвид, 

както и защо тези системи гарантират 

функицонирането на „крайни и детерминирани” 

ценности (Gundersen 1974: 24).  

Самият Запфе акцентира върху ролята на 

биософията в сферата на драматургията48 (Zapffe 

                                                 

47 По думите на Нес екософията е „философия на 

екологическата хармония или равновесието. Философия като 

тип мъдрост (sofia)…“ „която е нормативно отворена и съдържа 

норми, правила, постулати, анонсиране на ценностни 

приоритети и хипотези, свързани със състоянието на нещата в 

универсума“. Норвежкият философ твърди, че „Мъдростта е 

мъдрост-план за действие, предписание, не само научно 

описание и предсказване“ (Drengson and Inoue 1995: 8). 

48 Драматичното впечатление в теорията на Запфе е дефинирано 

като обуславящо необходимостта човек да се обърне към 

спецификите на психологията, изследвайки утвърждаването на 

драматичното в сфера, където „животът се бори за своето 

съхранение, както и за своето развитие в една повече или по-
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1992: 142). Той уточнява, че биософският въглед 

върху дадена тема в драматургията ясно се 

разграничава както от метафизическия възглед 

(респективно - от един духовен, материалистичен, 

виталистки, финалистки, религиозен възглед и т.н.), 

така и от един спекулативен, естетически светоглед, 

„който е индиферентен и не непременно полемичен” 

(Ibid.). Ако именно тези светогледи са от такъв 

характер, че се предполага „неведомите сили” да се 

легитимират чрез „природните закони” и 

„биологичния живот”, тогава това би означавало, че 

те се основават на същия материал на изследвание 

(Ibid.). Така разликата щеше да се дължи единствено 

на начина на интерпретацията му (Ibid.). Запфе 

продължава с уточнението, че ситуацията би могла да 

бъде различна,49 ако въпросните светогледи 

разглеждат импулси, които, от гледна точка на 

съзнателни теологични предпоставки (“teologiske” 

grunder),50 са нарушени и „могат да нахлуят по всяко 

време”: тогава човек или променя курса, или трябва 

да се осланя на общия опит (Ibid.: 142-143). Когато 

                                                                                              
малко предразполагаща среда“ (Ibid.: 143). Всички дисциплини, 

които имат тази борба като предмет на изследване „ще бъдат, 

разбира се, взети предвид от изследователите, заинтересовани 

от биософията“ (Ibid.). Нещо повече, Запфе дефинира 

биософската картина на човешката ситуация в света като 

цялостен хоризонт (som en rundhorizont) на разгръщащите се, 

конкретни курсове, където стойностните интереси “се смесват в 

борбата по такъв начин, че те стават курсове на драматичния 

материал“ (Zapffe 1992: 167). 
49 В този контекст можем да говорим за субстанциална разлика. 
50 В изданието на Въведение в литературната драматургия от 

2015 г. се говори за „телеологични предпоставки“ („teleologiske” 

grunder”). Срв. Zapffe 2015c: 80. 
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разликата се дължи на най-дълбоките предпоставки и 

поради липсата на обща платформа, компромисът е 

невъзможен (Ibid.: 143).  

 В този контекст основният проблем е дали 

позоваването на т.нар. от Запфе биологичен живот не 

увеличава шансовете за изпадане в крайностите на 

обективния натурализъм, а именно – в стремежа да се 

избегнат предизвикателствата, свързани с 

метафизичния въглед за трагичното, биософският 

метод да се превърне в метод в полза на обективния 

натурализъм. Редица въпроси се пораждат и от 

дефиницията на Запфе за метафизичния възглед, 

въпреки че самият норвежки философ прави 

релевантното уточнение, че биософският и 

метафизичният възгледи не се изключват по 

необходимост. Подобно сравнение само на пръв 

поглед благоприятства утвърждаването на 

субстанциални прилики: спекулация, която е 

категорично отхвърлена от Запфе. От друга страна 

обаче, макар и предлагайки задълбочен анализ на 

проблема за биософския и метафизичния възглед, 

норвежкият философ среща редица затруднения при 

проясняването на генеалогията на комплексните 

отношения между въпросните възгледи, а именно – 

как биософията може да се окаже „индиферентна“ 

без да се противопоставя по необходимост на 

метафизичния възглед. Позовавайки се на 

концепцията на Запфе за хората като носители на 

интереси, предлагаме гореспоменатото затруднение 

да бъде проблематизирано от гледна точка на това в 

каква степен определени метафизични възгледи се 

основават на различни интереси, които от биософска 
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гледна точка биха могли да се припокриват, когато се 

свързват с т.нар. от Запфе мулти-фронтални 

ангажименти. 51 

В опитите си да открои спецификите на 

биологичния опит на фона на метафизичния опит, 

норвежкият философ приема, че едно убеждение, 

което се дължи на екстензията (forlængelsen) на 

опита, предизвиква единствено любопитство от 

гледна гочка на биософията (Ibid.). Съответно – едно 

убеждение, което въври срещу опита (Бог го е грижа 

за земните потребности на всички хора,52 дори без те 

да трябва да работят), представлява интерес само 

като симптом (Ibid.). В този контекст различията 

могат да бъдат дефинирани в зависимост от степента 

на интереса, доколкото в първия случай имаме 

                                                 
51 Концепцията на Запфе за мулти-фронталните ангажименти се 

основава на взаимодействието на различни интереси от сферата 

на вече разгледаните четири фронта на интереси. Например, 

може да има биологично-социални, биологично-аутотелични, 

биологично-метафизични ангажимети и т.н. Вж. Zapffe 1992: 

157. 
52 Също така Запфе уточнява, че биософският аспект вече е бил 

наличен при пророка Иисус (Ibid.), който в Притчата за сеяча 

(за семето попаднало в различна почва, бивайки по-малко от 

орехова черупка) разказва как в една зърнена обвивка се 

съдържа основната форма на живота и неговите условия (Ibid.). 

В монографията За трагичното Запфе твърди, че още Иисус от 

Назарет е бил наясно с т.нар. закон на случайностите, 

осъзнавайки липсата на доминиращ светоглед, икономически 

принцип, гарант за задачата и за значението, отнасящо се до 

всеки един зародиш. В този контекст той отбелязва, че Иисус от 

Назарет е осъзнал, че не само специфичното качество на 

зародиша, но също и най-непредвидимият шанс е решаващ за 

неговата съдба, а именно – че „мнозина са звани, но малцина 

избрани” (Zapffe 1941: 18). 
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интерес, който е свързан с проблема, докато във 

втория става въпрос за интерес сам по себе си.  

Запфе отбелязва, че изборът на метод, който е 

свързан с проясняване на ролята на трагичното 

изисква открояване на основната връзка на 

трагичното с характеристиките на органичния живот, 

както и с условията на живот53 в жизнената среда 

(Zapffe 1941: 11). Именно определянето на средата 

предполага въвеждането на приложната биология 

като метод. Норвежкият философ отново се позовава 

на теорията на Юкскюл, която е определена като 

подценяваща философските последствия, доколкото 

се фокусира върху изследване на живите клетки като 

нещо принципно различно от връзката с материята 

(Ibid.: 15-16). Последното твърдение е 

интерепретирано чрез позоваване на теорията на 

Юкскюл за протоплазмата, разгледана в главата 

Проблемът за протоплазмата (Das 

Protoplasmaproblem) (Ibid.: 16, Note 1). Като ключови 

характеристики на живите същества са определени 

характеристиките, свързани с придаването на форма, 

регенерация и свръх-механична регулация, т.е. 

реакция, която се променя при повторение на 

стимула (Ibid.).  

Анализирайки наблюденията на Юкскюл, Запфе 

обръща внимание на твърдението, че възможната 

                                                 
53 Запфе твърди, че възраженията срещу приложната биология 

могат да бъдат направени най-общо в две насоки: първо, от 

страна на биолозите, които откриват, че с науката им е 

злоупотребено и второ, от гледна точка на философската, и в 

частност – от естетическа гледна точка, доколкото по силата на 

последната, ние отхвърляме интерферирането на начина на 

мислене на природните науки (Ibid.: 12-13).  
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разлика в степента спрямо човека, както и спрямо 

други високо разумни същества е толкова голяма, че 

тя се преживява като субстанциална разлика (som еn 

“væsensforskjel”), разбрана в ежедневното ѝ значение 

(Ibid.). Норвежкият философ също отбелязва, че ние 

вярваме, че трагичното ще се свърже със спонтанния 

жизнен опит,54 а не с неща, които хората или други 

разумни същества представят с научен подход 

(научно излагане на проблема) (Ibid.). Така обектът 

на изследване позволява човек да се отнесе към 

„биологичната идеология” (til biologisk ideologi) 

(Ibid.). От друга страна обаче, биологичното не 

предполага експлицитна разлика межуд опита и 

обектите на опита като такива. На свой ред чрез 

научното решаване на проблеми, ние също може да 

третираме обектите в процеса на преживяване, освен 

ако не подхождаме от позицията на определен научен 

дуализъм в смисъла на Запфе. 

 

2.1.1. Биософията като метод 

Запфе отбелязва, че в своята книга Елементи на 

един биологичния светоглед (Bausteine zu einer 

biologischen Weltanschauung) (1913) (Ibid.: 13), 

Юкскюл дава израз на притесненията от страна на 

биолозите (които твърдят, че се злоупотребява с 

тяхната наука) (Ibid.: 12). Интенцията не e да се 

идеализира биологията на развитието в 

професионалния смисъл на думата, а само да се 

анализира развитието на органичния живот от гледна 

                                                 
54 На базата на тези наблюдения можем да спекулираме до каква 

степен подобен спонтанен опит би имал неоспорима 

нормативна валидност по отношение на органичния опит.  



 

111 

 

точка на концепицята за борбата на интереси (Ibid.). 

Не става въпрос нито да се обремени поетичната 

теория с терминологията на естествените науки, нито 

да се сведе животът на фантазията до биологичен 

догматизъм55 (Ibid.). По думите на Запфе, методът 

има не много по-дълбоки цели, отколкото при 

почистването на килер (Ibid.). Човек слага кутиите с 

надпис „изкуство и поезия“ на едно място, но от 

друга страна, той не взима отношение по тяхното 

съдържание (Ibid.).  

Норвежкият философ прави заключението, че 

именно необходимостта от специализация е тази, 

която „носи” подобни интерференции със себе си 

(Ibid.). Парафразирайки гореспоменатия пример 

излагаме хипотезата, че биологията може да бъде 

разглеждана като „съдържание“ на биософските 

„кутии“, защото те водят до открояването на 

екзистенциалната перспектива като биософска 

перспектива. Това се случва на фона на 

необходимостта от „осветляване” на единствения 

фундаментален въпрос, а именно – какво означава да 

бъдеш човек (Ibid.). В този контекст Запфе стига до 

важното заключение, че когато никоя от 

дисциплините не може да ни даде отговор, тогава се 

появява фигурата на т.нар. добър дилетант (Ibid.).  

На свой ред приложната биология не предлага 

окончателен отговор на гореспоменатия въпрос какво 

означава да бъдеш човек, което показва защо 

дефинирането на трагичното е екзистенциален 

                                                 
55 Подобна концепция обаче не е експлицитно формулирана от 

Юкскюл. 
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проблем. Той представя „нещо повече“ както от 

индивидуалната смърт, така и от смъртта на видовете 

(Ibid.: 18). По думите на Запфе, планът, разбран в 

най-широк смисъл, е начинът, по който човек 

придава смисъл на нещата, „организиране на 

съвпаденията с определени структурни групи, които 

са свързани от една схема едновременно по 

отношение на времето и простpaнството“ (Ibid.). В 

противен случай екзистенциалната предистория на 

идеята за смисъл би била редуцирана до чисто 

биологичен проблем. Така трагичното в смисъла на 

Запфе би било сведено до идеята за физически край 

на съществуването, което би довело до 

непротиворечивото екстраполиране на трагичното до 

всички форми на живот на земята.  

Много от гореспоменатите затруднения са 

свързани с конкретизирането на термина биософия, 

които произтичат от нееднозначните дефиниции, 

дадени от самия Запфе, както отбелязва Д. Хесен 

(Hessen 2012: 148). Хесен твърди, че биософската 

перспектива или биологичният метод е ключов 

елемент за повечето „аналитични съчинения“ на 

норвежкия философ (Ibid.). В монографията За 

трагичното той предпочита употребата на термина 

„билогичен“ пред „биософски“ („мисленето за 

живота“), защото понятието „биософски носи един 

намек за мистичност, който тук не е на мястото си.“ 

(Ibid.). В някои „по-късни контексти“ (Ibid.), Запфе 

използва значително по-често термина „биософски“ 

(Ibid.). Разликата между двете понятия не е 

еднозначно експлицирана, с изключение на 

наблюдението, че „биологичен“ се отнася до „нещо 
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по-емпирично и по-малко метафизично“ от 

„биософски“ (Ibid.). Също така трябва да се 

отбележи, че Хесен акцентира върху факта, че Запфе 

говори предимно за биологични или биософски 

методи, а не за биософията като такава (Ibid.). 

Анализирайки генезиса на гореспоменатите 

наблюдения, правим следните уточнения. Употребата 

на термина „биософски“ от страна на Запфе по 

никакъв начин не може да бъде отнесена до каквито и 

да било мистични интерпретации, дори в 

монографията За трагичното. Норвежкият философ 

не предполага какъвто и да било ирационализъм по 

отношение на биософията, а по-скоро акцентира 

върху произхода на трудностите при уточняването на 

въпросното понятие. С други думи под „мистичен“ 

трябва да разбираме „труден и неясен за 

дефиниране“, а не обект на произволни, ирационални 

интерпретации. Конкретизирането на понятието 

„биософски“ в по-късните съчинения на норвежкия 

философ може да бъде обяснено с достигането до по-

прецизни теоретични уточнения в резултат от 

преодоляването на редица проблеми, породени от 

теорията на Юкскюл, а именно – проблеми, свързани 

с открояването на комплексните отношения между 

индивида и средата, които са снети чрез доразвиване 

на концепцията на Запфе относно мулти-фронталните 

интереси и мулти-фронталните ангажименти, поети 

от хората като носители на интереси. На 

макрометодологическо ниво можем да проследим как 

гореспоменатите затруднения при дефинирането и 

контекстуализирането на понятието „биософски“ 

възникват от опитите на Запфе да покаже защо 
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терминът „биософски“ е „нередуцируем“ до 

„биологичен“. В противен случай човешката 

екзистенция би била ограничена до начина на 

съществуване във вселената.  

Същевременно някои въпроси възникват и от 

твърдението на Хесен, че става въпрос за 

антропоморфизиране, изразено особено отчетливо в 

първите две глави на монографията За трагичното. 

По неговите думи, освен с басните за животни, Запфе 

се опитва да проясни човешките условия и чрез 

употребата на метафори, заимствани от животинския 

свят. Същевременно Хесен отбелязва, че животните 

не са тези, които са от особен интерес за норвежкия 

философ (Ibid.).  

Несъмнено Запфе проявява дълготраен интерес 

към възможните съпоставки между различни аспекти 

от живота и способностите на хората и животните. 

Той приема, че съответствията между способностите 

и поставянето на задачи при хората и животните е 

само една от предпоставките, по силата на които 

животните оказват благоприятно влияние върху 

хората (Zapffe 1941: 48). Норвежкият философ прави 

уточнението, че може би животните „подсилват 

ефекта“, демонстрирайки „естествена 

миролюбивост“, чрез която те се осланят „на своята 

детерминирана форма“ (i sin fæstnede form) и чрез 

която те ни дават чувство за сигурност, да се 

чувстваме свойски по силата на един истински 

стабилен характер (Ibid.). 

Подобни твърдения обаче не са основание да 

говорим за антропоморфизъм в теорията на Запфе. 

Той разглежда не само сходствата, но и различията 
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между животните и хората, за да проясни 

ограниченията на човешкото „свръх-устройство“. 

Норвежкият философ акцентира върху факта, че 

независимо от възхищението на човека по отношение 

на някои способности на котките,56 процесът на 

антропоморфизация е двойствен процес. Той 

недвусмислено заявява, че формирането на характера 

при човека не може да бъде съпоставено със степен 

на приблизителност с този на котката, когато се 

говори за същество, в което природата вече не е в 

несъгласие със себе си (Ibid.). В този контекст Запфе 

прави заключението, че не е възможно да разчитаме 

единствено на опита или на добре известното знание 

(Ibid.: 48-49), доколкото е необходимо да се прокара 

мост, който да може да бъде устойчиво построен без 

щети (Ibid.: 49). Норвежкият философ е категоричен, 

че едно от най-очевидните възражения засяга 

преекспонираната антропоморфизация, свързана със 

съзнателния и безсъзнателния живот на животните 

(Ibid.).  

Запфе прави заключението, че гореспоменатите 

изследвания могат да бъдат приложени с по-голяма 

релевантност към човешките същества единствено в 

тяхната чисто биологична борба на интереси (Ibid.). 

Независимо от това, подобни наблюдения трябва да 

се правят с пълното съзнание, че ситуациите и 

                                                 
56 Той отбелязва, че твърде често хората се удивяват на 

заслепяващата сигурност на котките по време на социалното 

взаимодействие. Те наблюдават със завист как котката пренася 

своята „суверенна автономия“ (sin suveræne autonomi) без да 

изглежда обидена, както и без да губи своето достойнство в най- 

засрамващата ситуация (Ibid.: 48). 
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десигнациите са реализирани на възможно най-

простото ниво при животните (Ibid.). Така картината 

няма да бъде замъглена от всички асоциации, които 

неизбежно ще се появят при трансфера спрямо 

човешките условия (Ibid.). 

Анализирайки генеалогията на понятието 

„биософия“, ние можем да проследим как 

гореспоменатите интерпретации пораждат повече 

въпроси, отколкото дават отговори, доколкото 

експериенталистката теория на Запфе е несводима 

както до каквато и да било форма на 

антропоморфизъм и еволюционизъм, така и до 

етически антропоцентризъм. В противен случай 

бихме се сблъскали с появата на още един парадокс, а 

именно – анторопоморфизмът да бъде разглеждан 

като опосредстващ и гарантиращ доминацията на 

биологическия детерминизъм в творчеството на 

Запфе. 

  

2.2. Биософията като екзистенциална 

философия 

По отношение на възможностите за 

потенциалното отнасяне на биологията към 

биософията, Фльойстад акцентира върху ролята на 

биософията като метод по начина, по който той е 

представен в монографията За трагичното. 

Фльойстад коментира дефиницията на норвежкия 

философ, гласяща че избраният метод е „биологичен 

или биософски“ (Fløistad 1989: 18). Основанията за 

подобен избор са свързани с желанието на Запфе да 

започне дискусия върху органичния живот като цяло 

(Ibid.). 
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Анализирайки съчинението на Запфе със 

заглавие Въведение в литературната драматургия 

(Indføring i litterær dramaturgi) (1961), Фльойстад се 

връща към гореспоменатите основания при 

изследването на главата Биософска перспектива. На 

базата на вече разгледаните уточнения, отнасящи се 

до биософската картина на условията, които 

характеризират ролята на човешкия разум в света, 

Фльойстад интерпретира избора на Запфе относно 

конектора „или“ като индикиращ избор между две 

алтернативи, а именно – биософският метод е 

разгледан като алтернатива на биологичния (Ibid.: 

40). Подобна интерпретация, обаче, изисква 

уточняване на произхода и дефиницията на 

имплицитните взаимовръзки между гореспоменатите 

алтернативи.  

Ако приемем, че биологичното и биософското са 

две субстанциално различни алтернативи, което се 

предполага чрез употребата на конектора „или“ (или 

биософски, или биологичен), това би означавало, че 

ние не можем да разглеждаме биософията като 

специфична експериенталистка философия. В този 

контекст трябва да бъде направено и уточнението, че 

„биософски“ и „биологичен“ трябва да бъдат 

дефинирани не просто като синоними, а като 

онтологически синоними, защото в противен случай, 

методът на биософията би съвпаднал с методите на 

приложната биология. На свой ред подобно 

заключение би противоречало на концепцията на 

Запфе, а също и на твърдението на Фльойстад, 

гласящо че норвежкият философ използва 

биологичния метод по начин, надхвърлящ 
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традиционната употреба в сферата на биологията 

(Ibid.: 52).  

Проблем възниква и от дефинирането на 

биософията и биологията като алтернативи, тъй като 

подобен подход отново ни връща към 

противоречията защо биософският метод е несводим 

до биологичния метод, макар и да предполага 

неговата употреба. Едно от принципните затруднения 

е да се уточни как от факта, че методът е биологичен, 

не следва, че когато човек избере този метод, той би 

достигнал до заключение, противно на комплексната 

теория на Запфе за живота (Ibid.: 79), която е 

несводима до ролята на биологичните интереси.  

На базата на гореспоменатите наблюдения 

стигаме до извода, че една от основните дилеми, 

свързани с подобно обяснение е, че приемането на 

тезата за двете алтернативи би довела до 

интерферирането на понятието за метод с една от 

алтернативите. Ако приемем, че идеята за биософски 

метод се „разпростира“ между две (субстанциални 

или не) алтернативи, тогава следващият въпрос, 

който възниква е как да отнесем експериенталистката 

философия до екзистенциалната философия в 

смисъла на Фльойстад. Фльойстад дефинира 

екзистенциалната философска перспектива като 

биософска перспектива, приложена към хората, на 

която трябва да бъде дадено предимство, въпреки че 

трябва да бъдем внимателни при провеждането на 

директни паралели между двете перспективи (Ibid.: 

52). На свой ред от факта, че аргументът против 

разглеждането на средата като среда в себе си се 

споделя както от Запфе, така и от някои 
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екзистенциалисти (Ibid.: 53), не следва, че 

биософията, разбрана като вид експериенталистка 

философия, предлага интерпретация на т.нар. от 

Юкскюл функционален кръг единствено чрез 

усвояването на специфичен тип екзистенциална 

философия. 

В този контекст стигаме до заключението, че 

разликата между термините „биософски” и 

„биологичен” остава неясна, ако пренебрегнем 

онтологическите основания, свързани с 

експериенталистката теория на Запфе. Важно 

уточение в полза на това как да интерпретираме 

конкретните импликации на въпросната теория могат 

да бъдат открити в т.нар. от Фльойстад екологическа 

перспектива, формулирана в широкия смисъл на 

думата57 (Ibid.: 78). 

Самият Запфе отбелязва, че биософията е начин 

на мислене, който се основава на биологията по 

начин, утвърден от живота. Чрез едно „фанатично, но 

необходимо опростяване (открито в същността)“, ние 

                                                 
57 По думите на Фльойстад понятието за метод, било то 

биософски или биологически, употребено от Запфе означава 

единствено, че животът трябва да бъде изследван от 

екологическа перспектива, разбрана в най-широкия смисъл на 

думата, т.е. от позицията на интересите, утвърдена като борба 

на отделните индивиди за себереализация (Ibid.). На свой ред 

Хесен твърди, че Запфе определя биософския метод като вид 

екология на човечеството. Въпросният метод би обяснил как 

реагираме на дадено предизвикателство (страхът от страха) 

(angsten for angsten), което изисква да бъде усвоен „един 

същностно по-усъвършенстван апарат“ от този, свързан с 

преодоляване на предизвикателствата, които всички живи 

същества (от амебата до маймуната) срещат по време на 

жизнения си път (Hessen 2012: 148). 
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възнамеряваме да изведем едно първоначално 

„биософско” заключение, от позициите на 

изследването и интроспекцията, без да бъдем 

обвинявани в проява на произволна и „безотговорна 

фантазия“ (Zapffe 1992a: 269).  

На базата на гореспоменатите наблюдения 

стигаме до извода, че за Запфе определението 

„биософски“ е начин на философско мислене, което 

изначално се основава на една философия на 

природата, а не на природата като такава. На свой ред 

философията на природата не трябва да се 

интерпертира като „изкуствен начин на мислене“, а 

по-скоро като даваща възможност за изследване на 

вътрешната логика на комплексното развитие на 

природата, което има своя собствена диалектика. 

Въпросната диалектика допринася да разберем защо 

„биософски“ и „биологичен“ са взаимозаменяеми, 

когато ги разглеждаме като онтологически синоними, 

както вече беше предложено. Това е възможно чрез 

детерминирането на комплексността на модуса на 

съществуване като несводим до сумата от неговите 

конкретни проявления. Нещо повече, стигаме до 

заключението, че именно нормативната валидност на 

биософията като експериенталистка философия е 

тази, която гарантира нормативната валидност на 

собствените си съждения, така че те да бъдат 

едновременно рационално приемливи и произтичащи 

от „реалната“ материя.  

Самият Запфе привежда няколко убедителни 

аргумента срещу свеждането на екзистенциалните 
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проекции до биологични (Zapffe 1941: 15-16).58 Би 

могло да се каже, че от една страна, чрез своето 

специфично перцептивно устройство, животното 

може да направи избор на фактори, които 

конституират и човешкия свят, имайки предвид, че 

въпросният свят е по-всеобхватен (Ibid.: 26). От друга 

страна, съществува възможността за наличието на 

животни с перцептивни способности, които липсват 

при човека (Ibid.: 26-27). Така животното ще 

преживее качества на средата, които са непознати за 

нас (например, светът на миризми за кучето), 

доколкото не знаем нищо за това как различните 

животни получават впечатления, които изискват един 

и същ перцептивен апарат. Норвежкият философ дава 

пример с чувството за дълбочина, постигнато чрез 

стереоскопично координирани лещи (Ibid.: 27). 

Съобразявайки се с терминологията на Юкскюл, 

изложена в съчинението му Среда и вътрешен свят 

на животните, Запфе заимства понятието 

функционален кръг (funktionskreds),59 което реферира 

                                                 
58 Схемата на Юкскюл се основава на разбирането, че жизнената 

среда на индивидите е зависима от рецептивното и ефекторното 

устройство на индивида (Ibid.: 26). 
59 Позовавайки се отново на Юкскюл, Запфе твърди, че всеки 

един функционален кръг се състои от мрежа от дейности 

(“virkenet”) и мрежа от знаци (“merkenet”); така в метафизичния 

живот, който в своята „строга“ форма означава „религиозен“ по 

дефиниция, ние можем да видим и човешкия принос към 

приносите на субектите на света и на Бога, ние можем да видим 

отговор (Ibid.: 203). Така Бог и световният план заедно 

формират хипотетично-метафизичната среда (Ibid.). На свой 

ред, в екстензията на притежанието на биологичния живот се 

откриват някои религиозни предимства, например, 
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„тоталния контакт на животните с реалността“ 

съобразно техния специфичен свят (Ibid.). В този 

контекст норвежкият философ откроява ролята на 

опитите на Юкскюл да дефинира реакцията, 

разглеждайки я като израз на „чувството за света“ 

(verdensfølelsen) (Ibid.: 28).  

Гореспоменатият анализ поражда следните два 

въпроса: Може ли животното да отговори със същата 

реакция (говорим за „съща” съобразно целите на 

същото изследване) на някои впечатления от 

различен характер? Възможно ли е животното да 

отговори на същата перцепция с коренно различни 

реакции, независимо от неопределеността (sløvhet) 

или яркостта (skjærpelse) на реакцията, която е в 

резултат от даден повтарящ се стимул? (Ibid.). По 

думите на Запфе именно вторият въпрос поражда 

проблема за нефиксираност (Ibid.). Подобно 

твърдение обаче води до питането дали 

нефиксираността така, както я разбира Запфе, не е 

провокирана единствено от условията на средата, по 

силата на които реагират животните. С други думи 

това би означавало, че нефиксираността би била 

погрешно редуцирана до липса на фиксации, 

свързани с наличието или отсъствието на определено 

биологично устройство. 

Отговорът на Запфе гласи, че доколкото се 

занимаваме само с една-единствена реакция и един-

единствен тип перцепция (Ibid.), ние се занимаваме 

не с реалното преживяване на обекта 

(gjenstandsoplevelse), а само с перцепцията за 

                                                                                              
жертвоприношенията (на животни) на олтарите, съпроводени с 

възлияния (Ibid.).  
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качество (Ibid.). Това заключение обаче би могло да 

бъде интерпретирано като основаващо се на 

презумпцията, че реалният опит за предметите 

включва по-скоро редица перцпеции, отколкото 

опита, при който много индивиди могат да 

възприемат един и същ обект по различни начини.60 

Запфе акцентира върху последствията от 

дефинирането на понятието за индивид съборазно 

биологическия “principium individuationis”61 (Ibid.: 

177) като детерминиращ разликата между носителите 

на интереси. Нещо повече, норвежкият философ 

демонстрира как разбирането на завършеността, 

свързана с единението на човека и приордата може да 

бъде постиганта чрез открояване на връзката между 

тях. Тази връзка е провокирана от факта, че 

индивидът прави средата „своя“ по различни начини, 

                                                 
60 По думите на Запфе повечето случаи на фиксации, с които 

сме се сблъсквали, имат индивидуален характер (Ibid.: 177), а 

именно – те имат своята предпоставка в индивидуалното 

човешко наследство и опит, техният “raison d’ȇtre” се състои в 

детерминираната потребност на човека (Ibid.). Нещо повече, 

идеите и ценностите, които удачно могат да бъдат наречени 

колективни са интерпретирани само като част от индивидуалния 

живот. Така, в контекста на  терминологията на Запфе, те 

формират част от социалния жизнен фронт на индивида (Ibid.).  
61 Той е дефиниран като неделимо правило в живота 

(udelеlighetens grundsætning) (ин-дивид) (in-dividuum) в 

зависимост от комплексната функционалност на организма, за 

разлика от слузта (i motsætning til slimet) и неорганичната 

материя (Ibid.). От друга страна Запфе формулира хипотезата, че 

именно индивидите са тези, които носят колективните импулси, 

както и в определени случаи, те са тези, които могат изцяло да 

премахнат въпросните импулси (Ibid.). 
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без да я притежава.62 Ето защо правим заключението, 

че липсата на притежание е резултат от 

възприемането на средата като жизнена среда от 

носителя на интереси, в зависимост от неговите 

индивидуални способности да взаимодейства с нея.  

От друга страна, жизненият баланс така, както го 

разбира Запфе, като зависим от приспособяването на 

капацитета на индивида, а именно – дали той има 

„свръх-биологично устройство“ или „дефицит на 

биологично устройство“63 (Ibid.: 35), поражда риска 

от налагането на определен тип биологичен 

детерминизъм или метафизичен абсолютизъм. Двата 

посочени типа могат да бъдат погрешно 

интерпертирани в опитите за прецизиране на 

биософското разбиране. Запфе твърди, че 

гореспоменатите два типа биологично устройство са 

от значение, когато трябва да се задейства 

функционалният кръг. В допълнение към 

способността, подобно задействане изисква 

наличието на потребност и енергия, в допълнение 

към факта, че няма пречки (Ibid.). Ето защо по 

                                                 
62 Конкретизацията на Запфе е свързана по-скоро с 

рецептивните функции на индивидите като организми, 

отколкото с тяхната способност да трансформират средата в 

зависимост от потенциала на човека да въздейства на своя 

хабитат. 
63 По думите на Запфе, свръх-биологичното или а-биологичното 

развитие се появява само когато екзистенциалните потребности 

са подсигурени (Ibid.: 38). На свой ред, дистинкцията между 

биологично и свръх-биологично устройство отчасти се 

припокрива, отчасти не съвпада с разграничението между 

„фиксирана и нефиксирана употреба на органи“ (Ibid.: 48). 
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отношение на въпросните енергии, ние можем да 

говорим за „излишък“ или „недостиг“ на устройство 

(Ibid.). 

Едно от основните методологически 

затруднения, които възникват обаче е дали 

дефицитът в биологичното устройство, респективно – 

излишъкът в биологичното устройство, са 

единствените проявления на т.нар. недостиг и 

излишък на устройството при човека. Самият Запфе 

предлага детайлен анализ на комплексните връзки, 

отнасящи се до формирането на дефицитни фиксации 

и свръх-фиксации по отношение на гореспоменатия 

недостиг и излишък. Един от малкото случаи, при 

които приравняването на дефицита и излишъка на 

биологичното устройство съвпада с приравняването 

на дефицита и излишъка в устройството като цяло, 

може да бъде открит в процеса, при който имаме 

удовлетворяване на еквивалентна фиксация в смисъл 

на Запфе, предполагаща способността да не бъде 

нито повече, нито по-малко, отколкото е необходимо. 

От друга страна, връщайки се към теорията на 

норвежкия философ за енергията, бихме могли да 

обясним как способността е несводима до 

изразимостта, доколкото енергията може да бъде 

единствено нейно необходимо основание. Нещо 

повече, именно идеята за енергия така, както е 

разгледана от Запфе, предполага въпросът за смисъла 

на живота да бъде интерепретиран отвъд 

концепцията за удовлетворяване на потребностите. 

Като емблематичен пример за това как потребността 

детерминира изразимостта може да бъде приведана 

теорията на Запфе за т.нар. нисък и висок потенциал, 
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които предполагат усвояването на два 

противоположни типа енергии (Zapffe 1992: 149). 

Ако по-ниският потенциал засилва чувството за 

сигурност, това би означавало, че той обуславя 

намаляването на необходимостта от формирането на 

фиксационни механизми. От друга страна обаче, 

според теорията на норвежкия философ, типовете 

енергия включват както „зареждане”, така и 

„разреждане” (Ibid.). 

На базата на гореспоменатите наблюдения 

стигаме до извода, че смисълът на живота е свързан с 

трансформацията на модуса на съществуване в модус 

на ставане, т.е. той илюстрира как дадена жизнена 

среда се превръща по-скоро в изпълнено със смисъл 

пространство на екзистиране, отколкото в арена на 

биване.  

 

2.3. Биософска перспектива. Заключение 

Анализирайки теорията на Запфе за биософията, 

стигаме до извода, че именно нормативната 

валидност на биософията е това, което дава 

основания терминът „биософски“ да се разглежда 

като онтологически синоним на „биологичен“, като 

се избягва утвърждаването на каквато и да било 

форма на обективен натурализъм, т.е. модусът на 

ставане да бъде редуциран до модуса на биване в 

степента, в която човекът е носител на мулти-

фронтални интереси. Ако норвежкият философ беше 

дефинирал биософията като провокираща определена 

форма на натурализъм, реализацията на природата 

щеше да бъде разглеждана като необходимо и 

достатъчно основание за реализацията на човека, но 



 

127 

 

не и обратното. Подобно твърдение щеше да постави 

под въпрос както процеса на себереализация на 

човека, така и идеята за хоризонталната му 

обвързаност с природата. Нещо повече, то би 

предполагало, че природата е поставена на „по-

висока“ позиция по отношение на човека, 

притежавайки „по-голяма“ (в смисъла на „по-добра“) 

нормативна валидност. Именно диалектическата 

връзка между ставането на човека и съществуването 

на природата оказва влияние върху загрижеността ни 

за дефинирането на процеса на взаимообусловеност 

като процес на антропоморфизация, доколкото обаче 

човек е зависим от природата в биософския смисъл 

на думата.  

Екстраполирайки теорията на Хесен, гласяща че 

биософският метод представя специфичен тип 

философски метод, стигаме до заключението, че той 

може да бъде определен като мета-биологичен метод, 

защото неговото онтологическо основание се дължи 

на презумпцията, че ние можем по непротиворечив 

начин да легитимираме биологичното съществуване 

на метаниво по силата на мулти-фронталните 

ангажименти. 

На свой ред биософията, разбрана като 

експериенталистка философия, може да бъде 

дефинирана като задаваща начин на мислене, 

произтичащ от съответстващ модус на съществуване. 

В противен случай начинът на мислене щеше да се 

превърне в обект на чисти спекулации. Доказателство 

в полза на тази теза може да бъде открито в 

твърдението на Запфе, че от гледна точка на 

биософската перспектива, живото същество се 
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характеризира съобразно своите интереси: по 

отношение на тях, устройството на сетивата е 

допълнено с интелекта, паметта, фантазията и 

емоционалния живот (вторично)64 (Zapffe 1992: 145). 

На фона на гореспоменатите наблюдения Запфе 

твърди, че доколкото индивидът е носител на 

интереси, той трябва да бъде разглеждан като 

биософска цялост (som biosofisk enhet) (Ibid.). 

Дуализми от типа на „дух и материя”, „душа и тяло” 

и т.н. са биософски релевантни само когато имат 

„реално значение“ за благополучието на човека65 

(Ibid.). Подобна хипотеза предполага 

противопоставянето на интересите, свързани с 

развиването на останалите интереси на индивида, 

имайки предвид, че т.нар. биософска цялост включва 

интереси, чиито съдържания могат да си 

противоречат. От друга страна обаче именно 

                                                 
64 Запфе разграничава три фактора, свързани с ниския и високия 

потенциал: сила на зареждане, заобикаляща среда и условията, 

които възпрепятстват „разреждането“ (utladningen) (Ibid.: 149). 

В този контекст интересите могат да бъдат разглеждани като 

„по-високи“ потенциали по отношение на един свят (не където 

интересът автоматично се осъществява изцяло, както при 

абсолютисткия управник), а където интересите се нуждаят от 

прилив на сила, за да не бъдат нарушени (например, изолацията) 

и дори нещо повече, за да се реализират (Ibid.). Ето защо редица 

силни, очевидни интереси внезапно пораждат риска развитието 

да тръгне в посока против самия интерес (Ibid.). По думите на 

Запфе „по-ниският потенциал на средата“, евентуално - 

противоположният тип енергия (била тя позитивно или 

негативно „заредена”), действа като една притегателна сила, 

като засмукване (et sug) (Ibid.).  
65 Запфе цитира Юкскюл и Брьондстед (Ibid.: 145-146). 
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диалектическата противоречивост е факторът, който 

допринася за комплексността на въпросната цялост.  

Същевременно Запфе индуцира друга дилема с 

твърдението си, че доколкото човек „мисли 

биософски“, философските формулировки са от 

второстепенен интерес (Ibid.: 144). Анализирайки 

импликациите на теорията му, стигаме до извода, че 

философското мислене е от второстепенна важност 

само ако се използва като синоним на теоретичното 

мислене, защото в противен случай би трябвало да 

подценим ролята на съществуването като 

необходимо условие за утвърждаването на начина на 

мислене. Решението, което Запфе предлага е 

обединяването на модела на мислене с модуса на 

съществуване чрез въвеждането на понятието за 

съдба66 (Ibid.: 147).  

Норвежкият философ твърди, че в светлината на 

биософията, живите същества, нещата и условията се 

разглеждат като източници на съдба (Ibid.). Той 

прави уточнението, че носителят на интереси има 

съдба, защото лишеният от интерес свят  не 

преживява никаква „разлика в благоденствието“ 

(“forskjel i trivsel”), каквото и да се случва с него 

(Ibid.: 148). Например, когато става въпрос дали 

определените от хората цялости като „луна“, „снежен 

блок“, „картоф“ се „смесват или се разтварят, смазват 

се и се разпростират, възпламеняват се или се 

смразяват“ (Ibid.). Запфе приема, че редица подобни 

                                                 
66 По думите на Запфе под съдба ние разбираме връзката между 

фактическите, постоянни условия на интерес и един обмислен, 

дългоочакван, мечтан, хипотетичен, идеален курс (на събитията 

– бел. на прев.) (Zapffe 1992: 147). 
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цялости са имали неведнъж „история“, разбрана в 

смисъла на „история с вариации67 (Ibid.). От друга 

страна, думата „потенциал“ (potential) означава една 

общност, която свързва целия познат свят (Ibid.). 

Нещо повече, норвежкият философ отбелязва, че 

всички потенциали си приличат по това, че ако не 

бъдат възпрепятствани, те ще „пропускат” (“lække”), 

ще „се задействат“ (“utløses”) и т.н., докато по-

високият потенциал не стане подобен на потенциала 

на средата68 (Ibid.). Поради тази причина природата 

не позволява потенциалът да се акумулира от само 

себе си за сметка на средата. Така законите казват 

„да“ на изравняването и „не” на акумулирането 

(Ibid.). Ако обаче всяка една позиция е акумулация на 

енергия, как бихме могли да обясним факта, че 

природата не разрешава акумулацията? 

От друга страна Запфе подкрепя идеята за 

акумулиране на потенциали, доколкото експлицитно 

заявява, че „потенциал“ означава „акумулиране на 

енергия“ (Ibid.). Изследвайки връзката между т.нар. 

висок и нисък потенциал, които са дефинирани в 

сферата на физиката като „напрежение”, норвежкият 

философ твърди, че ценностите трябва постоянно да 

получават енергии отвън (например, икономическа 

                                                 
67 В този контекст е важно да се въведе ролята на етическия 

градуализъм, за да се конкретизират вариациите на 

идентичността, свързани с благосъстоянието, когато то е 

разгледано по отношение на хората и животните. 
68 Един от въпросите в този контекст е: ако те всички си 

приличат, как бихме могли да говорим за „нисък“ и „висок“ 

потенциал по принцип, доколкото би трябвало да съществуват 

основания единият от типовете потенциал да започне да 

доминира в даден момент в процеса на взаимодействие. 
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субсидия), докато разрушението „получава помощ от 

природата“ (Ibid.: 148-149). Изследването на подобни 

връзки се нарича в биологията екология или 

биономия (Ibid.: 149). Ако човек остави думите да 

прибавят към цялата „борба на интереси” 

„оцеляването на най-силните и най-щастливите” 

(Ibid.), тогава може да се смята, че материалът на 

драматичното (т.нар. обективно драматично) (det 

“objektivt dramatiske”) принадлежи на екологията на 

човешкия живот (Ibid.) или към т.нар. от Нес 

екология на човека69 (Næss 1973: 265). 

На микрометодологическо ниво това означава, че 

т.нар. от Запфе фронтове на интереси илюстрират 

защо носителят на интереси е подвластен не на 

сляпата участ, а на съдбата, която има осезателни 

регулативни функции. В рамките на разбирането за 

съдбата, потенциалът в смисъла на Запфе, който е 

разгледан като акумулиране на енергия, се превръща 

в част от биософската перспектива, въпреки че ние 

можем да спекулираме дали гореспоменатото 

зареждане с енергии „отвън“ е индиферентно към 

екстраполирането на т.нар. от Запфе култура на 

технологичния оптимизъм.70 Също така стигаме до 

                                                 
69 По думите на Нес, екологическото третиране на биосферата е 

свързано с познаването на тази имплицитна връзка, а именно – 

че ние сме част от екосферата, както сме част от обществото 

(Ibid.). 
70 Запфе критикува преекспонираната употреба на технологиите 

в различни сфери на „ежедневната“ култура, твърдейки че в 

редица сфери обектите са в излишък, което прави предлагането 

по-голямо от търсенето (Zapffe 1992: 153). Това на свой ред 

води до създаването на една изкуствена потребност с помощта 

на рекламата (Ibid.). На базата на гореспоменатите наблюдения 
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заключението, че дефиницията на норвежкия 

философ за ценностите, гласяща че ценностите 

трябва да се „зареждат отвътре“, би могла да бъде 

интерпретирана от гледна точка на онтологическата 

етика, т.е. тя да бъде анализирана като произтичаща 

от комплексността на природата като имаща 

изначална ценност сама по себе си. Предимството в 

усвояването на подобен подход е, че ще бъдат 

избегнати методологическите затруднения, 

провокирани от моралния натурализъм и моралния 

релативизъм.  

От друга страна, следвайки интерпретацията на 

Запфе, ние се сблъскваме с предизвикателството как 

да обясним нормативната валидност на формулата 

„оцеляване на най-силните и най-щастливите“, както 

и как да култивираме солидарността към другите в 

този контекст. Норвежкият философ оставя отворен 

въпроса как бихме могли да продължим да живеем, 

когато се окаже, че повечето механизми на 

компенсация, развити в рамките на културата, в която 

съществуваме, не могат да ни бъдат от помощ. 

 

  

                                                                                              
Запфе прави заключението, че технологиите са също така на 

разположение на метафизиката. За това има редица примери 

като мисионерски полети, евангелситки текстове, изпълнявани 

на грамофон, както и молитвени колела, задвиждани с водна 

сила или свърани с електически мотор (Ibid.: 155). По неговите 

думи техниката, нарастващият излишък от свободно време и 

покупателната способност са направили възможно за 

относително по-широки групи от населението също да удържат 

и един аутотеличен фронт на интереси – с променящ се 

културен нюанс (Ibid.: 152). 
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3. Биософски послеслов 

Главата Биософски послеслов е последна глава от 

монографията Тайната на Царството Божие (1985), 

която има за цел да покаже необходимостта от 

прилагането на биософската перспектива, доколкото 

тя би могла да предложи непротиворечиви обяснения 

за генезиса на екзистенциалния драматизъм, 

обхващащ хората като носители на мулти-фронтални 

интереси. Като емблематична еманация на 

трагичното е разгледан драматизмът, породен от 

преживяванията на Йешуа, свързани с 

неспособността му да осмисли месианската роля като 

даваща отговор на най-важния метафизичен въпрос, а 

именно – какво означава да бъдеш човек. Това е и 

един от лайтмотивите на биософските търсения на 

Запфе, повявяващ се още в монографията За 

трагичното и намиращ различни отговори в 

поредицата от негови съчинения. Общото между тях 

се изразява в липсата на еднозначен отговор, който 

може да допринесе за снемането на иманентното за 

човешката природа „космическо чувство на паника“ 

(Запфе 2014: 132). 

Фундаменталността на гореспоменатия въпрос се 

изразява в няколко основни насоки: в редополагането 

на Прометей, Йов, Иисус и Бранд като трагични 

герои, които по думите на Запфе, имат нещо „опасно“ 

в себе си, а именно – самосъзнанието за 

неизкоренимостта на трагичното, съпътстващо 

човешката ситуация като ситуация на изначална 

концентрация на безнадеждност.71 Втората ключова 

                                                 
71 Още в монографията За трагичното Запфе неколкократно 

акцентира върху опредлението „опасно“ като прототипна 
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насока, свързана с утвърждаването на биософската 

перспектива засяга рефлексията върху въпроса за 

смисъла на човешкия живот. Тя представлява 

рефлексия, основаваща се на повторението му като 

въпрос без отговор, но не в смисъла на Киркегор, а в 

смисъла на Камю. Ето защо, ако говорим за 

„заимстване“ на импулси в творчеството на Запфе, 

както предлага Фремстедал, бихме могли да 

определим биософския фокус на хетеротеличния 

метафизичен въпрос за смисъла на живота като 

доминиран от един „Сизифов импулс“, който 

привнася едновременно неопределеност и 

осезателност на „опасността“ в съществото на 

трагичните герои.  

На свой ред именно генеалогическата връзка 

между първата и втората насоки в интерпретацията 

на биософската перспектива допринася за 

постигането на нейната кохерентност посредством 

открояването на една трета насока. Тя се състои в 

експлицирането на ролята на т.нар. културно-

патологичен парадокс (заявен още в монографията За 

трагичното), който е анализиран в главата 

Биософски послеслов като причина за драматизма 

между т.нар. индивидуална и колективна култура. 

Тези последни щрихи върху ролята на биософския 

метод могат да бъдат интрепретирани като 

разкриващи необходимостта от дисекция на 

                                                                                              
характеристика на определен тип трагични герои. Анализът на 

Иисус обикновено следва паралелите с образа на героя на Ибсен 

от едноименната пиеса Бранд (Brand) (1865). 
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културните пластове,72 чиято не само деструктивна, 

но и конструктивна патологичност обуславя 

неизкоренимостта на изначалната екзистенциална 

трагичност на човешката природа. Емблематична 

илюстрация на ролята на културно-патологичния 

парадокс за биософския анализ може да бъде открита 

в начина, по който Запфе завършва коментарите си 

върху „експеримента“ с неявилия сe на Йешуа Бог: 

„Един историко-психопатичен уникум беше 

приключил своя брутален курс“ (Zapffe 2015: 218). 

Интересен пример в биософско отношение се 

открива в начина, по който Запфе разглежда срива на 

„цялостната човешка природна личност“ (Ibid.: 159). 

Въпросната интерпретация не трябва да бъде 

разбрана в субстанциален смисъл или като 

тавтология,  т.е. като предполагаща наличието на 

                                                 
72 Още в съчинението Биософска перспектива Запфе полага 

културата като обект на биософски анализ. От гледна точка на 

биософската перспектива, която вместо „назидание” на 

изпълнени с комфорт фикции, има за цел постигането на 

цялостна картина и яснота, се утвърждава тази страна на 

културата, която я представя като „един значително по-изкусен 

замък” (Zapffe 1992: 165). Този замък е обграден от стена от 

„кристали от пот” (de svedkrystaller), които човешката душа 

отделя в нейната „дълга, трескава борба със самата себе си” 

(Ibid.): „висяща така, както е, между тривиалностите на 

самосъхранението и великолепната, отчайваща деструкция в 

посока към смъртоносна експанзия” „към единение с всичко” 

(Ibid.). Последното отнема всяка възможност за един съзнателен 

„избор а ла маргарин“ (valg av margarintype) (Ibid.). Така 

културно осъзнатата и културно активната част от човечеството 

работи по една безкрайна задача, да построи свой собствен, 

ценностно определен свят в рамките на огромната, ценностно-

неутрална среда (Ibid.: 167). 
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човешка природа per se, която съществува по силата 

на „природната“ си същност, а по-скоро като 

отнасяща се до „естествеността“ на нашето 

съществуване като хора. Според норвежкия философ 

крахът е предизвикан от неспособността на 

догматичната етика да преодолее критическите 

колизии в съществуването ни.  

На свой ред противодействието на 

гореспоменатия срив е видяно от Запфе в раждането 

на мечтата за по-добър свят, която има различни 

културни проявления. В този контекст въпросната 

мечта може да бъде разглеждана като резултат от 

прилагането на специфични фиксационни механизми, 

изразяващи стремежа към промяна така, както тя 

може да бъде видяна в биософска перспектива. 

Промяна, която е насочена като промяна както 

отчасти на средата (едно ново небе и една нова земя), 

така и отчасти на човешката природа (тя ще „бъде 

родена отново”) (Zapffe 1992a: 271). Важно е да се 

отбележи, че става въпрос за фиксационен механизъм 

с един и същ генезис, който се отнася до мечтата за 

по-добър свят, докато проекциите ѝ в конкретни 

фиксации могат да имат различно съдържание. Запфе 

дава примерите с утопията, Земята от мед и масло, 

както и Божието Царство (Ibid.). В биософски план 

необходимостта от подобна мечта се свежда до два 

кючови момента в концепцията на норвежкия 

философ, а именно – до духовното свръх-устройство 

на хората и способността им за фиксации. От една 

страна тези две предпоставки дават възможности за 

един богат външен и вътрешен духовен живот 

(„културата”) (Ibid.: 269), а от друга – създава се 
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„цялата джунгла от „конфликти”, „проблеми” и 

спорове, индивдуални и колективни...”(Ibid.).  

Примерът с конфликтите илюстрира защо 

произходът на т.нар. от Запфе културно-патологичен 

парадокс трябва да бъде търсен в мулти-фронталните 

интереси, които предполагат реализирането на 

мулти-фронтални ангажименти. Нещо повече, в 

самата „природа“ на културата е заложена 

конструктивната роля на мулти-фронталните 

конфликти за развитието на индивдите като носители 

на интереси в определена среда. Затова и 

биософската перспектива разглежда в диалектическо 

единство човешката способност за фиксиране и 

проблемите, които конкретните фиксации могат или 

не могат да снемат. Именно във възможността за 

спорадично снемане на проблемите се състои 

потенциалът за културно развитие като биософско 

развитие, доколкото неизчерпаемата човешка 

способност за фиксиране създава известна 

устойчивост, съдържаща парадоксални Сизифовски 

„импулси“ срещу всичко, което я провокира. 

Норвежкият философ говори за две страни на 

процеса в степента, в която носителят на интереси в 

една култура рядко е носител само на монофронтални 

интереси, а именно – само на билогични, социални, 

аутотелични и метафизични интереси. От гледна 

точка на това, което Запфе проблематично нарича 

индивидуална култура, можем да приемем, че става 

въпрос за съгласуване на напрежението, породено от 

индивидуалните културни (мулти-фронтални) 

конфликти и колективните, които имат за пресечна 

точка т.нар. мулти-фронтални ангажименти. С други 
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думи съгласуването на индивидуалната и 

колективната култура би могло да се детерминира от 

биософска позиция по силата на наблюдението, че 

мулти-фронталните ангажименти никога не могат да 

бъдат абстрахирани като „чисто“ индивидуални или 

„чисто“ колективни“, защото изначалното 

екзистенциално напрежение, характеризиращо 

човешката ситуация не предполага подобна 

дистинкция. В противен случай бихме имали или 

само кулутурен, или само патологичен феномен, но 

не и културно-патологичен парадокс. 

По думите на Запфе джунглата от конфликти 

упражнява постоянен натиск върху живота, който, 

като цяло и по отношение на отделните части, може 

да бъде „по-силен“, отколкото „нормалната“ 

психосоматична организация (“Weltschmerz”) може 

да понесе (Ibid.: 269-270). Това напрежение е ключов 

фактор за формирането на културна диагноза, 

отнасяща се до цялата история на човечеството от 

биософска перспектива. То оказва влияние върху 

нашата „всеобхватна” съзнателност (Ibid.: 270), която 

се разгръща по силата на изборите, които правим. 

Същевременно ние разполагаме с „едно интензивно 

разбиране, че както историята на животните, така и 

човешката световна история“ е изпълнена с 

феномени, които не можем да приемем (Ibid.). Като 

такива феномени Запфе посочва природните 

катастрофи, болестта, нещастията, остаряването и 

смъртта (Ibid.). Норвежкият философ акцентира 

върху факта, че именно отчаянието от тези 

непоносими условия ни провокира да създаваме 

(използвайки нашето въображение) „един нов, 
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допълнен и коригиран свят, един горен свят“ (en 

over-verden), населен с богове, духове, ангели и т.н. 

по модела на „едно земно, монархично 

държавническо обединение“ (Ibid.). Когато било 

важно да се намери място в божествения световен 

ред за противоречащото на интересите, за „това, 

което не се предполага да съществува” (“das Nicht-

sein-sollende”), за „злото” (“det onde”), тогава човек 

създал един противоположен на „горния” свят, един 

„долен свят“ (en underverden), със същества, които са 

врагове на света на боговете. Така Запфе обяснява 

как човекът получават един цялостен свят на три 

етажа, заедно с абсурдния жребий да бъде 

едновременно „бореща се сила, бойно поле и битка“ 

(Ibid.). 

Анализът на гореспоменатите наблюдения 

предполага анализ на връзката на биософския метод с 

една от фундаменталните теми, разгледани в 

съчиненията на Запфе с религиозна проблематика, а 

именно – на проблема за злото като проблем за Бога 

от циклотрона (Zapffe 2015b: 64), който в страха от 

собствената си самота и жертва на собствените си 

неврози, включително на страха от празното 

пространство, създава човека, за да има с кого да ги 

споделя (Zapffe 2015а: 141). Макар и тези модерни  

визии за мястото на Бога в света да са формулирани 

от норвежкия философ още в по-ранните му 

съчинения, давайки основания да се преразгледа 

трансформацията на ролята на Бога от демиург в 

драматург, който е жертва на собствения културно-

патологичен парадокс, те остават извън обсега на 
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интерпретация73 в главата Биософски послеслов. 

Вероятно една от основните причини е свързана с 

желанието на Запфе да акцентира върху културните 

предпоставки за формирането на идеята за Бога в 

предхристиянски контекст, като генезисът на злото се 

разгледа в биософски план от позициите на една 

патологична парадоксалност, намираща своята 

културно-обусловена нормализация.74 Емблематична 

илюстрация на избора на подход е липсата на 

позоваване на аргумента за ограничените човешки 

способности75 от страна на Запфе: аргумент, който е 

един от най-често използваните при опита за 

обяснение на непонятните злини в света така, че те да 

не поставят под съмнение както всемогъществото, 

така и добротата на Бога. Вместо въпросния 

                                                 
73 В своите съчинения с религиозна тематика Запфе 

последователно разглежда проблема за злото като неубедително 

обоснован от страна на религиозните теодицеи. Неговата 

концепция следва уникална линия на аргументация, като 

обговярането на проблема за злото, особено в проекциите му по 

отношение на съдбата на Йов (Zapffe 1941: 478-489), 

кореспондира с интерпретационната линия, предложена от Кант 

в т.нар. анти-теодицея (Kivistö and Pihlström 2016). 
74 В противен случай, например, страхът от природните 

катаклизми можеше да бъде обяснен с т.нар. аргумент на 

природните закони, гласящ че Бог създава природни закони, 

които макар и разрушителни и непонятни за хората, създават 

ред, без чието наличие, човешкото съществуване би било много 

по-тежко и непосилно. 
75 Въпросният аргумент гласи, че човешкото познание е 

ограничено и не може да прозре замисъла и познанието на Бог, 

което е от съвсем различен характер. Затова и редица феномени, 

които ни се струват необясними в тяхната погрешност са такива 

единствено, защото нашето човешко познание е ограничено и не 

може да се докосне до Божия промисъл. 
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аргумент, норвежкият философ избира за ключова 

предпоствка на своя анализ способността за 

въображение. Според Запфе тя се явява 

репрезентация на човешката свръхспособност за 

нефиксираност, несводима до конкретните фиксации, 

които създава. 

В този контекст парадоксалността в културен 

план трябва да бъде търсена в начина, по който и 

боговете, и злото се явяват в еднаква степен резултат 

от културни фиксации за контролиране на страха от 

празното пространство. В известен смисъл можем да 

приемем, че Запфе имплицитно задава една 

космогония, чиято парадоксалност се състои в 

реализацията ѝ като антропогония от биософска 

гледна точка. Човекът се явява демиург на света, като 

възможността да влезе в ролята на драматург се 

дължи на неговата способност да създава фиксации, 

които, както вече беше споменато, са несводими до 

конкретните фиксации в нормативен план.  

Една от основните предпоставки за 

невъзможността човекът да се отъждестви с Бога е 

свързана с начина, по който Запфе разглежда ролята 

на съдбата. В главата Биософски послеслов 

норвежкият философ се позовава на участта, която е 

неподвластна на човешката воля. На свой ред 

комплексната връзка на участта със съдбата може да 

бъде открита в диалектическия характер на 

човешката ситуация като такава. Ето защо хората 

трябва да утвърдят своята съдба на фона на 

„пандемониум от фактори“ (Zapffe 1992a: 270) чрез 

демонстриране на комплексността на съществуването 

им като носители на интереси. 
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От друга страна, именно самосъзнанието им като 

носители на интереси прави хората способни да 

отнесат своята индивидуална култура към 

колективната, съответно - своите индивидуални 

неврози към колективните. Биософският подход, 

свързан с открояването на генеалогическите връзки 

между мулти-фронталните интереси показва, че чрез 

самосъзнанието си като носители на интереси, хората 

се самоидентифицират едновременно като 

подвластни на различни видове неврози и като 

създаващи фиксации, чрез които да ги преодолеят. 

Екстраполирането на тази диалектическа зависимост 

на нивото на колективните култури би означавало да 

се проследи какви точно колективни неврози 

пораждат мечтата за по-добър свят, в зависимост от 

нейните разнородни проявления.  

Доколкото различията са по-скоро съдържателни, 

било то Царството Божие, Земята от мед и масло и 

т.н., приликите могат да бъдат търсени в общия им 

произход – в т.нар. от Запфе космически условия 

(“kosmiske vilkår”) (Ibid.). По думите на норвежкия 

философ реакцията спрямо тези космически условия 

има „както емоционален, така и рационален 

характер” (Ibid.). Ето защо именно двойственият им 

характер може да бъде определен като допринасящ за 

конструктивната нормативна валидност на човешката 

способност за фиксации, а именно – да произвежда 

фиксации без да се редуцира до тях. В противен 

случай всички фундаментални проблеми от типа на 

злото щяха да се изчерпват с конкретен набор от 

решения, т.е. с един определен набор от фиксации. 

На свой ред сходният начин на интернализация на 
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космическите условия от гледна точка на 

биософската перспектива може да бъде проследен до 

т.нар. от Запфе метафизично състояние на дистрес и 

опасност (Ibid.: 271). 

В заключителния си опит да синтезира 

биософските измерения на културно-патологичния 

парадокс, при който хората се сблъскват с един 

„историко-психопатичен уникум“, проникващ 

съдбата на Йешуа, норвежкият философ разглежда 

относителността (респектвино - безпомощността) на 

предложените фиксационни механизми във времето. 

По думите на Запфе най-емблематичният стимул за 

състоянието на метафизичен дистрес е злото, което 

кара хората да се опитват да го преодолеят чрез 

използването на различни механизми за търсене на 

„съюзници в „горния свят””, включващи 

жертвоприношения на деца, девойки, военопленници 

и др.: днес, освен всичко друго, и с пари, както и с 

изолиран, аскетичен начин на живот (Ibid.: 270-271). 

Много преди да се роди Йешуа, са съществували 

учения в различни части на света, всяко от които е 

предлагало своя инструментариум (sine “bestikk”) и 

методи за ориентация (Ibid.: 271) с цел гарантиране 

на „успешна трансмисия“ между „горния и долния 

свят“. На свой ред редица от старите системи са 

загубили влиянието си, когато Йешуа излязал на 

преден план със „своята версия“ (Ibid.). 

Така възниква въпросът каква е нормативната 

валидност на новата система, и по-точно – по какъв 

начин тя успява да предложи едно не само ново, но и 

по-добро „навигиране“ („картографиране“) на света и 

мястото на човека в него. По думите на Запфе поради 
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проблематичната позиция на човека между трите 

свята, самият Йешуа имал за своя отправна точка 

едно чисто земно занимание (каквото е царското 

занимание в Галилея, свързано с разпределянето на 

земните блага и т.н.). Но след като прехвърлил 

връзката с баща си на небето, той постепенно 

отхвърлил света на опита, така че човекът бил 

изправен пред едно „късо съединение” (i en 

kortslutning) между „горния” и „долния” свят и 

трябвало да избира (Ibid.: 271-272). В този контекст 

появата на Йешуа може да бъде описана като 

промяна на фокуса на идеята за способността за 

нефиксираност, разбрана съобразно концепцията за 

интелектуална честност (Zapffe 1941: 479), въведена 

от Запфе така, както тя рефлектира върху 

проясняването на въпроса за смисъла на човешкия 

живот. С други думи въпросът вече не засяга смисъла 

на световния ред, т.е. новият начин на навигиране 

води до преосмислянето му от аутотеличен 

метафизичен въпрос в хетеротеличен (съобразно 

терминологията на Запфе).  

Ето защо обратът в полагането на въпроса може 

да бъде разглеждан като биософски обрат, който е 

индуциран от Йешуа, без да се ограничава до 

неговото съществуване и мисия. На свой ред 

биософският обрат подлежи на интерпретиране и 

като двойствен телеологически обрат, защото той 

предполага не просто биософска промяна на 

методите, а и на самите цели, особено, когато 

последните са заложени като цели за постигането на 

един по-добър свят. Конкретните измерения могат да 

бъдат проследени до начина, по който Запфе 



 

145 

 

определя появата на Йешуа като водеща към вече 

разгледаната промяна на средата чрез създаването на 

„едно ново небе и една нова земя“, както и на 

човешката природа, която „трябва да се роди отново“ 

(по нов начин) (Zapffe 1992a: 271). Така 

двойствеността на биософския обрат, който 

съдържателно се предпоставя от телеологическия 

обрат с появата на Йешуа, води до осмислянето му 

като етически обрат, в смисъла на нов начин на 

„навигиране“, т.е. на навигиранe, отличаващо се с нов 

тип нормативна валидност спрямо мулти-

фронталните ангажименти, които хората като 

носители на интереси трябва да поемат, носейки 

бремето на Хамлетовия въпрос какво означава да 

бъдеш човек. 

Можем да говорим за биософски обрат като 

етически обрат не защото Запфе разглежда ролята на 

любовта, реабилитирана с появата на Йешуа, a 

защото преосмисля статуса на човешката природа и 

етическите последствия от утвърждаването на човека 

като изначален носител на мулти-фронтални 

интереси, които могат да бъдат в конфликт по между 

си. Именно конфликтите, имплицитно определящи 

човешката природа посредством драматизма на 

мулти-фронталните интереси са това, което определя 

конструктивния драматизъм на хетеротеличния 

метафизичен въпрос какво означава да бъдаш човек 

като въпрос, несводим до конкретен отговор. 

 

4. Заключение 

На базата на гореспоменатите наблюдения 

можем да резюмираме квинтесенцията на 
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биософската перспектива и послеслов до следните 

наблюдения. Методологическите колебания относно 

това дали да говорим за биософия или биософски 

метод подлежат на снемане, ако анализираме 

конкретните измерения на биософсията като 

биософски обрат. Последният има отношение към 

обрата в мисленето на човешката природа като 

природа на носители на интереси, поемащи мулти-

фронтални ангажименти. Биософският обрат 

илюстрира как именно екзистенциалният 

драматизъм, породен от въпросните ангажименти 

като несводими до монофронтални интереси, е това, 

което удържа конструктивния драматизъм на 

човешката ситуация като ситуация без окончателни 

отговори за смисъла на живота. На свой ред 

конструктивността на трагичното може да бъде 

обговорена чрез отнасянето ѝ до състоянието, което 

Запфе определя като културно-патологичен парадокс. 

Именно парадоксалността е факторът, детерминиращ 

позитивната роля на мулти-фронталните 

ангажименти за развитието на културата, която ги 

поражда.  

В този смисъл биософският обрат може да бъде 

интерпретиран като етически обрат в степента, в 

която предполага нов морален принцип за 

разбирането на човешката природа, а именно – 

иманентното космическо чувство на паника, 

характеризиращо човешката ситуация, да бъде 

осмислено като конструктивен фактор при 

понасянето на въпросната ситуация в нейната 

безнадеждност. Ето защо можем да говорим за етика, 

основаваща се на диалектическия принцип на 
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Сизифовото понасяне на отрицанието на живота като 

modus vivendi, предпоставящ разгръщането на 

способности, които по думите на Запфе, са приоритет 

на „високо развитите” личности, т.е. на трагичните 

личности.76 

В този контекст правим заключението, че 

преосмислянето на идеята за биософия и биософски 

подход в творчеството на Запфе от най-ранните до 

най-късните му произведения, бележи концептуална 

градация, чието начало е имплицитно поставено в 

есето Последният месия (Den sidste Messias) (1933) и 

завършва с главата Биософски послеслов. 

Анализирайки текстуалните и строго философските 

паралелели стигаме до извода, че чрез позоваването 

на биософския метод може да откроим генеалогията 

на трагическия субект като носител на мулти-

фронтални интереси, доколкото мулти-фронталните 

ангажименти, които те пораждат създават 

напрежението на културно-патологичния парадокс, 

засягащ всички участници в дадения дискурс. Една 

от основните функции на биософския метод е да 

илюстрира и защо трагизмът е фундаментален 

именно поради специфичната си културна 

патологичност в степента, в която всеки един 

конкретен носител на интереси представя човешкия 

род като носител на интереси в неговата неизбежна 

трагичност. Нещо повече – парадоксалността се 

дължи на предпоставката, че всеки носител на 

интереси, бивайки представител на човешкия род, е 

                                                 
76 Такива способности според Запфе са въображението, високо 

развитата способност за нефиксираност, комбинативната 

способност и т.н. (Zapffe 1941: 302). 
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обречен да живее със съзнанието, че конкретните му 

опити да търси отговор на въпроса за смисъла на 

човешкия живот са обречени да останат без отговор, 

тъй като именно липсата на окончателен отговор е 

прототипна характеристика на неговата природа.77 

В чисто текстуален план изборът на фигурата на 

месията не е случаен, а кореспондира с нееднократно 

излаганата концепция на Запфе за вече споменатите 

„високо развити” трагични личности.78 Самото 

определение за „последен месия” също е 

формулирано със съответната „доза” културно-

патологична парадоксалност, а именно – последният 

месия никога не е последен, което на свой ред води 

до акцентиране върху обективната трагичност (Zapffe 

1941: 391-396) на човешката ситуация. В главата 

Биософски послеслов това заключение е изведено на 

макроравнище – драматизмът на човешката ситуация 

е фундаментален, доколкото той е космогоничен 

                                                 
77 В своите съчнинения с религиозна тематика Запфе акцентира 

върху невъзможността за създаване на „нова” човешка природа, 

както желае Бог, защото хромозомите на Дървото на познанието 

са наследени по неизкореним начин (Zapffe 2015a: 136). С други 

думи човешката природа не може да бъде повторно създадена, 

защото тя би загубила своята „природност”, когато бъдат 

абстрахирани иманентните за „човековостта” ѝ характеристики, 

а именно – ако ѝ бъде отнета възможността да осъзнава 

неизкоренимия драматизъм на мулти-фронталните 

ангажименти, които е принудена да поеме със самото си 

съществуване. 
78 Още в монографията За трагичното Запфе отделя специално 

внимание на ролята на гениите в цивилизационното развитие, 

като обособява няколко групи гении, а именно – морални гении, 

трагични морални гении (Zapffe 1941: 111, 312-313), без обаче 

да причислява към тях групата на религиозните гении. 
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драматизъм. Драматизъм на невъзможността 

човешката ситуация да бъде абстрахирана от т.нар. от 

норвежкия философ световен ред, който е 

самодостатъчен, единствено ако бъде разгледан като 

свят в себе си, или като аутотеличен световен ред в 

смисъла на Запфе. Чрез въвеждането на биософския 

метод се демонстрира как аутотеличните и 

хетеротеличните аспекти на въпросния ред са 

изначално свързани по драматично-диалектически 

начин, който обаче е видим не за света, а единствено 

за човека, имащ способността да зададе въпроса за 

своето съществуване.  

Същевременно онтологическата зависимост 

между „индивидуалния” и „колективния” 

драматизъм, която кореспондира с проблематичното 

разделение, въведено от Запфе между индивидуална 

и колективна култура, прояснява защо биософският 

обрат е преди всичко и етически обрат, който задава 

необходимостта от разграничение между т.нар. от 

Запфе морал на световния ред (“verdensordenens” 

moralitet) (Ibid.: 66) и метафизичния морал на 

носителите на интереси. Патологичната 

парадоксалност се съдържа в различните 

интерпретации на един и същ въпрос, а именно – на 

въпроса „На къде?”, който съдържа интенцията „С 

каква цел?”.79 Отговорът може да се отнася до 

животa като цяло, т.е. да „се живее заради самия 

себе си”, „такъв, какъвто е” (Ibid.). По думите на 

Запфе в този случай няма каквото и да било 

                                                 
79 Запфе използва въпросителната дума Hvortil? (Ibid.), която 

означава „накъде”, „колко далече”, а в някои случаи и „с каква 

цел”. 
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метафизическо конституиране на „съдържанието на 

живота” за човека: нито като цяло, нито по 

отношение на момента, в който той отговаря. От 

друга страна, когато човек се фокусира върху 

хетеротеличния аспект, тогава въпросът остава 

отворен (Ibid.). Този въпрос вече е метафизичен 

въпрос, който „изразява метафизична потребност, 

потребността за хетеротеличен смисъл на живота, в 

допълнение към аутотеличния” (Ibid.).  

На базата на гореспоменатите наблюдения 

направим заключението, че чрез биософския метод се 

прояснява именно саморефлексията върху въпроса за 

смисъла на живота като отворен въпрос, който 

предполага ангажираност на носителите на интереси 

не само към света, но и към тях самите. Въпросната 

парадоксалност е парадоксалност не на света сам по 

себе си, а на човека, който е ситуиран в същия този 

свят и чиято ангажираност е едновременно 

неизбежна и резултат от съзнателен избор в 

конкретните му проявления. 
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М 5: Приносът на Христо Вакарелски за 

проектираното от Иван Д. Шишманов 

комплексно българознание 

 

автор: гл. асистент д-р Цветанка Горанова – 

секция „История на философските и научните 

идеи”,  ИИОЗ -БАН  

 

Резюме: Сравнителен анализ на редица 

изследвания на Иван Д. Шишманов и Христо 

Вакарелски доказва, в тяхната научна дейност, пряка 

приемственост в предметологичен, методологичен и 

идейно-организационен план. 

Приносът на Вакарелски в прецизиране на 

Шишмановия модел на комплексното българознание 

(народоука) е в посока на теоретичното 

предметологично и методологично осмисляне 

специфичния етнографски предметен ъгъл в 

рамките на народоуката. Вакарелски показва, че 

етнографията се интересува от това как веществената 

народна култура изразява народната душевност, т.е. 

етнографията е наука за “формите”, за начина, по 

който в материалното е проявено духовното. Така в 

редица публикации предимно от 30-40-те години на 

ХХ век ученият внася много по-отчетливо системния 

подход при интегрирането на етнографските знания, 

откривайки и въвеждайки специфично етнографския 

методичен похват на формата – форма „вещ и 

слово“.  

Опитът за детайлно деконструиране на този 

специфичен изследователски приьом ясно показва 

идейното влияние, при конструирането му от Христо 
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Вакарелски, от теоретичните постановки на вероятно 

няколко водещи представители с приноси за 

семиотиката, предимно в европейската лингвистична 

традиция. 

Ключови думи: комплексно българознание, 

учител-ученик, научна школа, научна линия на 

приемственост, методичен похват - форма "вещ и 

слово", етнография, фолклористика и лингвистика, 

естетика, семиотика, семиотична теория, теория на 

знаците, структурна теория, семиозис, семиотичен 

триъгълник , знак, значение и смисъл, 

терминологично съдържание, езикова обвивка, 

концепция, именуване, триадична структура, 

структура и функция 
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Abstract: Comparative analysis of a number of studies 

by Ivan D. Shishmanov and Hristo Vakarelski proves a direct 

continuity in the subjectological, methodological and 

ideological-organizational plan in their scientific activity. 

Vakarelski’s contribution in specifying Shishmanov’s 

model of complex Bulgarian knowledge (narodouka) is in the 

direction of the rationalization of the specific ethnographic 

subject angle within the framework of the “nationstudies”. 

Vakarelski ratifies that ethnography is interested in the manner 

in which the material people’s culture expresses the people’s 

spirit, i.e. ethnography is science about the “forms”, through 
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which the spiritual is stated, it studies the manner in which the 

spirit manifests itself in the matter. Thus, in a number of 

publications, mostly in the 1930s and 1940s, the scholar brings 

a much more distinct systematic approach to the integration of 

ethnographic knowledge, by discovering and introducing 

specifically the ethnographic methodical approach of the form 

– the form “object and word”. The attempt at a detailed 

deconstruction of this specific research method clearly 

demonstrates the conceptual influence, in its construction by 

Hristo Vakarelski, of the theoretical formulations of probably 

several leading representatives with contributions to semiotics, 

mainly in the European linguistic tradition.  

Key words: complex Bulgarian knowledge, Teacher-

pupil, science school, a scientific line of continuity, 

methodical approach – form “object and word”, ethnography, 

folkloristic and linguistics, aesthetics, semiotics, semiotic 

theory, sign theory, structural theory, Semiosis, semiotic 

triangle, sign, meaning and sense, terminological content, 

language envelope, concept, naming process, triadic structure, 

structure and function. 

 

 

Христо Вакарелски, като изтъкнат представител 

на Шишмановата народоучна школа80 в своя 

                                                 
80 В духа на разбиранията и терминологията на нейния 

основател Иван  Шишманов я наричам народоучна. 

“Народоука” е термин, въведен от учения в края на ХІХ век, 

който в последствие се утвърждава в науката като обозначение 

на цялостното изследване на българския народ и българската 

земя. Затова Шишмановата школа е школа за изучаване на 

собствения народ от края на ХІХ век до средата на  ХХ век, а 

народоуката, както тя се разбира през този период е 

комплексно българознание, интегриращо опита и приносите на 

множество научни дисциплини. Представителите на школата 

като Ив. Д. Шишманов, М. Арнаудов, Хр. Вакарелски, С. 
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творчески научен път остава верен на нейните завети 

в науката. Днес в народоведската литература се е 

наложило разбирането за това, че проф. Иван Д. 

Шишманов е “големият учител” на проф. Михаил 

Арнаудов, който утвърждава фолклористиката у нас 

като научна дисциплина, но не е изследвано 

достатъчно, а още по-малко в детайлите, мащабното 

Шишманово влияние върху научната дейност на 

Христо Вакарелски в теоретично и идейно 

отношение. Направеният сравнителен анализ 81 на 

редица изследвания на Шишманов и Вакарелски 

доказва пряка приемственост в предметологичен, 

методологичен и идейно-организационен план. 

Воден от идеите на своя вдъхновител в науката, 

който му урежда две последователни специализации 

по етнография в Полша и след завръщането му - 

назначение в Народния етнографски музей и др., 

                                                                                              
Младенов и др., схващат народния живот като духовен 

кръговрат. За тях свободният дух на индивидуално и масово 

творчество образува едно уникално и непреходно единство с 

осмислената във фолклора българска природа и със социалната 

среда на традиционното общество. Прогресът и модерността 

трябва да пощадят и пренесат това съкровище като основа на 

националната цялост. За разбирането и пропагандирането на 

тази научна и обществена мисия тези учени се опират преди 

всичко на филологически, фолклористични и етнографски 

индуктивни и сравнителни методи. Историята на народа е най-

напред културна история, низ от постижения на духа по 

отношение на социалните, материалните и менталните форми. 
81 Оценките и изводите имат синтезен и най-обобщителен 

характер, като нямат претенция за изчерпателност и 

самодостатъчност, а напротив – този опит в изследването на 

проблемите в перспектива би могъл да има продължение и 

задълбочение. 
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Христо Вакарелски съумява да изгради 

дисциплинната структура на българската етнография 

и има значима роля за формирането на Шишмановата 

мултидисциплинна матрица, в пределите на 

българското етноложко познание, означавана най-

напред като “етнография” в широкия смисъл на 

думата или по-късно - като “народоука”, т.е. целият 

комплекс от дисциплини, изучаващи народния живот 

и култура. Приносът на Вакарелски в прецизиране на 

Шишмановия модел на комплексното българознание 

(народоука) е в посока на теоретичното 

предметологично и методологично осмисляне 

специфичния етнографски предметен ъгъл 

(Георгиева 2017: 443) в рамките на народоуката. 

Покрай фолклористичните и етимологичните 

изследвания на Шишманов, особено значими са 

онези с програмен характер, където са начертани 

програми и пътища за изграждане и развитие на 

народоуката, дадени са методични указания за 

събиране и изследване на етнографските материали, 

предложен е план за организиране на 

общославянската етнография, обоснована е нуждата 

от създаване на специална дисциплина, изучаваща 

народните носии (идеята за форематологията). Освен 

известната му “програмна статия” от 1889 г. и 

нейните продължения в следващи томове на 

сборника, към откроените материали се отнасят и 

докладите на учения от І-и (1924 г.) и ІІ-и (1927 г.) 

научни конгреси на славянските географи и 

етнографи, съответно: “Проблемите на българската 

етнография във връзка с общославянските 

етнографии” и “Необходимостта от една сравнителна 
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форематология на славянските народи”. 

Приемствеността от Учителя82 Шишманов е 

проследима в цялостното научно творчество и 

дейност на Вакарелски. Така например в призива за 

необходимостта от изучаването на народа и страната, 

продиктувана от разбирането, че това е най-

правилния път за благоденствие в развитието и 

просперитета на българската нация, се откроява ясно 

линията на приемственост между Учителя и неговия 

ученик. Именно тази идея Вакарелски следва и 

прокламира неотклонно във всеки свой материал, 

този именно идеал заляга в устава на Народоучното 

дружество и лежи в основите на етнопедагогическата 

концепция на народоучните изследвания.  

Още в началото на знаменитата си студия 

“Значението и задачата на нашата етнография” в І-и 

том на сборника за народни умотворения, големият 

стратег на народоуката обосновава 

общонационалната значимост от изучаването на 

българския народ, за която цел обаче е необходимо 

събирането на огромно количество емпиричен 

материал и след това неговото мащабно научно 

обработване. Шишманов е угрижен, че поради 

дълговременната политическа зависимост и липсата 

на българска държавна просвета и образование, 

българите не познават страната си и себе си като 

народ, който е разглеждан и описван до тогава 

едностранно - чрез събиране на народни умотворения 

и то само в рамките на т.нар. “тесен фолклор” без 

                                                 
82 Б.а. – използването на главна буква показва лидерската роля 

на големия учен и съответно е признак за йерархичността на 

отношенията в научната школа 
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съпътстващите ги обичаи и обреди. Ето защо се заема 

да начертае този широкомащабен проект за цели и 

задачи, за многопрофилност на научните клонове, за 

организацията – когнитивна и социална 

институционализация – в изучаването на българския 

народ (Шишманов 1989: 1-64) 83. Сам Шишманов 

пристъпва към реализиране на поставените задачи, 

като съдейства за издаването на сборника към 

Министерство на народното просвещение, редактира 

го до 1901 г. и в предговора към Х-ия му том 

припомня, че задачата на изданието е “да бъде 

етнографически журнал в най-широката смисъл на 

думата, .. в изучаването на народ и страна въ всяко 

отношение ..орган, посветен на всестранното 

изучаване на земята и народа ни.” (Шишманов 1894: 

VІІІ-ІХ). И в осъществяването на този грандиозен 

замисъл трябва да се обединят усилията на всеки 

един българин, без значение на пол, професия или 

възраст, стига да е поне малко просветен и 

патриотично устремен: “учители, попове, ученици, 

инспектори, лекари, изследователи, съдии, философи, 

естественици, художници и пр., всякой по своята 

специалност, по своята подготовка, може да описва 

или да изследва народа” (Шишманов 1989: 20). 

Шишманов твърди, че в широката област на 

етнографията, място за научно изследване има за 

етнографа, филолога, археолога, историка, географа, 

антрополога, икономиста, за специалистите от 

природонаучните клонове (в геологическо, 

зоологическо, ботаническо отношение) и пр., и 

                                                 
83 Ив. Шишманов доразвива и допълва народоучния си проект в: 

Предговор, VІІ-ХІ и Десетгодишнината на сборника,V-ХVІІІ 
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препоръчва съставянето на специалните въпросници-

ръководства да се прави от съответните отделни 

специалисти на научното познание. На учителите, с 

различен образователен профил, възлага големи 

надежди в организирането на събирането и 

изследването на етнографските материали, както в 

ангажирането и ръководенето на своите ученици, 

така и в създаването, в по-големите градове, на 

специални народоучни дружества, всяко от което да 

има свой печатен орган. В действителност, в тази 

връзка, са учредените през 1925 г.“Българско 

етнографско общество” от Шишманов, което 

просъществува само до неговата кончина през 1928 г. 

и в 1938 г. - Българско народоучно дружество към 

Народния етнографски музей (Вакарелски 1939: 239; 

Костов 1925; Горанова 2005: 227; Георгиева 2017: 76-

84; Маева 2016: 94). Разбира се, в това дружество 

дейно участие има Христо Вакарелски, който 

същевременно е редактор на дружественото издание 

– списанието “Български народ”, посветено на 

системното изучаване на народната култура. От тази 

“народоучна трибуна” етнографът не само 

продължава, но и има амбицията да доразвива 

зададените насоки и традиции на т.нар. 

“Министерски сборник”, започнал да излиза през 

1889г. със съдействието и неизменното участие на 

Иван Д. Шишманов 84. 

В предметологично отношение Вакарелски 

следва Шишмановото разбиране за обширния обсег 

                                                 
84 Неговата съпруга Лидия свидетелства за отношението и 

грижата на учения към този същия сборник като към “неговото 

друго дете” (Шишманова 1930) 
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на етнографията, която обема не само веществената, 

но също и духовната култура на народа (Горанова 

2013: 48-58; Кирилова 2016: 80; Георгиева 2017: 437, 

440). Това означава, че и фолклорът се намира в 

естествените граници на дисциплината, въпреки че, 

според Вакарелски в него се включва цялостното 

народно знание, както за словесно-музикалното 

творчество, така и за създаването на предметите от 

веществената култура (Вакарелски 1929-30: 115; 

Вакарелски 1936 б: 358). Без съмнение решението на 

тази дилема е в специфичния “етнографски 

изследователски поглед”, който е пределно широк, но 

„поглежда“ към народната култура и бит през ъгъла 

на изразяването 85. Този подход Христо Вакарелски 

усвоява по време на специализацията си в Полша и 

по-конкретно от лекциите на проф. Еугениуш 

Франковски, който разглежда “..полската 

традиционна веществена култура като огледало на 

полската национална душевност.” (Вакарелска 1984: 

71; Колев 1996: 12-13). Но твърде вероятно е и Иван 

Д. Шишманов да указва влияние затова, тъй като в 

доклада си от ІІ-я научен конгрес на славянските 

географи и етнографи, редом с всички 

методологични указания, които дава за изучаването 

на народната носия, използва същия подход на “ъгъла 

на етнографския изследователски поглед”, което е 

видно или най-ясно проследимо в израза: “как се 

                                                 
85 Б.а. - Не само тук, но и по-нататък в изложението разяснявам 

какво трябва да се разбира под “ъгъл на изразяване” и неговата 

обвързаност с видимите форми на външния свят или по-

конкретно - с “методичния похват на формата” на Хр. 

Вакарелски. 
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изразява трауерът в облеклото” 86, т.е.  как е изразена 

народната култура чрез определена културна 

форма, на какво тя е израз от народния живот. В тази 

връзка необходимо е да се разбира, че спецификата 

на етнографския подход налага задължителното 

условие от съвсем точно, подробно и детайлно 

описване или илюстриране на събирания материал, 

което е и характерно всъщност за частната 

етнографската методология.  

Учителят Шишманов и тук проправя основния 

път (Шишманов 1889; 1894; 1900; 1926; 1927; 1933; 

Георгиева 2017: 440), но ученикът - Вакарелски 

избистря и доразвива детайлите (Горанова 2011: 43, 

49; Кирилова 2016: 75). И в многобройните си 

рецензии, оценки, изследвания, особено в 

специалните ръководства за събиране на етнографски 

материали87, широко прокарва методичните указания 

и изисквания при събирателската и 

изследователската дейност (Кирилова 1996: 30-37, 

2016: 75-81; Папазян 1996: 42-44). Анализите на 

споменатите и използвани изследвания налагат 

                                                 
86 Б.а. думата „трауерът“ е в стар езиков стил (Шишманов 1933: 

109) 
87 Освен за частната методология, посочените заглавия се 

отнасят и за общата: Вакарелски. Проект за български 

фолклорен атлас, с. 127, 130; Бит на Тракийските и 

Малоазийските българи, с. 1-3, както и цялото съдържание на 

труда; Насоки за събиране на етнографски материали, с. 1-16; 

Етнографски и археоложки наблюдения. Значението им и 

насочване към тях, с. 302-303; Въпросник – упътване за 

събиране на етнографски материали,  с. 3-163; Вж още 

поредицата “Наши събирачи на фолклор” в сп. Родна реч от 

1938 до 1943 г. включително, и много други оценки и рецензии, 

разпръснати из научни и научнопопулярни издания. 
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следните синтезирани изводи за наличието на два 88 

основни метода при непосредственото наблюдение в 

етнографската теренна работа за събиране на 

материали, каквито са: 1. Описание (има принципни 

изисквания за: типологичност, предмета да е 

представен в неговата типичност, което се постига с 

голяма точност, конкретност и подробност до най-

малките детайли; системност в събирането и 

всестранност при описанието, което води до 

пълнота и равномерно разглеждане на всички отдели 

на народната култура, т.е. представяне на 

“цялостната ѝ картина”) и 2. Илюстриране (в 

зависимост от отдела на народната култура, когото 

представя съответно: веществен, обществено-

духовен, словесно-музикален и народно изкуство, 

има принципни изисквания за: правенето на 

многобройни или по-малко фотографии, скици, 

достоверни рисунки, чертежи, схеми, картограми и 

всевъзможни илюстративни материали, включително 

фонограми, за показваните вещи, места и 

действия). Тук е важно да се отбележи, че при отдела 

на веществената народна култура, според 

Вакарелски, методът на илюстрирането превъзхожда 

(Вакарелски 1933: 130; Папазян 1996: 42) този на 

описанието, но и двата са задължителни при 

събирането на етнографските материали. Общата 

методология, която обслужва етнографското 

изследване се характеризира с принципни изисквания 

                                                 
88 Тук преднамерено не се коментира другия равностоен  метод - 

този на „събеседване“, както го е наричал Вакарелски, който не 

е бил привърженик на анкетата (Папазян 1996: 43) в 

събирателската дейност на терен. 
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за: 1. Строгост към езиковата страна на събираните 

материали, като са означавани всички възможни 

фонетични и морфологични особености на говора, 

което дава възможност за диалектични изследвания и 

етимологични обяснения; 2. Точно сведение за 

географското местонахождение и историческото 

време на събирания материал, което дава възможност 

за определяне на географското разпространение и 

генезиса на изследвания етнографски факт; 3. строга 

фактичност 89, т.е. придържане към описанието на 

етнографските факти, без да се прави опит за тяхното 

обясняване предварително, преди да е направено 

необходимото за това изследване, т.е. обработване на 

събрания “суров” материал; 4. методи за сравнение. 

Изпълнението на изброените методични 

изисквания дава повече гаранции за пълнота и 

системност на етнографското изследване на 

народната култура, с максимална точност в изводите, 

обективност и критичност. С тази методология си 

служат и други сродни дисциплини, напр. 

фолклористика, езикознание и по-специално 

етимологията и диалектологията. Към тези общи и 

частни методологични принципа в събирането и 

изследването, напътства най-напред още Иван Д. 

Шишманов90, но Христо Вакарелски е този, който в 

                                                 
89 б.а. – Тази терминология използва Вакарелски относно 

съобразяването с реалните факти. 
90Вж. Шишманов. Значението и задачата на нашата 

етнография, с. 16, 28, 30-31, 46, 50, 55, 57, 60; 

Десетгодишнината на сборника, с. ХVІ-ХVІІ; Проблемы 

болгарской этнографiи въ связи съ этнографiями 

общеславянскими, с. 382;  резюме на доклада Necessite d`une 

phorematologie comparee des peuples slaves, с. 119-120; Към 
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последствие ги прилага конкретно при изучаването 

на реалния народен живот. 

Затова може да се твърди, че ученият разработва 

етнографската методология и предметология, 

организира предметните области на научната 

дисциплина като ги групира в четири отдела, т.е. това 

са, според него, “веществена култура”, “обществено-

духовна култура”, “словесно-музикална култура” и 

“народно творчество и изкуство”, като за последния 

настоява, че е обвързан с другите. Използва и още 

едно деление на народната култура – на “веществена” 

и “словесна” 91. Пряко отношение има тук, 

разработеният от него и прилаган неизменно в 

изследванията му, специален методичен похват на 

формата - форма “вещ и слово”. Очевидно е, че 

“формата” има функция да изразява културата или 

това е своеобразна “методологична отливка”, 

инструмент на научното мислене, посредством който 

се осъществява най-напред отделянето на определен 

елемент от целостта на народното културно тяло и 

след това в изследването сравнението става 

възможно, защото се сравняват “форми”. 

                                                                                              
терминологията на българските народни носии, с. 109, 112-113, 

115 
91Вж Вакарелски. Етнографията като възпитателно средство, 

с. 1274-1278; Народният етнографски музей в София, с. 16; 

Насоки за събиране на етнографски материали, с. 1, 3-13; 

Въпросник – упътване за събиране на етнографски материали, 

с. 3-163; 

Вж още рубриките на съдържанието на “Бит на тракийските и 

Малоазийските българи”, “Етнография на България”, както и на 

книжките на списание “Български народ”, съответно: год. 1, кн. 

1, с. 96; год. 1, кн. 2, с. 99; год. 2, кн. 1, с. 80 
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Разяснявайки същината на похвата, Вакарелски 

уточнява: “Излизайки обаче от началото на 

неразривност между вещ и слово, етнографията 

вижда във всяка дума термина. А този термин без 

конкретното му съдържание за нея не съществува. 

Терминът е само тогава термин, когато е на лице, 

когато е даден в образ или описание, или изобщо по 

начин да се чувства идеята зад този термин. По пътя 

на това онагледяване на термина се стига до 

илюстрования речник, който е по-конкретен, по-

изяснителен. И в този случай етнографията се явява 

като наука, в която отвлечените и по-обобщени 

понятия нямат място;” (Вакарелски 1946б: 14-15). 

Именно тук Вакарелски е формулирал същината на 

своя методичен похват за изучаването на културните 

обекти, който може да се нарече “похват на 

формата”. Той се състои в предметно-образното 

съдържание на даден термин. Всяка форма в 

народната култура е определено, назовано единство, 

единичен артефакт, осмислен като нещо цяло и 

притежаващ свое име (термин). Той може да е 

обичай, например сватбата, трудова практика – 

жътвата, отделна вещ – сърп, рало, паламарка или 

словесна цялост – песен, приказка, прякор. Всички те 

са разновидни форми, т.е. единства на “вещ и слово” 

по израза на Вакарелски. Една форма или цялост е 

съставена от други форми, например в сватбения 

обичай влизат многобройни отделни цялости – 

отделните обреди, всеки от които е отделна форма 

“вещ и слово”. Формата е и обектната единица, 

изучавана от етнографа, който трябва да улови 

начина на възприемането ѝ от народа.  
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В редица публикации предимно от 30-40-те 

години Христо Вакарелски внася много по-отчетливо 

системния подход при интегрирането на 

етнографските знания, конструирайки и въвеждайки 

специфично етнографския методичен похват на 

формата92. Народният дух е интересен за 

етнографията, като външно изразен, опредметен в 

слово, вещ или действие. По този начин 

етнографията бива отграничена по-ясно от съседните 

ѝ сродни културноисторически дисциплини като 

фолклористиката, езикознанието и др.93. 

Следователно Вакарелски показва, че 

етнографията се интересува от това как веществената 

народна култура изразява народната душевност, т.е. 

етнографията е наука за “формите”, за овещесвените 

средства, чрез които е изразена народната творческа 

идея, нагледно са показани представите и мирогледа 

на народния творец. Следователно може да се 

приеме, че според Вакарелски, етнографията изучава 

как в материалното е проявено духовното. И тъй като 

се занимава с външни, видими прояви на цялостния 

народен бит и култура, нейните специфични частни 

методи при непосредственото наблюдение са 

илюстриране и описание, без това обаче, да лишава 

дисциплината от теоретично-аналитичното ѝ 

равнище. Именно тези проблеми ученият разглежда в 

                                                 
92 В друга своя публикация по тази тема, по-обхватно и 

детайлно, коментирам постановката на проблема за този ключов 

методичен похват и основна обектна единица за етнографското 

изследване (Горанова 2011: 42-52). 
93 Цялостно и разгърнато разглеждане на проблемите излагам в 

специално изследване (Горанова 2013: 48-58). 
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редица свои теоретични изследвания, които са обект 

на друго проучване.  

Така посредством специфичния етнографски 

предметен ъгъл в обсега на етнографията попада не 

само веществената, но също и духовната култура, 

включително езика и паметниците на народната 

словесност. Тя сякаш покрива обектното поле на 

фолклористиката, без обаче да я дублира, защото 

етнографът фиксира фолклорния и езиков факт, 

главно с технологичните му функции и етническата 

му идентификация, т.е. като характерна отлика на 

дадена общност, като външен израз на нейната 

специфика. 

Трябва да се отбележи, че своята концепция за 

единната и всеобхватна етнография като 

културноисторическа наука, Вакарелски отстоява и 

по-късно включително в своята “Етнография на 

България” (1974). Тази концепция е доминирана от 

идеята за съвместяване на заниманията и интересите 

на етнографа, фолклориста и езиковеда в рамките на 

народоучната дейност. Тук става въпрос за нормата 

за полидисциплинна компетентност на един учен 

в областта на етнонауките. В тази връзка показателно 

е, че интересите на Вакарелски, с които се изявява 

като изследовател и експерт, и в областта на 

фолклористиката, народната етимология, 

диалектологията, антропогеографията на селищата, 

отчасти в агротехнология и агроземеделието, 

етномузеологията, етнопедагогиката, също са повече 

или по-малко приносни. Така се оказва, че 

етнографът съществено е конкретизирал разбиране за 

народоуката като комплекс от научни приноси с 
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хуманитарен и извънхуманитарен характер. И както 

Иван Д. Шишманов в своите програмни текстове от 

края на ХІХ век е обосновал съвсем съзнателно 

пределно широкия обхват на етнографията94 като 

изучаване не само на народа, но и на страната, така и 

Христо Вакарелски демонстрира в/чрез 

изследванията си как етнографско е всяко знание за 

народа и неговата жизнена среда, независимо от това 

през обектива на коя дисциплина е получено то. 

* * * 

Недостатъчната разработка на емпиричната база 

и разгръщането с детайли от нея в комбинация с 

аналитичните срезове за генезиса и формирането на 

специфичния методичен похват на Христо 

Вакарелски, оставя първоначалното заглавие 

(Похватът "форма вещ и слово" на Христо 

Вакарелски като част от семиотичната 

методология) в работен режим, както и - 

необходимостта от допълнителни още по-

задълбочени и обхватни опити за решаване на 

поставените проблеми, чието представяне и 

изложение тук е неразделна част и своеобразно 

продължение на по-голямата тема със същинското 

заглавие на сегашното изследване. Поради 

горепосоченото, следващите съждения, изводи и 

заключения имат предимно синтезен вид и най-

обобщителен характер. 

Съдържанието и употребата на методичния 

похват на форма „вещ и слово“, използван от Христо 

                                                 
94 Разбирана в по-широкия смисъл на народоука или комплексно 

българознание. 
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Вакарелски убедително насочват изследователския 

интерес към откриването на идейните влияния от 

областта на семиотиката, допринесли за неговото 

конструиране от българския етнограф.  

Редица разсъждения на Христо Вакарелски в 

неговата публикация „Езикът като обект на 

етнографията“ за същността на похвата форма „вещ и 

слово“ дават основание да се търси влияние от 

Сосюревата концепция в някои основни теоретични 

постановки: 1. идеята за езика като система, 2. 

определението за „знак“, който е съставен от две 

неразделни части, подобно страните на монета. От 

едната е понятието, означаемо (психичен образ), а от 

другата - акустичен образ или означаващ, 3. 

различаване в езика на вътрешни явления или 

явления на съзнанието, и външни явления, които са 

непосредствено осезаеми (Сосюр 1992). Така 

например в не малък на брой свои изследвания 

Христо Вакарелски определено обсъжда „вътрешна“ 

и „външна“ страна на, според думите му, 

„неразчленимата“ форма „вещ и слово“. Ето защо 

анализът извежда извода за пряка връзка с възгледите 

на прочутия езиковед, вероятно опосредствана от 

рецепцията на български студенти, завършили 

Женевския общ лингвистичен курс (Веселинов 2008) 

или - на Александър Теодоров-Балан, който като 

титуляр на катедрата по българска литература от 

1893-1934 г., несъмнено е преподавал в Софийския 

университет на Христо Вакарелски, изучаващ 

„славянска филология и литература“ между 1919 и 

1922 г. (Вакарелски 2002: 28). Проф. Балан е първият 

български езиковед, който, подобно на Фердинад дьо 
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Сосюр, още през 1900 г. достига до разбирането за 

разграничаване между понятието за езика като 

система - социален продукт и схващането на речта 

като реализация на говорната способност - 

индивидуално явление. В своите изследвания А. Т.-

Балан не веднъж отпраща читателя към Сосюровия 

„Курс по общо езикознание“, лекциите от който 

неговите студенти издават три години след смъртта 

на професора си през 1916 г. Българският учен 

определя швейцарския си съвременик и колега като 

„революционер в езикознанието“, от чийто възгледи 

възникват най-напред Женевската школа, а по-късно 

под нейно влияние и – Пражката школа в 

лингвистичната наука (Селимски 2008: 128-129). 

Би могло да се допусне, че още докато следва 

през 20-те години на ХХ в., Христо Вакарелски е бил 

запознат с дейността на руските формалисти от 

Московския лингвистичен кръжок, обединяващ 

творческите усилия на широк спектър от видни поети 

и изтъкнати специалисти - лингвисти, фолклористи, 

етнографи, философи, и без съществуването на 

когото, формирането през 1926 г. и завидното 

развитие до 1945 г. на Пражкия лингвистичен 

кръжок не би било същото предимно заради ярко 

изявилия се и в неговото учредяване и работа, вече 

като руски емигрант – Роман Якобсон. Тъй като от 

1929 г. до 1939 г.(са спрени заради военната заплаха) 

започват да се издават и „Трудове на Пражкия 

лингвистичен кръжок”, уместно е зачудването дали 

не голям на брой публикации на този колосален 

лингвист, посветени на проблемите на езика на 

народното творчество, в това число и на българския 
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епически стих, не са имали отражение за научните 

търсения на Христо Вакарелски, които тъкмо в този 

период са най-благодатни за формирането на 

концепцията му за обхвата и насоките на 

етнографското проучване. Но на този етап от 

сегашното изследване подобно влияние не се 

потвърждава. Много по-отчетливо за откриване на 

паралели с т.нар. „методичен похват на формата“ е 

семиотичната концепция на друг виден представител 

на Пражката школа в лингвистиката като чешкия 

литературовед и естетик Ян Мукаржовски, чиято 

структурна теория за функционирането на 

произведенията на изкуството намира много допирни 

точки с подобна в полето на литературата и 

естетиката, като тази на видния американски 

философ и семиотик Чарлз Морис, въвел термина 

„семиозис“. Това е процес на функциониране на 

даден предмет като знак, при което се реализират три 

аспекта на функциониране на знака: семантика, 

прагматика и синтактика  или ученият още през 

1938 г. обосновава естетиката като „семиотична 

дисциплина, притежаваща синтактичен, семантичен и 

прагматичен компонент.“ (Добрев 1988: 170-171, 197, 

214, 169). А през 1936 г. със студията си 

„Естетическата функция, норма и ценност като 

социални факти“, която е представителна за 

принципните му постановки по теория на изкуството, 

чешкият структуралист също обосновава триадичен 

неразчленим компонент, но като функции на 

естетическото проявление. Реалистично би било 

предположението, че българският етнограф е бил 

добре запознат със семиотичните теории на чешкия и 
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американския структуралисти, като последният 

посещава Прага заради международен конгрес по 

философия (Добрев 1988: 222), което е валидно по 

това време и за Христо Вакарелски съответно, 

свързано с научните славистични форуми и др. 

(Вакарелски 2002: 108; Колев 1994: 14-15, 17). Ето 

защо позовавайки се на етнографските изследвания 

на Христо Вакарелски може да се твърди, че подобна 

триадичност и функционалност е ясно откроима и в 

методичния похват на форма „вещ и слово“ и като 

структура и като функция. 

Пропуск ще е, ако в досегашния преглед на 

вероятните семиотични модели, повлияли за 

конструирането на интересния за сегашното 

проучване етнографски изследователски прийом, не 

се спомене фундаменталната триадична абстрактна 

схема по95 Готлоб Фреге (Моллов 2014: 179-215), 

която бива използвана в различните изследвания по 

семиотика: 

                                                 
95 Знае се, че самият Г. Фреге не говори за нагледни схеми или 

изображения при представянето на своята триизмерна знакова 

теория, но неговите по-изявени изследователи, като Ч. Огден и 

А. Ричардс, за по-голяма яснота в разсъжденията, въобразяват и 

изобразяват абстрактния му теоретичен конструкт с този 

семиотичен триъгълник, станал известен и оборотен в научната 

литература като „семиотичен триъгълник на Фреге“ (Добрев 

1988: 64) 
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Фиг. 7. “Посредством знака, ние изразяваме 

неговия смисъл и означаваме неговото значение” 

Frege (1892)  

 

Прилагам графиката (Димитров 2011: 214), за да 

покажа как без съмнение елементите и на този т.нар. 

семиотичен триъгълник могат успешно да си 

кореспондират със структурно-функционалните 

измерения на методичния похват, разработен от 

Христо Вакарелски. Затова дали тук влиянието е 

пряко или опосредено, отговорът ще се потърси и 

намери в бъдещо изследване, тъй като без съмнение 

такава приемственост е налична и от думите на 

Михаил Арнаудов за пристрастността на Хр. 

Вакарелски към подхода на “ ..незаконородената 

дисциплина “Worten und Sachen (думи и неща)”, 

изнамерена от немците” и “..конституирана на предела 

между лингвистика, етнография и фолклористика”. 

(Арнаудов 1968: 98). 

В обобщение необходимо е да се предположи, че 

българският етнограф благотворно комбинира 

различни теоретични постулати, от така разгледаните 
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водещи представители със значими приноси в 

семиотиката, за да ги адаптира по най-подходящ 

начин за конкретната специфика на етнографските 

изследвания, при конструирането и съответно 

прилагането в проучванията си96 на специаления 

изследователски похват на формата. Така 

посредством него етнографският материал се 

разглежда като система от смислови единства – 

форми «вещ и слово». Всяко едно такова единство 

Христо Вакарелски означава като «дадена вещ и 

слово» или още «форма». «Формата» като основна 

обектна единица на етнографията не е само елемент 

на сетивно възприеманата вещественост, а конкретно 

единство на вещ, смисъл и езикова обвивка, т.е. «вещ 

и слово», в която етнографът проследява «влагането 

на определена идея» във веща и името, както и 

противоположната посока на включването им в света 

на идеите. Така народната култура не е просто 

съвкупност от веществени и словесни паметници, а 

система от смисли. 

И така опитът за деконструирането на 

съдържанието, типа и функционирането на не малък 

брой елементи и детайли от сложния функционален 

конструкт, означен от Христо Вакарелски като 

форма „вещ и слово“, дава основание за 

предположението, че при конструирането му за 

целите на етнографското изследване ученият се е 

повлиял от няколко водещи представители с 

теоретични приноси за семиотиката, предимно в 

европейската лингвистична традиция. За 

                                                 
96 Вж в Приложение към настоящето изследване на избрани 

подходящи цитати от негови публикации. 
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потвърждаването или отхвърлянето на тази хипотеза, 

както и за нейното детайлно изражение е необходимо 

още по-задълбочено, в синхронен и диахронен срез, 

последващо проучване на тези проблеми.  

 

 

Приложение: 

 

1. “Речникът, наръчникът, за всеки, който търси 

увеличаването на собствения си словесен запас, така 

както го знаем, с най-обикновената му 

обяснителност, почиваща в най-значителна степен на 

формални основания и стига най-много до смисъл, 

който изниква от синтаксното положение на думата, 

може да служи на етнографията само като източник 

за справки, но не и като цел. Излизайки обаче от 

началото на неразривност между вещ и слово, 

етнографията вижда във всяка дума термина. А този 

термин без конкретното му съдържание за нея не 

съществува. Терминът е само тогава термин, когато е 

на лице, когато е даден в образ или описание, или 

изобщо по начин да се чувствува идеята зад този 

термин.“ (Вакарелски 1946 б: 14-15) 

 

  2. “..ненарочното наблюдение е твърде 

недостатъчно. Обикновеният наблюдател забелязва 

най-вече външната страна на обичая, по-скоро 

сценичността му. <…> За потвърждение на това, че 

външността на обичая е била най-важната за 

описвачите, могат да послужат пак сватбените 

обичаи. Именно за тях в книжнината у нас, па и 

вредом другаде, се намира едно грамадно множество 
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от описания. Но при опит да бъде направено върху 

тях едно аналитично проучване се оказва значителна 

непълнота, оказва се, че всички вътрешни подбуди и 

влаганите от народа разбирания, плод на които са тия 

или ония форми, не са записани, не са предадени в 

съобщенията. А тия подбуди и изобщо вътрешната 

страна на обичаите са скрити. Тях ги знаят само ония, 

които изпълняват или дори ония, които ръководят 

обичая.” (Вакарелски 1941: 8). 

 

  3. “..остава за етнографията онази страна или 

онзи момент от отношението на човека към 

разглеждания обект, който се състои в 

обстоятелността, при която е станало необходимо 

тъкмо това име за тази местност. Това е процесът на 

кръщаване (именуване). Този процес не е само 

езикова дейност. В него се съчетават елементи от 

най-различно естество: може би техноложки, може 

би стопански, религиозни, естетически, социални и 

пр. пр. Да се установят тия елементи, тия 

съображения, това творчество, значи да се извърши 

вече не езиковедска, а етнографска работа.” 

(Вакарелски 1946 б: 13-14). 

 

  4. “Картографирането ще се прилага за всеки 

предмет и за всяка дори негова подробност. Преди 

всичко ще се картографират термините. На 

картограмата ще бъдат отбелязвани коренно 

различните им названия, а всичките им фонетични и 

морфологични особености ще бъдат към описанието 

на самата карта. Ще бъдат картографирани 

типологичните различия както при веществената, 
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така и при обществената култура, т.е. формите на 

различните обреди и обичаи. Подробностите ще 

бъдат давани пак при описанието на картите. Тъй 

могат да бъдат картографирани и правни форми, и 

песни, и приказки, легенди и т.н. словесно-музикални 

творби, както и собствени имена на местности или 

хора.” (Вакарелски 1933: 130). 

 

5. “И науката, която изучава съответното 

творчество на човека, именно етнографията по 

необходимост взема предвид и тия означения. Това 

става, защото в означенията и чрез означенията са 

отразени било формални и технически 

видоизменения, било произхода, било служебните 

назначения на разглежданите предмети.” (Вакарелски 

1946б: 13). 

 

6. “От друга страна, отношението на човека към 

нещата вън от него се изразява и чрез постъпки. В 

такива случаи вербалностьта е винаги съгласувана с 

техническото залягане, било като негово допълнение 

или осветление, било пък като му придава 

необходимата значимост на необикновена, 

изключителна, повишена дейност. В  най-

обикновените й форми тази сложна по състава си 

вербално-моторична дейност се означава като магия. 

По-развитите форми, обаче, при които са приведени в 

служба повече елементи и вербални, и моторични, и 

обществени, и една по-широка цялост, означаваме с 

термина обред, обредност. Всъщност между “магия” 

и “обред” разликата е по-скоро количествена, 

отколкото качествена.” (Вакарелски 1938: 82). 
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7. За Христо Вакарелски етнографията 

проследява как “човекът-кръстник отразява себе си в 

една идея”. “Такова влагане идеи при личните имена 

имаме вредом по човечеството. За етнографа 

собственото име се явява неразривно единство,“Wort 

and Sache” с носителя и с онзи, който е прикачвал 

това име. Най-красноречиви примери на отношение и 

единство между слово и вещ, както и мотировката на 

именуването при човеците могат да представляват 

прякорите. <…> Важното в случая е, че прякорът е 

отличаване на индивида от масата, и при това 

отличаване имаме много по-очевидно единение 

между името и човека.” (Вакарелски 1946 б: 12-

13,14). 
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Абстракт: Посочването на връзката между историята 

и семиотиката е необходимо, когато се мисли 

разглеждането на историческия процес в семиотична 

перспектива – като процес на комуникация, при който 

постоянно постъпващата нова информация обуславя една 

или друга ответна реакция от страна на обществения 

адресат (социума). От тази гледна точка е важно как се 

възприемат историческите събития, как се четат, а не 

техния обективен смисъл, защото “едно или друго 

осмисляне на събитийния текст предопределя по-

нататъшното развитие на събитията” (Успенски 2000 т. 2: 

13-14). 

Ключови думи: семиотика, архаични култури, 

възприятие на времето 
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Perception in Modern Times 
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Abstract: When considering the historical process in a 

semiotic perspective, it is necessary to point out the connection 

between history and semiotics - as a process of communication 

in which the constant flow of new information determines one 

or another reaction by the public addressee (the socium). From 

this point of view, it is important to understand the reading of 
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the historical events rather than their objective meaning, 

because “one or other understanding of the event text 

predetermines the further development of events” (Uspensky). 

Keywords: Semiotics, archaic cultures, perception of time  

 

 

История и семиотика 

 

Посочването на връзката между историята и 

семиотиката е необходимо, когато се мисли 

разглеждането на историческия процес в семиотична 

перспектива – като процес на комуникация, при който 

постоянно постъпващата нова информация обуславя 

една или друга ответна реакция от страна на 

обществения адресат (социума). От тази гледна точка 

е важно как се възприемат историческите събития, как 

се четат, а не техния обективен смисъл, защото “едно 

или друго осмисляне на събитийния текст 

предопределя по-нататъшното развитие на събитията” 

(Успенски 2000, т. 2: 13-14).  

Преди да предложим някои гледни точки в 

семиотичните направления в интерпретирането на 

историята, е необходимо да се позовем на две 

различни определения на знака. Когато има 

разграничение между нещото, смисъла (или идеята) и 

знака (между референта, означаваното и 

означаващото), се поставя проблемът за знака като 

заместващ означения предмет. Най-общата дефиниция 

на знака го представя като нещо, което замества нещо 

друго. Но това не е достатъчно. По определението на 

Ф. дьо Сосюр “знакът изразява идея” и представлява 

същност с две лица – означаващо и означаемо. В 

лингвистичната линия на Сосюр науката за знаците се 
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нарича семиология и изследва живота на знаците в 

общата картина на социалния живот.  

Чарлз Пърс е представител на друга мисловна 

линия в лоното на семиотиката и разглежда знака във 

връзка с мисленето, въвежда понятието 

“интерпретант” – това е идеята, която поражда 

определен знак и тя гарантира валидността на знака 

дори при липса на интерпретатор. Трябва да е налице 

даден обект, да се даде знак, който го замества и 

интерпретант – знак, обясняващ предходния.  

Борис Успенски определя най-общо историята 

като наука за миналото, а семиотиката като наука за 

знаците. Посочва два различни начина, по които се 

разглежда знакът: 1) сам по себе си, независимо от 

процеса на комуникацията и 2) като част от известна 

система, на която се осъществява комуникацията. 

Такава система, функционираща като средство за 

комуникация, се определя като език (Успенски 2000: 

11). За да се изясни развитието на семиотиката, 

Успенски посочва разграничението между семиотика 

на знака и семиотика на езика като знакова система. 

Първото направление води началото си от 

разработките на Пърс и Морис и се определя като 

“логическо”. Характеризира се с това, че вниманието 

на изследователя е насочено към изолирания знак, т. е. 

върху отношението на знака към значението (към 

смисъла и денотата), към другите знаци, към 

изпращача и получателя на съобщението и пр. Знакът 

се разглежда безотносително към акта на комуникация 

за разлика от второто направление – семиотиката на 

езика като знакова система – което започва от Сосюр. 

Наречено “лингвистическо” то насочва вниманието 
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“върху езика като механизъм за предаване на 

информация, използващ определен набор от 

елементарни знаци. Знаковостта, семиотичността се 

определя от участието в комуникационния процес, т. 

е. се оказва производна на този процес” (Ibid.: 12).  

Възприемането на определени събития в 

съответния културно – исторически контекст се 

определя от използването на някакъв “език” в 

качеството му на код. “По този начин на събитията се 

приписва значение – текстът на събитията се чете от 

социума”. Успенски оприличава процеса на 

възприемане на историческите събития на процеса на 

комуникация на естествен език (в ситуация на 

диалогична реч): “в процеса на комуникация смисълът 

поражда текста, а текстът от своя страна, може да 

поражда за адресата някакъв нов смисъл, който не е 

напълно адекватен на изходния; след това този нов 

смисъл поражда нов текст (като ответна реакция на 

адресата) и т. н.”. Езикът, който служи като код за 

възприемане на различни исторически събития, 

изпълнява две важни задачи: 1) обединява дадения 

социум (с това социумът се разглежда като колективна 

личност) и помага за еднаквата реакция на членовете 

му спрямо дадените събития; 2) организира 

информацията, “като обуславя подбора на значимите 

факти и установяването на връзката между тях”, което 

означава, че ако дадени събития не са описани на този 

“език”, остават незабелязани от “обществения 

адресат”. Трябва да се има предвид, че именно 

системата от представи на социума, явяващ се в 

качеството си на обществен адресат, определя 
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непосредствения механизъм на разгръщане на 

събитията, т. е. историческия процес като такъв.  

Пренасянето на комуникативния модел от 

речевата дейност върху историческия процес ни дава 

възможност да “прочетем” събитията от миналото и на 

тази основа да можем по-адекватно и ползотворно да 

съградим “текста” на бъдещите събития.  

Успенски не подминава и въпроса за значимостта 

на историческите събития, защото се налага 

необходимост от единни критерии при подбор. 

Първото условие е времевата последователност на 

събитията – въвежда се факторът време и при 

неговото отсъствие се отива в границите на  

митологичното време. Второто условие изисква 

установяване на причинно – следствени връзки между 

отделните събития и, ако не се спазва тази 

причинност, историческото описание се превръща в 

обикновена хронологична последователност.   

Всяка култура може да бъде разглеждана като 

текст. Поради това тя може да бъде интерпретирана и 

разбрана въз основа на обективираните субективни 

значения (П. Бъргър и Т. Лукман), въплътена в 

материални паметници и следи, а не само въз основа 

на писмени текстове или устни предания.   

От семиотична гледна точка, според Юрий 

Лотман, всяка култура може да се разглежда като 

памет на дадено общество, с което се поставя 

въпросът за преноса на натрупания опит от поколение 

на поколение – той се осъществява чрез система от 

правила. За да изясним същността на това заключение 

ще отбележим разделението на културите, което прави 

Лотман въз основа на отношението им към знака и 
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знаковостта. Той определя два типа култури. Първите 

са насочени към израза, към текста. Те издигат като 

основни принципи на тяхното възпроизводство 

традицията и обичая, “културните герои учат на 

определено поведение, показват, дават образци”, а 

предписанията им имат характер на разрешения. 

Вторият тип култури са насочени към съдържанието, 

към въвеждането на правила. Културите на 

съдържанието или на граматиката се представят като 

съвкупност от правила, обучението в тях се основава 

на закона, въведените правила имат формата на 

забрани (Лотман 1990: 244).  

Когато културата се разглежда като език и като 

съвкупност от текстовете на този език, се поставя 

въпросът за обучението. Ако културата е сума от 

ненаследствена информация е необходимо да се 

проследи как тази информация се приема от човека и 

от човешките колективи. Разликата в типовете 

култури се онагледява от начина, по който се усвоява 

езика. В ранна възраст децата усвояват не правила, а 

готови текстове, на базата на които се научават да 

образуват нови фрази. Докато при обучението на чужд 

език се въвеждат определени правила и образци, въз 

основа на които детето може да само да поражда 

текстове (Ibid.: 273-274).   

Като друго различие между културите на текста и 

на граматиката Лотман посочва комуникацията в тях. 

Единният модел за комуникативна система е 

предложен от Р. Якобсон: адресант – контекст 

(съобщение) / контакт (код) – адресат. 

Разграничението, което прави Лотман е въз основа на 

адресата, т. е. на субекта, който получава 
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съобщението. Принципът на комуникация се 

реализира в две посоки при предаване на съобщението 

към адресата: 1) “Аз – Той”, при което за получателя 

информацията е неизвестна и се осъществява 

комуникация; 2) “Аз – Аз”, където може да се говори 

за автокомуникация, а генерирането на текстове е от 

аналогов тип (Лотман 1992: 75).  

Според това деление Лотман прави някои изводи 

за динамиката на културите. Тези, които са 

ориентирани към автокомуникация, притежават 

голяма духовна активност, но често се оказват 

нединамични за разлика от тези, които са ориентирани 

към съобщението. Те имат подвижен характер и макар 

че се появява “тенденция към умствено 

потребителство”, чрез увеличаване броя на текстовете 

водят до бързо увеличаване на знанието (Ibid.: 92).   

Друг представител на семиотичното направление 

е Умберто Еко, който посочва като съставни явления 

на всяка култура три елемента:                        1) 

производството и употребата на обекти, които 

трансформират отношението човек – природа; 2) 

роднинските отношения като първично ядро на 

институционализирани социални отношения и 3) 

обмен на икономическите блага. Тези елементи 

изграждат функционирането на социума, а 

взаимодействието между тях става възможно 

посредством “означаващи отношения и 

комуникативни процеси”, които са в основата на 

съществуването на човечеството (Еко 1993: 46).  

Посочването на семиотичните измерения на 

културата е необходимо за нашата работа, защото без 

отчитането им не би било възможно да се разбере как 
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се осъществява изграждането на социокултурните 

представи за времето, с които са свързани начините и 

средствата за измерване на времевите интервали.  

Както отбелязва У. Еко, всяка среща с нов 

феномен изисква, първоначално да бъде установена 

функцията му. Без даването на име на този феномен, 

не би било възможно разпознаването му при 

повторната среща с него. По модела, който предлага 

Умберто Еко за определяне на едно явления като 

културно, можем да разгледаме и осъзнаването на 

времето съобразно стандартите и нормите, в които 

живее древния човек. За да се разпознае определен 

предмет като този, “който служи за нещо”, за да може 

да се познае като носител на точно определена 

функция, той трябва да бъде и назован. “Първата 

употреба на камъка не представлява и не изгражда 

култура, пише Умберто Еко, но вече е култура да се 

установи как функцията може да бъде повторена, и да 

се предаде тази информация от човека днес на човека 

утре (дори и да е един и същ)” (Ibid.: 47). 

Позоваването на този текст е необходимо, 

доколкото разкрива ясно как протичат процесите на 

овладяване на природните явления от човека. Може да 

се предполага, че така се случва и с времето. Тук се 

показва тясната връзка между наблюдаваните 

феномени и преминаване към акта на тяхното 

назоваване. Благодарение на езика, човекът се 

отграничава от природните стихии. След като 

конструира определен символен универсум, той може 

да пристъпи към по-нататъшното му разчленяване 

чрез числа, отношения, пропорции и познание. По 

този начин се обяснява позицията, че идеята за 
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времето и неговото измерване не би могла да се развие 

и еволюира, ако не съществуваха начини за записване 

на отчетените времеви интервали.  

 

Заключение 

 

Доколкото човек иска да живее в света, той остава 

принуден да познава заобикалящата го действителност 

и феномените в нея, да “обвързва помежду им всички 

измерения на времето и по този начин да изчерпва 

опита”, да го превръща в смисъл (Козелек 2002: 126). 

Традиционният херменевтичен кръг се изразява в 

изискването, че “трябва да разбираме, за да вярваме, 

но трябва да вярваме, за да разбираме”. Той се състои 

в процеса на разбирането на всеки текст и всяка устна 

реч, в които частта и цялото винаги се предпоставят 

взаимно, за да могат да бъдат разбрани. Човешката 

екзистенция е исторично битие, защото има нагласата 

да разбира един свят, който трябва да бъде 

едновременно схванат и конституиран в един и същи 

акт. Така опитът за света се обвързва с 

интерпретирането на света. Целта на 

интерпретативната дейност е да се преодолее 

дистанцията и културната раздалеченост, “да се 

доведе до читателя определен текст, който се е 

превърнал в чужд, като се вгради по този начин 

смисълът му в актуалното самоосмисляне на човека” 

(Рикьор 2000: 8). 
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М 7:  Морбидният дискурс при Ницше 

 

автор: гл. ас.  д-р Камелия Жабилова – секция 

„История на философските и научните идеи”,  

ИИОЗ-БАН 

 
Резюме: Този текст проблематизира морбидния 

дискурс като екзистенция и текст при Ницше. Безспорно, 

за Ницше болестта е преди всичко екзистенциален 

проблем, но и паралелно с това, морбидната метафорика и 

медицинската терминология присъстват и в цялостния му 

философски проект.  

Ключови думи: Ницше, здраве, болест, тяло, здравна 

геобиография, култура 
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• Уводни думи, или „за ползата и вредата 

от…болестта“ 

 

Безспорно, морбидното и неговите отгласи в 

творчеството на Ницше е благодатна тема за начало 

на един анализ както спрямо неговата лична драма, 

така и по отношение на текстуалните полета, сред 

които то се среща. Като цяло можем да отбележим, 

че темата за болестта и ролята ѝ в “живота и 

творчеството” на Ницше е задължителен 

изследователски рефрен. Много изследователи97 

биват изкушени да се позоват на така и 

неустановената болест на Ницше, за да отхвърлят 

идеите му или за да обяснят особеностите на неговия 

стил и противоречията във философията му.  

В многобройните медицински проучвания върху 

болестта на Ницше се сблъскваме с различни 

диагнози (от приглушена форма на параноя през 

обща парализа и наследствен сифилис до 

предразположение към шизофрения и дори латентен 

хомосексуализъм), но от философска гледна точка те 

не допринасят за прочита на текста Ницше. 

 Може би мнението на Томас Ман относно 

ролята на болестта при интерпретацията на 

                                                 
97 Тук ще споменем само някои от по-важните трудове, 

посветени на въпроса за болестта на Ницше, обикновено 

използвани при изследването на „текста Ницше“: И. К. 

Хмелевский. Патологический элемент в личности и 

творчестве Фридриха Ницше. Киев, 1904; P.C.Mobius. Über das 

Pathalogische bei Nietzsche. Wiesbaden, 1902; J.Benda. Nietzsche’s 

Krankheit. Berlin, 1925; M. Hildebrand. Gesundheit und Krankheit 

in Nietzsche’s Leben und Werke. Leipzig, 1920; E. F. Podach. The 

Madness of Nietzsche. London, 1931. 
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Ницшевото творчество в това отношение е най-

адекватна: „Нееднократно е било казвано и аз 

повтарям пак – болестта е нещо чисто формално, 

всичко зависи от това, с какво е свързана тази форма, 

какво я изпълва. От значение е кой е болен: дали 

болният е някой посредствен глупак, при когото 

болестта е лишена, разбира се, от всякакъв духовен и 

култивиращ аспект, или е един Ницше, един 

Достоевски. Медико-патологичният фактор е едната 

страна на истината, нейната, така да се каже, 

натуралистична страна...”(Ман 1993: 278). 

 

Първоначалният импулс за създаването на този 

текст бе провокиран именно от усъмняването в 

съществуващите концепции в изследователската 

литература за ролята на болестта в живота и 

творчеството на Ницше. Съмненията се породиха от 

това, че в тях морбидното се тематизира доста 

повърхностно, недобронамерено и тенденциозното 

му използване като проблемна рамка не води до 

никаква евристична продуктивност. За да избегне 

подобни „прочити” настоящият текст си зададе като 

изследователски обект текстовете на Ницше, а като 

проблем – сложния спектър от „употреби” на 

морбидното, проигран в тях. Всъщност такъв един 

прочит на дадено творчество през морбидното е 

ценен и благодатен като резултатност, единствено 

ако се разшири по посока на един по широк размисъл 

върху ролята на болестта в творческия процес и 

нейното превръщане в текст, както предлага Жан 

Грание (Грание 2000). 
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Нещо повече. Една от амбициите на изследването 

е да осветли ролята на т. нар. медицински/морбиден 

дискурс в цялостния философски проект на Ницше, 

включвайки неговите „оздравителни стратегии“, 

отвъд чисто биографичния факт. 

От този вече изследователски ъгъл особен 

интерес представлява рефлексията на самия Ницше 

върху собствения му опит с болестта, опит, в който се 

редуват болезнени пристъпи на вдъхновение, 

отчаяния, съмнения, моменти на предчувствия и 

видения, но и мигове на абсолютна концентрация и 

яснота, заглъхващи накрая в абсолютното мълчание – 

последният топос на мисълта, продължил близо 

дванадесет години. Ще приведем един пасаж, който е 

достатъчно показателен: „...що се отнася до дългото 

ми боледуване, не му ли дължа неизразимо повече, 

отколкото на здравето си?... Едва голямата болка, 

тази дълга, бавна болка, в която изгаряме като мокро 

дърво на слаб огън, ни принуждава нас, философите, 

да се спуснем в дълбините на душата си и се 

освободим от всяка доверчивост, от всяко 

добродушие, забулване, милосърдие, от всяка 

посредственост, в която вероятно по-рано сме 

влагали човечността си. Съмнявам се дали подобна 

болка ни прави по-добри, но знам, че ни углъбява” 

(Ницше 1990: 361). 

Нещо повече – лудостта като знак за божествена 

принадлежност и творческо изобилие – е широко 

застъпена в текстовете на Ницше– „О, божества, 

дайте ми лудост! Лудост, за да повярвам най-сетне на 

себе си! Дайте ми делириум и конвулсии, внезапни 

озарения и тъми, плашете ме с мраз и зной, каквито 
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нито един смъртен още не е изпитал, с гръм и трясък, 

с блуждаещи сенки... Докажете ми, че аз съм ваш. 

Само лудостта може да ми го “докаже” (Ницше 1997: 

36). 

Но въпреки, нека ги наречем,  

аксиологизаторските стратегии, които предприема 

Ницше при тълкуването на болестта и боледуването, 

превръщайки ги в позитивни свръхстойности, 

неговото отношение към морбидното не е 

еднозначно. Отношението си към болните и слабите 

Ницше заявява многократно като най-ясно то е 

изразено в главата „Странстванията на един 

несъвременник” от „Залезът на боговете”, в афоризма 

„Морал за лекари”: „Болният е паразит за 

обществото. Да продължаваш живота му след едно 

определено състояние е просто непочтено... висшият 

интерес на възходящия живот е да отстрани 

изродения, безперспективният – това се отнася за 

правото да бъдеш роден, да зачеваш и отглеждаш, за 

правото да живееш... Да умреш гордо, ако не си 

способен гордо да живееш. Свободно да избереш 

смъртта, своевременната смърт, да я приемаш с 

радост и блаженство... ние нямаме възможност да 

предотвратим собственото си раждане, но можем да 

поправим сторената грешка...” (Ницше 1992: 113-

114). 

Тук следва да направим едно отклонение. За да 

се разберат тези на пръв поглед противоречиви 

изказвания на Ницше относно отношението здраве–

болест (които в по-късните му произведения биват 

заместени с двойката сила–слабост), изследователят 

трябва да отговори на следния въпрос: В какъв 
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смисъл болестта присъства в живота и творчеството 

на Ницше? За да разгадае тайните, болката и страстта 

на неговото мислене, което отблизо познава 

опияняващия ужас на отиващите твърде далеч ходове 

на същото това мислене, той трябва да вземе предвид 

ретроспекциите и самооценките на самия Ницше, 

присъстващи във вторите предговори на ранните му 

съчинения, а най-вече неговата изповед-равносметка 

„Ессе Номо”. Именно този свод от текстове 

разкриват енигмите на неговата философия и в тях 

той сваля така любимите си маски. Тези текстове са и 

своеобразната „нишка на Ариадна”, водеща ни в 

ницшевия лабиринт и по отношение ролята на 

болестта в неговото битие и творчество. От тях става 

видно, че за Ницше болестта никога не е била стимул 

за творчество или източник на вдъхновение. 

Напротив, от волята за здраве той изгражда своята 

философия и „героична психология”.  

Също така собственият му клиничен опит, 

описан и споделен в многобройните му писма до 

близки и приятели, драстично се разминава и отменя 

тезата за болестта като стимул за творчество. Ето 

няколко произволно избрани примера: „Ежедневно 

водя борба, за която никой няма понятие – 

пристъпите на болка са толкова разнобразни и 

изискват ужасно много от мен...”; „Не може да 

повярвате, мили приятелю, какво изобилие от 

страдания ми предложи животът – и то през цялото 

време, още от ранно детство. Но аз съм войник...”; 

„Ах, колко много се нуждая от здраве! Преживях 

много лоши времена, а вероятно ми предстоят още 

по-лоши. Стомахът ми не може вече да се оправи – 
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дори и при чак смешно строгата диета: изпитвам 

многодневни болки в главата, които се редуват 

периодично. Пълно изтощение, мъчително 

придвижване по улиците, силна чувствителност към 

светлина – накратко машината изглежда се разпада и 

не мога да отрека, че неколкократно си пожелавах 

това да стане...” (Ницше 1994: 110-111, 129, 88-89).  

Тук следва да добавим и „личната библиотека“ 

на Ницше, която свидетелства за неговия постоянен 

интерес към медицината.98 

Но може би един пасаж от „Ессе Номо” най-

добре илюстрира казаното: „От изкривената оптика 

на болния към здравите понятия и ценности, а оттам 

към съвършенството и самочувствието на 

пълнокръвния живот и обратно в дебрите на 

декадентските инстинкти – това бе моето дълго 

узряване, упражнение и същинско познание – дано 

все пак някога стигна и майсторство” (Ницше 1991: 

11). 

     За да разшифроваме този фрагмент е 

необходимо той да бъде прочетен през 

перспективизма  или през „патоса на дистанцията“, 

ако трябва да употребим този любим и донякъде 

натрапчив „поглед“ в концептуалния език на Ницше. 

За немския философ болестта е единствено и само 

гледна точка към здравето, даваща възможност за 

една нова перспектива и оптика към него, или по-

точно за, както казва той, „преобръщане на 

перспективата” и „изкуство на трансфигурацията”, 

водещо до „висше здраве”, но и до ново знание  - 

                                                 
98 http://www.nietzsche.ru/userfiles/pdf/bibliothek_1.0.pdf 
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„Един философ, преминал и все още преминаващ 

през много състояния на здраве, е преминал през 

също толкова философии. Той просто не може 

другояче, освен всеки път да превръща състоянието 

си в най-духовна форма и да гледа отдалече на него” 

(Ницше 1994: 24).  Или, казано накратко – как да 

живеем с болестта без да боледуваме и отричаме 

живота. 

И сега вече не би трябвало да звучат 

парадоксално изказванията: „При мен не съществува 

никаква болнавост – не съм бил болен дори и в 

периода на най-тежката болест” (Ницше 1994: 47) и 

„Самата болест може да бъде стимулиращо средство. 

Само че човек трябва да е достатъчно здрав за този 

стимул”(Ницше 1994: 12). 

     Или,  както точно описва логиката на тази 

стратегия Стефан Цвайг, необходими са и двете, 

болестта като средство, здравето като смисъл, 

болестта като път, здравето като цел. И това „второ 

здраве” след болестта, съкровено възжелано, 

изтръгнато насила, изкупено със страдание, това 

именно здраве е по-истинско и жизнено от 

благополучието на винаги здравия. Затова и 

оздравяването, и изцелението, постигнато по този 

начин, е по-ценно от нормалното жизнено състояние, 

защото то е не само преображение, а нещо много по-

значително – то е израстване, възвисяване и 

облагородяване (Цвайг 1985: 150). 

Подобна теза защитава и един от най-

оригиналните интерпретатори на творчеството на 

Ницше – Жил Дельоз. Според него това 

„преобръщане на перспективата” и лекотата, с която 
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то се осъществява, свидетелстват за „висше здраве”, 

което прави възможно и самото творчество. А тези 

маневри на преход от болест към здраве и обратно 

претърпяват своя крах, когато вече не остава 

„здраве”, което да позволи болестта да е гледна точка 

към него. Самият Ницше изцяло и без усилие 

контролира този процес и „танц над пропастта” до 

1888 г. Но кризисът настъпва, когато болестта се 

слива с творчеството и води до безумието – 

последната „клоунада” на Ницше, или, както самият 

той заявява – „комическия изход”, в който се 

размиват всички граници и се сливат всички му 

маски – на шута, на Дионис, на Разпнатия, на 

странника, на декадента, на нихилиста, на свободния 

дух и т.н. (Делез 2001).  

Това безспорно е отделна тема, която тук само 

ще споменем, доколкото има връзка с темата на 

студията, т. е. Ницше използва за философските си 

медитации множество маски – на шута, сатира, 

антихриста, декадента, странника, отшелника, 

оздравяващия, свободния дух, самотника и т. н., а и 

„концептуални персонажи“ – Дионис, Антихриста, 

Ариадна, Заратустра, Христос, Сократ и др.“99  

                                                 
99Тук използваме концептуален персонаж в смисловата му 

употреба, развита от Жил Дельоз и Феликс Гатари: 

„Концептуалният персонаж не е представител на философа, 

дори обратното: философът е само обвивката на своя основен 

концептуален персонаж и на всички останали концептуални 

персонажи, които са застъпници и истински субекти на неговата 

философия. Концептуалните персонажи са “хетеронимите” на 

философа, а името на философа – прост псевдоним на неговите 

персонажи. Философът е идиосинкразията на концептуалните 

си персонажи. Неговата съдба е да стане своя или своите 
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Тези екстремни моменти са фиксирани най-вече 

в последните му писма преди срива, които повдигат 

въпроса за съзнателния, „хамлетовски” елемент в 

лудостта на Ницше. Но съзнателен не в смисъл на 

свободно избран, а в смисъл на ясно осъзната 

неизбежност и предопределеност, изразена в 

любимата му формула за човешко величие – amor 

fati. И действително, може би никой не е заставал 

така близо до бездната на безумието, без да загуби 

зоркостта си, без да му се завие свят. И това е най-

странното, най-невероятното, което откриваме в 

последните писания на Ницше – „една върховна 

яснота сомнамбулно съпътства върховното 

опиянение... Ницше е диамантно ясен  и в своето 

опиянение, словото му остава ненакърнимо твърдо и 

остро сред всички пламъци на екстаза” (Цвайг 1985: 

193). 

* * * 

Друг интересен момент от рецепцията на Ницше 

в  европейското културно  пространство са опитите 

философията и личността му да бъдат “четени” през 

психоанализата на Фройд. Преди да се спрем по-

подробно на тези опити ще проследим доста 

противоречивото отношение на самия Фройд към 

философията на Ницше. Фройд през целия си живот 

се стреми да освободи не само себе си, но и учението 

                                                                                              
концептуални персонажи, като същевременно самите тези 

персонажи стават нещо друго в сравнение с това, което са 

исторически, митологически или обичайно. Концептуалният 

персонаж е ставането или субектът на една философия...” 

(Дельоз, Ж., Гатари, Ф. 1995: 109-110). 
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си от съблазните на Ницше, отнасяйки се към него 

дори като към най-опасен съперник в борбата за 

интелектуално влияние. Учениците и 

последователите на Фройд – К. Г. Юнг, Ото Ранк, Д. 

Джоунс, Шпилрайн и други много пъти по различен 

повод проявяват зависимостта си от Ницше100 и това 

неизменно предизвиква недоволството на Фройд. 

Нещо повече. Фройд, който ревниво отстоява своята 

интелектуална независимост и теоретична 

самостоятелност, отрича каквото и да е пряко или 

косвено влияние на Ницше както върху основната 

конструкция, така и върху детайлите на 

психоанализата101. През 1934 г. той дори се опитва да 

отклони Стефан Цвайг от намерението му да напише 

книга за Ницше, възразявайки много настойчиво 

срещу желанието на Цвайг да ги противопостави. Тук 

няма да се спираме на мотивите на Фройд относно 

                                                 
100 Показателно в случая е че след разрива си с Фройд и Юнг, и 

Ото Ранк му изпращат пълните събрани съчинения на Ницше в 

луксозна подвързия. 
101 Известно е, че на млади години Фройд е чел ранните трудове 

на Ницше и дори е участвал в Кръжока на немските студенти 

във Виена, който изучава творчеството на Шопенхауер, Ницше и 

Вагнер. Едно от заседанията на Виенското психоаналитическо 

общество през 1908 г. е специално посветено на обсъждане на 

идеите на Ницше и тяхната близост с тези на психоанализата. 

Според докладчика – Пол Федерн, Ницше дотолкова се 

доближава до психоаналитиците, че остава да се потърси в 

какво на практика се отличава. Все пак Фройд казва тогава, че 

нивото на интроспекция, постигната от Ницше, не е постигнато 

от никой друг и едва ли някога ще бъде; но и добавя, че самият 

той не може да чете работите му, позовавайки се на причина, 

която изглежда парадоксална – мисълта на Ницше е твърде 

богата за него. (Лейбин 1990) 



 

204 

 

тази дистанция спрямо Ницше, а само ще изтъкнем, 

че дълго преди него Ницше формулира много от 

идеите на т.нар. дълбинна психология, така че 

независимо от въпроса има или не заимстване, 

праобразът на комплекса идеи несъзнавано-либидо-

сублимация без каквото и да е усилие, почти готови 

се откриват у Ницше.102 

Така например още в първия фрагмент от първа 

глава на „Човешко, твърде човешко” той употребява 

понятието сублимация в почти същия смисъл, в 

който по-късно то се превръща в основна категория 

на Фройдовата естетика и културология.103 Впрочем 

още първото по-важно съчинение на Фройд – 

„Тълкуването на сънищата” (1900) - изходната точка 

на психоанализата (сънищата и грешките са двата 

основни подстъпа към нея) показва отново 

поразително сходство между възгледите на Фройд и 

Ницше. Съвсем „по Фройд” звучи мисълта на Ницше: 

„Едно влечение е искало да бъде задоволено, 

проявено, упражнено, освежено, освободено – и ето 

че идват сънищата. Будуването не притежава 

свободата на интерпретацията, присъща на света 

на сънищата.” (Ницше 1997: 154). Дори и за 

                                                 
102 На този факт подробно обръща внимание и Исак Паси, чиито 

резултати ще използваме изцяло в текста (Паси 1996: 87-89). 
103 „Гърците не отричат природния нагон, намерил израз в най-

лошите наклонности, а го включват и ограничават в определени 

култове и дни, след като са измислили достатъчно много 

предпазни мерки, за да улеснят възможно най-безвредното 

оттичане на дивите стихии... Дава се възможност за равномерно 

отприщване – без стремеж към пълно унищожение – на лошото 

и съмнителното, на животинското и назадничавото.”  (Ницше 

1993: 81). 
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въведения от Фройд много по-късно (в “Аз и То”-

1923) компонент в структурата на съзнанието – 

Свръх–Аз – като висша, контролна функция на 

съвестта и на социалното, асимилирано в 

индивидуалното, може да се намери у Ницше: „Всеки 

човек изживява своя щастлив ден, когато се срещне с 

по-висшата си същност… Хората общуват твърде 

различно с тази своя по-висша същност и често 

играят като актьори сами себе си, доколкото после 

все отново и отново повтарят онова, което са били 

през споменатите мигове. Някои живеят в страх и 

смирение пред идеала си и биха искали да го отрекат; 

те се боят от по-висшата си същност, защото, когато 

заговори, тя го прави взискателно и точно. Затова пък 

притежава призрачната свобода да идва и да 

отсъства, както пожелае.” (Ницше 1993: 172). 

Сега вече е разбираема и странната на пръв 

поглед, но съвсем точна преценка на Томас Ман: 

„Ницше е просто роден за психолог, психологията е 

неговата страст: познанието и психологията са за 

него всъщност една и съща страст; и белег за цялата 

вътрешна противоречивост на този велик и страдащ 

дух е обстоятелството, че той, за когото животът стои 

много по-високо от познанието, попада тъй изцяло и 

безвъзвратно под властта на психологията.” (Ман 

1993: 292). 

В тази връзка Стефан Цвайг много точно описва 

този процес на себесъздаване на “свободния дух”: 

“Всичките книги на Ницше всъщност не са нещо 

друго освен клинични рапорти за тези операции, за 

методите на неговите вивисекции, нещо като 

ръководство по акушерство за раждането на 
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свободния дух. Те са история на неговите 

преображения, раждания и бременности, на 

умиранията му и на възкресенията, история на 

безмилостните войни, водени срещу собственото му 

“аз”, на неговите самонаказания и екзекуции, 

накратко казано, те са биография на всички онези 

личности, които Ницше е бил и в които се е 

преобразявал през двадесетте години на своя духовен 

живот” (Цвайг 1985: 169). 

 

• Здравната гео-био-графия на Ницше и 

темата за тялото 

 

„Несъзнателното обличане на физиологичните 

потребности с мантията на обективното, идеалното, 

чисто духовното отива ужасяващо далече – и често 

сам си задавам въпроса дали, общо погледнато, 

философията не е била досега изобщо само тълкуване 

на тялото, погрешно разбиране на тялото. Зад най-

висшите ценностни преценки, от които се е водила 

досега историята на мисълта, са скрити погрешни 

схващания за естеството на тялото, било от страна на 

отделни личности, било на съсловия или на цели 

раси.“ 

 

Ницше. Веселата наука.   

      

Безспорно, Ницше е един от философите, които 

„реабилитират“ тялото във философията, която 

досега, според него,  е била „само тълкуване на 

тялото и неразбиране на тялото“. Но къде е мястото 
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на тази поредна провокация и „несвоевременна тема“ 

във философския лабиринт Ницше?  

От една страна, в текстовете на Ницше 

безпроблемно могат да бъдат открити пасажи, които 

свидетелстват за този нов, нетрадиционен прочит, 

нека го наречем – топос на философстване. От друга 

страна – Ницше използва две думи за тяло – Körper и 

Leib, превеждани с body и тяло, без да се отчитат 

разликите, или, ако използваме терминологията на 

Ницше, „нюансите“. За да се тематизира „тялото“ при 

Ницше е необходимо да се отчете тази разлика и 

противопоставяне между  Körper и Leib, така, както 

те се фиксирани в текстовите полета104 на немския 

                                                 
104 Употребяваме текстови полета, тъй като - поетическите 

опити, музикалните композиции, многобройната 

кореспонденция, която Ницше е водил, както и все още 

неиздадени в пълен вид негови записки, според нас са 

съществена част от философията му. Също така -  фрагментът, 

метафората, афоризмът, сентенцията и т. н са не само 

съзнателно търсените от самия Ницше форми на 

философстване, но са и формите, които напълно и адекватно 

отговарят и кореспондират със съдържанието на Ницшевите 

концепти. В тази връзка изцяло споделяме предложението на 

Жан Грание  - как да четем Ницше. Една от причините за 

противоречивото „експлоатиране” на  Ницше, както отбелязва 

Грание се корени в прилагането на непродуктивни подходи към 

неговото наследство. Или, казано накратко, едно 

хронологическо изследване на текстовете на Ницше несъмнено 

е коректно, но и поставя въпроса за кохерентността на цялото 

му творчество. Историческият метод, който разделя неговата 

философия на три периода, които малко произволно биват 

наречени дори „системи”, създава впечатление за липса на 

единен принцип. Другият непродуктивен подход тълкува 

неговите произведения така, сякаш са писани едновременно. За 

да се избегне това, Грание предлага при всяка значителна 
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философ през различните периоди. Това е отделна 

тема, която тук само ще загатнем, тъй като е обект на 

едно бъдещо изследване.105 

Да, при Ницше темата за Тялото, присъства не 

само като Текст, но и като екзистенциален опит. В 

случая, „следвайки ръководната нишка на тялото“ ще 

ограничим тази тема и ще се проследим „тялото и 

неговия голям разум“ при Ницше, като важна част от 

неговия философски проект, който може да бъде 

прочетен и като критика на метафизиката106. 

                                                                                              
концепция на Ницше, с цел тя да бъде коректно интерпретирана, 

да се реконструира значението на всеки един от съставните ù 

елементи, както ù връзката ù с останалите концепции и идеи на 

Ницше, без при това да пропускаме идентификацията на 

отделното ниво, в рамките на което възходящата ницшеанска 

мисъл ги е изработила. В резултат на това ще се получи и един 

коментар във формата на спирала, който събира и подрежда в 

йерархичен ред многобройните хармонични или конфликтни на 

пръв поглед смислови значения (Грание 2000). 
105 Този текст е част от монография – „Ницше. Топоси на духа“ - 

и поради това е желателно той да бъде четен като подстъп към 

тази тема. Идеята на монографията е да предложи прочит на 

Ницше през гео-био-графичния му портрет, който включва 

картография на волята и здравна география, а и рецепциите на 

Ницше в различни философски култури и традиции, но и 

неговите нови и провокативни – топоси на философстване. 

Именно като един такъв топос настоящият параграф 

проблематизира тялото. 
106 В рамките на този текст не е възможно да реконструираме 

цялостно разбирането на Ницше за метафизиката, както и защо 

именно под такава форма тя е експлицирана във философията 

му. Това е отделна, а и безспорно интересна и важна тема. Така 

предложената от Ницше „психология на метафизиката“, която 

включва и „метафизичното чувство“, но и типология на 

„метафизичната потребност“, създадена чрез проследяването ù 

както при различните култури, така и през историята на 
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Многобройните пътувания, смяната на градове и 

места от Ницше, предизвикани и породени основно 

от здравословното му състояние, преминаващо през 

временни подобрения и задълбочаващи се сривове, го 

превръщат в скиталец и странник. С годините 

собственият му страдалчески опит изкристализира в 

изграждане на своеобразна здравна география 

(Стефан Цвайг), търсеща да открие онова място, 

което ще му донесе духовен, но и телесен покой. 

Според Ницше човекът на духа се чувства 

единствено у дома си не там, където е роден, а там и 

само там, където самия той се създава и създава, 

твори – Ubi pater sum, ubi patria. За Ницше родината 

не е там, където са родителите, а там, където са 

децата ни, т. е. рожбите на нашето съзидание – “О, 

братя мои, не назад трябва да гледа вашия знатен род, 

а напред! Вие трябва да обичате земята на своите 

чеда – тази обич нека бъде ваш нов аристократизъм – 

неоткритата земя в най-далечното море!” 

Нещо повече. В тази колкото реална, толкова и 

въображаема география природата и климатът са 

определящи, според Ницше, и за творческия процес – 

„Париж, Прованс, Флоренция, Ерусалим, Атина – 

тези имена са вече доказателство, че геният зависи от 

сухия въздух и чистото небе”. Но той отива дори по-

далеч в опита си да демонстрира обвързаността 

между ландшафт, от една страна, и духа на 

                                                                                              
философията, ще бъде обект на едно следващо наше изследване. 

Именно затова на този етап ще се въздържим от коментиране на 

такива тези като „Ницше е последният метафизик“ или „Ницше 

е преодолял метафизиката“.  
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различните култури и религиозни системи, от друга. 

Така например пейзаж и психология, география и 

история са привлечени от Ницше, за да обясни 

особеностите на будизма и християнството: 

„...предпоставка за будизма е твърде мекият климат”; 

„Иисус Христос може да се появи само сред 

еврейския пейзаж”. Топическите измерения на 

интелектуалните пилигримства на Ницше очертават 

една едновременно географска, но и символна 

реалност. Тази амбивалентност предпоставя 

възможността за един херменевтичен прочит, който 

решително надхвърля установената географска 

топография на градовете и местата, посещавани от 

Ницше. Става дума не за подвеждане, а по-скоро за 

отвеждане към една много по-широка гео-био-графия 

на духа и тялото,  отвъд конкретиката на 

пространството. Затова и Генуа, Торино, Лугано, 

Рипало, Ница са не само места от реалната география, 

те са и топонимите на философските му медитации, 

символизиращи и препращащи към неговия 

творчески ландшафт. Така Генуа „означава“ 

Зазоряване и Веселата наука, Торино – Воля за власт 

и Ессе Номо, Рипало – Тъй рече Заратустра, Ница – 

Отвъд доброто и злото, Лугано – Раждането на 

трагедията от духа на музиката. 

Но коя е тази така усилено, трескаво и страстно 

търсена родина? В дългото пътуване към себе си 

Ницше я открива в Юга, в Италия. И както казва С. 

Цвайг в своето есе „Фридрих Ницше”, единствено 

при братски родствения на Ницше Ван Гог можем да 

открием това демонично проникване на светлината и 

южното слънце в едно вече полузамъглено съзнание, 
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стремящо се към просветление, намерило израз в 

платната на Ван Гог от периода му в Прованс и в 

стила на Ницше от времето на пребиваването му в 

Италия. Само у тези двама фанатици на 

преображението срещаме такова самоопиянение, 

такова мигновено и неподражаемо поглъщане на 

светлина с вампирска жажда.  

Ницше отива дори по-далеч. Както другия му 

сроден дух Хьолдерин, който постепенно измества 

своята Елада към ориенталското, варварското и 

дивото, така и Ницше в края на съзнателния си живот 

планува пътуване и по-продължително заселване в 

тропическия Юг, сякаш търсещ “вече слънчев удар 

вместо слънчева светлина, яснота, която жестоко да 

реже, вместо само да откроява контурите, 

спазматична сласт вместо радост; безспир блика от 

него стръвната жажда да превърне изтънчената 

възбуда на сетивата в пълно опиянение, танеца в 

полет, да нажежи до бяло горещото усещане, че 

съществува” (Цвайг 1985: 180-181). 

При това Ницше борави с двойнствения смисъл 

на “тропиците”. От една страна, тропикът е 

действителен климатичен пояс, топос от реалната 

география, и, от друга, вече във виртуалната 

картография на Ницше, той е видян като начин на 

мислене и стил на изказ, т. е. от риторична гледна 

точка. Един пасаж от “Отвъд доброто и злото” е 

достатъчно показателен – “Изглежда, че моралистите 

изпитват някаква омраза към джунглата и тропиците? 

И че на всяка цена искат да дискредитират 

“тропическия човек” било като болест или 

изроденост на човека, било като присъщ на него ад 
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или самоизтезание? Защо? В полза на “умерените 

пояси”? В полза на умерените хора? На “моралните”. 

На посредствените” (Ницше 2000: 120). 

Нещо повече. В писанията си Ницше ще 

задълбочи тези си изследванията, но „отваряйки“ 

нова тема“ - за „фалшифициращата природа“ на 

езика, очертавайки  „картография на философията“ 

през граматическите особености на различните езици 

– „Странната родствена прилика на индийското, 

немското, гръцкото философстване намира ясно 

обяснение. Именно там, където съществува езиково 

сходство, не може да бъде избегнато това, че 

благодарение на общата философия на граматиката – 

имам предвид благодарение на неосъзнатата власт и 

управление на едни и същи граматични функции – 

всичко е предварително подготвено за еднотипно 

развитие и последователност на философските 

системи… Много е възможно философите от 

уралско-алтайската езикова група /в която понятието 

за субект е развито най-зле/ да гледат „на света“ по 

друг начин и да вървят в други посоки в сравнение с 

индогерманите или мюсюлманите. Властта на 

определени граматични функции в крайна сметка е 

властта на физиологичните оценки и расовите 

условия“ (Ницше 2000: 33).  

Нека да се върнем към текста Ницше, т. е. да 

проследим неговите собствени писания по темата 

„храна, топос, климат, здраве и тяло“ от 

философската му авто-био-графия Ессе Номо. В 

параграфа „Защо съм толкова умен“, Ницше пише 

следното – „По съвсем друг начин ме вълнува 

въпросът за лекуването, за „спасението“ на 
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човечеството: въпросът за изхранването. Казано най-

просто: как трябва да се храниш точно ти, за да 

достигнеш максимума на твоята сила, virtu (храброст) 

в ренесансов стил, да стигнеш до свободната от 

морал добродетел? В това отношение моите 

впечатления са възможно най-лошите — изненадвам 

се, че този въпрос изобщо не е бил чут досега, че от 

този толкова дълго трупан опит не са научили все 

още какво е „разум“. Само съвършената нищожност 

на нашето немско образование – неговият 

„идеализъм“ – е някакво обяснение на това, защо към 

този въпрос съм бил назадничав до святост. Това 

„образование“, което от самото начало ни 

принуждава да загубим реалността от погледа си, 

преследвайки проблематични, т.е. „идеални“ цели – 

като например „класическото образование“ – сякаш 

то не е отсъдило предварително, че обединява 

„класическо“ и „немско“ в едно понятие. Нещо 

повече – това има и смешна страна – представяте ли 

си един класически образован лайпцигчанин! – В 

този смисъл, чак до най-зрелите си години, съм се 

хранил лошо – в морален смисъл „безлично“, 

„несамостоятелно“, „алтруистично“ – ей така, за 

здравето на готвача и останалите християни. 

Например с помощта на лайпцигската кухня, 

едновременно с първото ми изследване на 

Шопенхауер (1865), аз съзнателно отрекох 

собствената си „воля за живот“. От подобно системно 

недохранване можех да си разваля стомаха, но при 

такава кухня това не ме безпокоеше особено. (Казват, 

че 1866 година е довела да известен поврат в това 

отношение.) Но ако изобщо става въпрос за немската 
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кухня — толкова много неща ѝ тежат на съвестта! 

Супата преди основното ядене (още във 

венецианските книги от 16. век определено, като alla 

tedescka (по немски)), изварените меса и 

приготвените с брашно зеленчуци — това е просто 

израждане в храненето… И ако прибавим към това и 

животинската склонност на старите (пък и не само на 

старите) германци към досипването и доливането, 

ще получим най-ясната представа за произхода на 

немския дух — от угнетената храносмилателна 

система… Наистина немският дух е същинско 

смущение в храносмилането – в резултат той не може 

да доведе нищо до успешен край. Но и английската 

диета, която в сравнение с немската, даже с 

френската, е един вид „връщане към природата“, по-

точно към канибализма – тя е дълбоко противна на 

моя инстинкт – струва ми се, това е причината за 

„английската походка“ на този дух – походката на 

англичанка… (в смисъл на груба, тежка, 

неелегантна.) – Най-добрата кухня е пиемонтската – 

Алкохолът ми е противен и не ми понася – чаша вино 

или бира е достатъчна, за да ми отрови деня – 

антиподите ми обитават Мюнхен. Въпреки че 

разбрах това малко късно, аз го преживях още като 

дете. Тогава мислех, че пиенето и пушенето са 

първоначално просто част от изявата на младите 

хора, а едва по-късно се превръщат в навик. Вероятно 

за тази мека присъда ми е помогнало и 

наумбургското вино. За да мисля, че виното 

развеселява, би трябвало да съм християнин – искам 

да кажа, че би трябвало да вярвам в нещо – което за 

мен е абсурдно. Достатъчно особен ставам дори и 
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при невинни, силно разредени дози алкохол – но ако 

стане дума за истинска напитка – тогава съм моряк. 

В това отношение още от юноша съм много смел и 

доблестен. Да напиша едно дълго съчинение на 

латински за една нощ, след това да го препиша, 

подражавайки с цялата почтеност на перото си на моя 

кумир Салустий – и накрая да обърна един силен грог 

– това в ученическите ми години не бе в 

противоречие с моята физиология – а вярвам, че не е 

било чуждо и на Салустий… По-късно, към средата 

на живота си, се отнасях все по-строго към тази 

„душевна“ напитка: въпреки че съм противник на 

въздържанието от собствен опит, както Рихард 

Вагнер, все пак не бих посъветвал една душевно 

богата натура да употребява алкохол… И водата 

стига… Предпочитам местата, където има извори — 

Ница, Торино, Силс. In vino veritas  – изглежда, че и 

тук съм различен от света по отношение на 

„истината“ – моят дух витае над водата… И още 

няколко указания от моя морал. Едно обилно ядене се 

смила по-лесно, отколкото няколко хапки. Първата 

предпоставка за доброто храносмилане е 

задействането на целия стомах. Човек трябва да 

познава големината на стомаха си. По същата 

причина не са за препоръчване дългото и 

продължително хранене – това, което наричам 

„безкрайно жертвоприношение“ — или известно като 

table d’note /обща трапеза/. Никакво междинно 

хранене, никакво кафе — то прави човека мрачен. 

Чаят е полезен само сутрин. Не в голямо количество, 

но силен — човек се чувства зле през целия ден, ако 

чаят е дори, с една степен по-слаб. Тук, разбира се, 
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мярката е индивидуална. При особено agacant 

/възбуждащ/ климат чаят сутрин не се препоръчва — 

по-добре едно гъсто какао. И възможно най-малко да 

се заседяваме — да не се доверяваме на мисли, които 

не са породени от свободното движение, от разхода 

на мускулна енергия. Всичко в тялото и духа зависи 

от храносмилателната система. Повтарям – за 

свободния дух уседналостта е истински грях“. 

Приведохме този дълъг пасаж, тъй като той е 

показателен в няколко отношения. От една страна, 

той кореспондира с поредната провокация на Ницше. 

Да поясним – подзаглавието на „Ессе Номо“  е -  Как 

се става такъв, какъвто си, а изведеният цитат е от 

втората част на Предговора – Защо съм толкова 

умен, разположен между параграфите – Защо съм 

толкова мъдър и Защо пиша толкова хубави книги. 

Именно „умността“ си Ницше извежда, колкото и да 

е странно на пръв прочит, през/чрез … храната, 

продължавайки гео-философската си картография 

на волята, като тук отново присъства темата за 

тялото, но в нов ракурс. Ключовата фраза е - Всичко в 

тялото и духа зависи от храносмилателната 

система, която позволява вписването на Ницше в т. 

нар. гастрософия. За целите на настоящия текст от 

особена важност е монографията на Райчо 

Пожарлиев – „Философия на храненето. Културно-

исторически контексти“. В параграфа – „Ницше и 

философия на личното хранене“, Р. Пожарлиев 

предлага един оригинален анализ на философските 

рефлексии на Ницше по темите за храната и тялото, 

отвъд чисто наивните и физиологически прочити, 

обикновено обвързани с неговото здравословно 
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състояние или просто споменати без връзка с 

цялостния философски проект на немския философ. 

Или, казано накратко, посланието на Ницше е – „Да 

храним, но и да създаваме изкусно себе си, да бъдем 

фини ценители на своята природа, но и изкусни 

готвачи на собственото битие – това са 

задължителните условия на висшето умение да 

живеем, без да износваме живота“ (Пожарлиев 2013: 

212). 

Тук, като отклонение от темата на параграфа, но 

и като отворено заключение, ще поясним защо 

използваме именно този фрагмент от „Веселата 

наука“, мото на тази част от студията, а не най-

цитирания фрагмент от „Тъй рече Заратустра“107, 

почти задължително използван при интерпретациите 

по темата за Тялото. Самият Ницше, в книга трета от 

„Воля за власт“ – „Принципът на една нова оценка“, 

предлага поредната си „перспектива“ към Тялото – 

„Феноменът на тялото е най-богатият, най-отчетлив 

и осезателен феномен: той методично трябва да се 

                                                 
107 „На презрителите на плътта искам да кажа своята дума. Не 

искам от тях нито отново да се учат, нито да ги поучавам, а само 

да кажат „сбогом“ на собственото си тяло — и тъй да занемеят. 

„Тяло съм аз и душа“ — тъй говори детето. А защо да не говори 

човек като децата? Но пробуденият, знаещият казва: „Тяло съм 

аз изцяло и нищо повече от това, а душа е само слово за нещо от 

тялото. “Тялото е голям разум, множественост с един-единствен 

смисъл: война и мир, стадо и пастир. Сечиво на тялото ти е, 

брате мой, и твоят малък разум, който ти зовеш „дух“, малко 

сечиво и играчка на твоя голям разум. Ти казваш „Аз“ и се 

гордееш с тази дума. Но по-голямото, в което не желаеш да 

повярваш, е твоето тяло и неговият голям разум: той не казва 

„Аз“, а прави това „Аз“ (Ницше 1990: 52). 
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поставя на преден план, без да се говори за неговото 

крайно значение.“ (Ницше 1995: 15). 

Употребяваме „поредната перспектива“, тъй като 

при Ницше, както вече отбелязахме, освен разликата 

между – Körper и Leib, присъства и „преоценка на 

ценностите“ на Тялото, разиграна в негов стил през 

класическия проблем „ тяло-душа-дух- разум“, т. е. 

представен е чрез опозициите Leib – Seele /Körper -  

Geist. Тази „преоценка“ на Тялото при Ницше 

включва и „езика на тялото“, „отвъд доброто и 

злото“, физиологията, психологията и медицината; 

една нова оптика към „философия на тялото“, която е 

продължена през ХХ-ХХI век. 

 

• Ницше VS. Нихилизма? 

 

„Това, което разказвам, е историята на 

следващите две столетия. Описвам това, което идва, 

което не може да дойде в друг вид : появата на 

нихилизма. Тази история и сега вече може да се 

разкаже, защото самата необходимост се труди тук. 

Това бъдеще вече говори в стотици знамения, тази 

съдба навсякъде възвестява за себе си; всички уши са 

настроени вече за тази музика на бъдещето. Цялата 

ни европейска култура отдавна се движи в 

напредналата мъка, която нараства от столетие на 

столетие и като че ли отприщва катастрофата: 

неспокойно, мощно, поривисто: като поток, който 

търси своя край, който повече не осмисля себе си, 

който се страхува да се осмисли.” 

Ницше. Воля за власт.  
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„Нихилизмът представлява патологично 

междинно състояние /-патологично е огромно 

обобщение, заключение за почти пълната липса на 

смисъл/: било то защото продуктивните сили нямат 

все още нужната мощ, било защото декадансът още 

се бави и помощните му средства все още не са 

изобретени” 

   Ницше. Воля за власт.  

 

Традиционно темата за нихилизма се обвързва с 

името и философията на Фридрих Ницше, 

независимо дали става въпрос за европейския или за 

руския нихилизъм. Самият Ницше донякъде дава 

основание за такава интерпретация. В много от 

текстовете си той говори за себе си като „първия 

съвършен нихилист на Европа”, „пророк на 

нихилизма”, „ние, нихилистите”, „тук говори 

нихилистът”, „аз бях нихилист”,  и т. н., които 

изказвания, разбира се, не означават автоматично, че 

той приветства и възхвалява пришествието на 

нихилизма. 

Също така, един от най-големите коментатори и 

интерпретатори на философското наследство на 

Ницше – Мартин Хайдегер, извежда пет основни 

теми в неговата философия: свръхчовека, волята за 

власт, преоценка на всички ценности, вечния възврат 

и нихилизма. Този „прочит” на Хайдегер до голяма 

степен задава насоката и матрицата, превърнала се в 

изследователски рефрен, на по-голяма част от 
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последвалите статии, студии и монографии, имащи за 

обект философските идеи на Ницше.108 

     Тази част от изследването ще се опита да 

обговори и съответно отговори на няколко 

взаимосвързани въпроса, поставяни и в други 

изследвания, макар и отгворът вече да присъства в 

някаква степен в самото заглавие на този параграф, 

изведен също като въпрос. Тези въпроси са следните: 

Ницше нихилист ли е?; Съществува ли интенция за 

преодоляване на нихилизма в неговия философски 

проект? И, ако да – това преодоляване цел ли е или 

резултат? 

Така самопоставените въпроси задават и 

последователността на анализа. Той ще започне с 

реконструкция на етапите и принадлежащите им 

характеристики на европейския нихилизъм, така 

както те са фиксирани основно в книга първа 

„Европейският нихилизъм” от „Воля за власт”. 

Разбира се, такава една „възстановка” на типологията 

и проявите на нихилизма е съпроводена от ред 

трудности и неизбежно ще страда от схематизъм. 

Самият Ницше многократно уточнява „лицата” на 

европейския нихилизъм, ту вписвайки се или 

отписвайки се от него. Във втората част ще 

предложим нашия прочит по темата Ницше и 

нихилизма и съответно ще дадем отговор на така 

                                                 
108 Тук следва да отбележим, че „прочитът” на Хайдегер, 

особено в последно време, среща и съпротива, стигаща дори до 

призива „Да освободим Ницше от Хайдегер”. Много е трудно, 

поне според нас, да бъдат отграничени коректните критики към 

този прочит, тъй като в голяма част от тях личат индиректни 

нападки към философията на Хайдегер, маскирани през 

неговата интерпретация на Ницше. Но, това е друга тема.  
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формулираните въпроси, без да претендираме, че 

това е „автентичният Ницше”. 

Ето как Ницше представя „историята” на 

нихилизма - „този най-страшен от всички гости”, 

която история при това парадоксално е и „история на 

следващите две столетия”, т. е. наследство, но и 

съдба. 

Първият етап на нихилизма е песимизмът, който 

е „израз на безполезността на съвременния свят - не 

на света и на съществуването.” А основните белези и 

прояви на песимизма са: руският песимизъм –

Толстой, Достоевски; естетическият песимизъм –l art 

pour l art; теоретико-познавателният – Шопенхауер, 

феноменализмът; анархистичният песимизъм; 

„религията на състраданието”; културният 

песимизъм – екзотизъм и космополизъм; моралният 

песимизъм. (Ницше 1995: 52, 89).  

Но „песимизмът не е проблем, а симптом”, 

водещ до фазата на непълния нихилизъм, който се 

характеризира с изостряне на проблема, тъй като той 

не включва преоценка на досегашните ценности. 

Следващият етап е този на нихилизма. На пръв поглед 

Ницще концептуализира два вида нихилизъм – 

пасивен (падение и регрес на мощта на духа) и 

активен (признак на повишената мощ на духа).  Но 

дали е така? В параграф 23 от „Воля за власт” той 

пояснява тази двузначност – „Той може да бъде 

показател за сила: мощта на духа може да нарасне 

толкова, че сега съществуващите цели /„убеждения“, 

кредо/ да престанат да ù съответствуват /вярването 

като цяло изразява именно принудителността на 

някои условия за съществуване, подчинението на 
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авторитета на тези условия, при които човешкото 

същество благоденства, расте, придобива власт.../; от 

друга страна, нихилизмът е показател за недостига на 

сила, на способност отново творчески да си поставим 

някаква цел, някакво „защо“ – нова вяра. Той достига 

максимума относителна сила като насилие, 

насочено към разруха: като активен нихилизъм. 

Неговата противоположност би бил умореният 

нихилизъм, загубил своята настъпателност; неговата 

най-знаменита форма е будизмът като пасивен 

нихилизъм, като знамение за слабост: силата на духа 

може да бъде толкова изтощена, че всички 

съществуващи до този момент цели и всички 

ценности повече не ù съответстват и вече не 

предизвикват вяра в себе си, че синтезът на ценности 

и цели /върху който се крепи цялата мощна култура/ 

се разпада и отделните ценности се опълчват една 

срещу друга /разложение/, че само всичко 

утешаващо, изцеляващо, успокояващо, заглушаващо 

излиза на преден план, прикрито под различни маски: 

религиозна или морална, политическа или 

естетическа и т. н.” (Ницше 1995: 45). 

Или, както точно отбелязва Аленка Зупанчич, 

европейският нихилизъм във философските 

медитации на Ницше не може да бъде изведен като 

единно понятие или сведен до обща категория, която 

впоследствие се разпада на активен и пасивен 

нихилизъм. Той е по-скоро пространството и фонът, в 

което тези две взаимно свързани фигури или 

алтернативи се разгръщат и осъществяват (Зупанчич 

2006: 68-69). 
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Причината, довела до това състояние, до тази 

„криза на ценностите”, е „вярата в категориите на 

разума” – и по-точно категориите цел, единство и 

битие, т.е. „измерването ценността на света с 

категории, които се отнасят за един чисто измислен 

свят, доведоха до обезценяване на света”.  И като 

резултат – „ всички ценности, чрез които досега 

първо се опитвахме да придадем на света ценност, а 

след това предвид тяхната неприложимост към него 

го обезценихме – всички тези ценности, разгледани 

психологически, са резултат от определени 

утилитарни перспективи, които имат предвид 

поддържането и засилването на представите за 

човешкото господство и само лъжливо са проецирани 

в същността на нещата. Това е все същата 

хиперболична наивност на човека: да полага себе си 

като смисъл и ценностна мяра на нещата...”(Ницше 

1995: 37). 

Именно „метафизическата мисъл” и изграденият 

от нея „истински свят”, който е изцяло „рационален 

конструкт”, е според Ницше в основата на 

европейския нихилизъм. Като, това пояснение е от 

особена важност, под метафизика Ницше разбира 

„учението за двата свята” и именно в тази светлина 

стават разбираеми критиките му към нея и водещият 

импулс в по-голямата част от неговите произведения 

могат да бъдат разчетени в посока за нейното 

преодоляване – „Висшите ценности, в служенето на 

които човек би трябвало да живее, особено тогава, 

когато те му предявяват най-тежки и скъпо струващи 

изисквания, тези ценности – за да се засили тяхното 

звучене, подобно на божиите заповеди – са били 
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издигнати над човека като „реалност“, като 

„истинен“ свят, като надежда и грядущ свят. Сега, 

когато се изяснява нищожният произход на тези 

ценности, с това и Вселената ни се струва 

обезценена, тя става „безсмислена“..., но това е само 

междинно състояние.” (Ницше 1995: 35). 

Оттук и необходимостта от „преоценка на всички 

ценности”, без при това да се премахва или оспорва 

ценностното измерение, а по-скоро, ако трябва да 

използваме терминологията на Ницше, то следва да 

се „ревизира с чук в ръка”. 

Безспорно, що се отнася до темата за нихилизма – 

в тази част сме съгласни с „прочита” на Хайдегер, е 

една от основните и водещи теми във философията 

на Ницще. Но според нас Ницще не влага 

отрицателен смисъл в този термин, а още повече в 

това явление /във всичките му измерения и 

проявления – изкуство, философия, морал, политика 

и т н./. Напротив. Той непрекъснато определя 

нихилизма като междинно и нормално състояние, в 

което е изпаднала европейската култура, т. е. като 

болест, която трябва да се преболедува; като 

неизбежно, но и необходимо „зло”, отвъд 

апокалиптични визии от вида „началото на края”. 

В този смисъл Ницше се явява по-скоро като 

диагностик на това явление, без да бъде пророк за 

посоката и още по-малко за излаза от тази тенденция, 

която може да се разиграе, според него, в множество 

конфигурации – „това е големият спектакъл в 

стотина действия, запазен за следващите два века в 

Европа – най-ужасният, най-съмнителният и 
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вероятно изпълненият с най-много надежда 

спектакъл от всички” (Ницше 2000: 94). 

 

• Also sprach  Nietzsche, или как да четем Ницше 

според Ницше 

 „…всички мои писания са като въдичарски куки: 

може би съм по-добър рибар от останалите? Ако 

нищо не се хване, вината не е моя. Просто е нямало 

риба...” 

Ницше. Ессе Номо. 

 

„Като ученик на философа Дионисий 

предполагам, че съм по-скоро сатир, отколкото 

светец… Последното, което си поставям за цел, е „да 

подобрявам човечеството“. Не желая да създавам 

никакви нови идоли – и старите показаха, че стоят на 

глинени крака. Да повалям идоли! – това е по-скоро 

моят занаят.“ 

Ницше. Ессе Номо.  

 

Ницше е един от малкото философи, които сами 

предлагат стратегия за „четене“ на текстовете си. 

Безспорно, както винаги при Ницше, тези стратегии 

са няколко. Едва ли има друг философ с такова 

самосъзнание за връзката на собствения си живот със 

собствената си философия, така, както е при Ницше. 

Този enfant terrible на философията, избягвайки на 

пръв прочит каквато и да е била систематическа 

подредба на своите изповеди, пророчества, бележки и 

записки, остава единствено верен на хронотопа на 

мисълта. И това е една друга, по-достоверна 
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систематика, свързваща и покриваща биографията на 

мисълта с хронологията на живота на мислителя. 

Или, както самият Ницше се изразява, целта е да се 

изкаже мисълта не само на един дъх, но и да се  

„запечата” моментът, когато тя е „тичала към 

философа с бърза танцова стъпка”.     

Оттук и този рефрен в цялото му творчество, 

който звучи най-ясно и отчетливо в един фрагмент от 

„Отвъд доброто и злото”: „Постепенно започва да ми 

се изяснява какво е представлявала всяка от великите 

философии досега: а именно самопризнание на 

нейния създател и своеобразни неволно и 

незабелязано написани memoires”(Ницше 2000a: 16). 

Този фрагмент може да бъде прочетен и като реплика 

към популярния афоризъм, който гласи, че 

философията е „история на философията“, т. е. 

„историята на философията е възпроизвеждане на 

самата философия“. 

Ницше сам задава множество стратегии, както 

споменахме, чрез които неговото творчество следва 

да се чете и възприема. Да поясним. Освен 

откровените му очаквания за разбиране, проецирани 

в бъдещето, но и всяка негова издадена книга е 

придружена със своеобразно напътствие за прочит, а 

и с „биография“ за създаването ѝ. Или, ако трябва да 

употребим терминологията на Ницше, „когато темата 

е превъзмогната и преболедувана“.  

Така например в „Зазоряване” той конкретно 

назовава стратегиите за прочит на това си писание: 

„Книга като тази не е за бегъл прочит или за четене 

на глас, а за разгръщане по време на разходки и 

пътешествия. Трябва да може отново и отново да 



 

227 

 

забиваш и измъкваш главата си от нея и нищо около 

теб да не намираш за обикновено и познато” (Ницше 

1997: 245). В допълнение, един добър пътеводител в 

„лабиринта Ницше“ е отново творческата му 

автобиография – „Еcce Homo. Как се става, какъвто 

си“. Според Ницше именно това му произведение е 

изключително важно за неговото разбиране, тъй като 

то изяснява психологически и биографични данни за 

него и творбите му, което ще позволи той да бъде 

„видян отведнъж“. 

Също така при Ницше са важни не само 

„предговорите“ към първите и вторите издания, но и 

„подзаглавията“ на книгите, които до голяма степен 

са ориентир в „четенето“ му. Подзаглавието на 

„Генеалогия на морала“ е „Полемическо съчинение“, 

с пояснение, че то доизяснява и допълва „Отвъд 

доброто и злото“, която пак е придружена с 

уточнението -  „Прелюдия към философията на 

бъдещето“. 

В тази връзка следва да  споменем и 

монографията на Христо Карабаджаков „Ницше, 

метафората, метафизиката“ (2005), която, по думите 

на автора, е посветена на философията на Фридрих 

Ницше – „тя от него и за него“, т.е. включен е 

авторски превод на „За истината и лъжата в 

извънморален смисъл“, непубликуван приживе от 

Ницше, придружен с оригинален анализ на „прочит“ 

на Ницше/според Ницше, следвайки собствения му 

философски проект. Като продължение на тезата ни 

за „коректен прочит“, т. е. отвъд морбидното, тук 

изцяло се съгласяваме с Карабаджаков. А именно: 

Ницше започва обръщението си към читателите си с 
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уточнението, че всяка следваща негова книга е 

отговор на предхождащата я, а публикуването ѝ е 

резултат от необходимостта да се говори за онова, за 

което не може и не би трябва да се мълчи, както и че 

е документ за личното преодоляване, т.е. писанията 

следва да се четат със задна дата. Колкото и 

парадоксално да звучи, именно това е стратегията на 

публикуване и препоръчителният „ред на четене“ 

според Ницше.  

 

Вместо заключение, ще приложим мнението на 

„румънския Ницше“ – Емил Чоран. Според него -  

„Няма нищо по-дразнещо от онези съчинения, в 

които се подравняват разклонените идеи на един ум, 

прицелен във всичко друго, само не и в система. 

Каква е ползата да се навлича привидна 

съгласуваност на Ницшевите идеи, под претекст, че 

се въртели около един централен мотив? Ницше е 

сбор от нагласи и търсенето у него на някаква воля за 

ред, грижа за единство значи да го принизим. 

Пленник на настроенията си, той е регистрирал 

промените им. Ерудитите напразно се силят да 

открият във философията му – размисъл върху 

собствените прищевки – константите, които тя не 

съдържа“ (Чоран 1999: 113).  
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БЛОК III: ФИЛОСОФИЯ НА МЕДИЦИНАТА, 

МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

 

М 8: The Ampliative Leap in Diagnostics: 

Advantages of Abduction in Clinical Reasoning  

 

Author: Prof. Dr. Alexander Gingov – Department of 

Logic, Ethics and Aesthetics, Faculty of Philosophy, 

Sofia University "St. Kliment Ohridski" 

 
Abstract: Examining diagnostic from a logical 

perspective, the main attention is usually paid to deductive and 

inductive reasoning. This article is discussing Ch.S. Peirce’s 

theory of abductive inference in its application to the clinical 

diagnosis. The process of diagnostics is considered as a logical 

transition from the effect (symptoms and signs manifested in a 

patient) to the cause (the health disorder this patient is 

suffering from), which is exactly the direction of abductive 

reasoning. A special emphasis is put on the ampliative leap 

from the premises to the conclusion common for abduction. It 

is related to Kantian view of reflective judgment and G.B. 

Vico’s ideas about imaginative universals. Attention is paid to 

principles of coherence and teleology in performing an 

abductive inference in diagnostics as well as to a dual criterion 

of its truthfulness based both on coherence and 

correspondence. Examples from various medical fields are 

used to illustrate the validity of the above logical claims in the 

clinical practice.  

Keywords: clinical reasoning; clinical diagnosis; 

abduction; coherence, teleology 
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Амплиативният скок в диагностиката: предимствата 

на абдукцията в клиничното разсъждение  

 

проф. д-р Александър Гънгов – катедра „Логика, етика 

и естетика”, Философски факултет на СУ „Св. 

Климент  Охридски” 

 

Резюме: При изследването на диагностиката от 

логическа перспектива, основното внимание обикновено 

се обръща на дедуктивното и на индуктивното 

разсъждение. Тази статия обсъжда теорията на Ч. С. Пърс 

за абдуктивното заключение при прилагането му към 

клиничната диагноза. Процесът на диагностика се счита за 

логически преход от следствието (симптомите и 

признаците, проявяващи се у пациента) към причината 

(здравословното нарушение, от което този пациент 

страда), което е точно посоката на абдуктивното 

разсъждение. Специален акцент се поставя на 

амплиативния преход от предпоставките към 

заключението, общ за абдукцията. Той е свързан с 

кантианската гледна точка за рефлексивното съждение и 

идеите на Дж. Вико за универсалиите на въображението. 

Обръща се внимание на принципите на кохерентност и 

телеология при извършване на абдуктивни изводи в 

диагностиката, както и на двоен критерий за тяхната 

истинност, основаваща се както на кохерентността, така и 

на кореспонденцията. Използват се примери от различни 

медицински области за илюстриране на валидността на 

горните логически твърдения в клиничната практика. 

Ключови думи: клинично разсъждение; клинична 

диагноза; абдукция; кохерентност, телелогия 
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1. Types of logical inference in clinical 

practice 

In diagnostics, the mere combination of a deductive 

and inductive method is believed not to suffice for 

securing appropriate outcomes. In this article, we will be 

trying to show that along deduction and induction in 

diagnostics a third logical type of inference is used, 

abduction. The theory of abduction is developed by 

Charles Sanders Peirce; an interpretation of his ideas will 

be adopted and followed in this study.   

In his early works, Peirce is convinced that both 

induction and abduction follow the pattern of deduction 

and they can be derived from deduction through the 

formal procedure of transposition of the categorical 

syllogism. Induction is produced through transposition of 

the major premise and the conclusion, while abduction is 

reached when the minor premise and the conclusion are 

transposed. After 1883, statistic deduction is substituted 

for the categorical syllogism and accordingly induction is 

viewed as transposition of rule and the result; abduction 

is described as transposition of case and the result: 

 

Deductive reasoning: 

Rule (universality): The proportion r of all patients 

suffering from tuberculosis are coughing up blood. 

Case (particularity):  s1,s2, . . ., sn belong to the 

numerous set S of patients taken at random from among 

all patients suffering from tuberculosis. 

Result (individuality): The proportion r of patients 

belonging to S are coughing up blood (probably and 

approximately). 

 

http://www.webmd.com/lung/coughing-up-blood
http://www.webmd.com/lung/coughing-up-blood
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Inductive reasoning: 

Result (individuality): The proportion r of patients  

belonging to S are coughing up blood. 

Case (particularity):  s1,s2, . . ., sn belong to the 

numerous set S of patients taken at random from among 

all patients suffering from tuberculosis. 

Rule (universality): The proportion r of all patients 

suffering from tuberculosis are coughing up blood  

(probably and approximately). 

 

Abductive reasoning:109 

Result (individuality): The proportion r of patients 

belonging to S are coughing up blood.  

Rule (universality): The proportion r of all patients 

suffering from tuberculosis are coughing up blood. 

Case (particularity):  s1,s2, . . ., sn belong to the 

numerous set S of all patients taken at random from 

among patients suffering from tuberculosis (probably and 

approximately).110 

                                                 
109 Although Peirce reflections on abduction are based on 

transposition of statistic deduction and various logical characteristics 

that follow from here, the use of abduction in clinical diagnostics 

seems to fit better as an illustration of permutations of the categorical 

syllogism: 

Result: This patient is coughing up blood. 

Rule: All patients suffering from tuberculosis are coughing up blood. 

Case: This patient suffers from tuberculosis. 
110 These examples follow the ones used by John Kaag, Thinking 

through Imagination: Aesthetics in Human Cognition (New York: 

Fordham University Press, 2014), 78 as well as Isaac Levi’s "Beware 

of Syllogism Statistical Reasoning and Conjecturing according to 

Peirce," The Cambridge Companion to Peirce (Cambridge: 

Cambridge University Press, on line edition 2006), 264. 

http://www.webmd.com/lung/coughing-up-blood
http://www.webmd.com/lung/coughing-up-blood
http://www.webmd.com/lung/coughing-up-blood
http://www.webmd.com/lung/coughing-up-blood
http://www.webmd.com/lung/coughing-up-blood
http://www.webmd.com/lung/coughing-up-blood
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It is a common place that deduction leads to 

necessary conclusions while induction provides only 

probable results that in the long run prove to be true or 

false. In the case of statistic deduction, both induction 

and deduction are characterized by a probability of 

different kinds: 

 

The deduction, then, is probable in 

this sense, that though its conclusion 

may in a particular case be falsified, yet 

similar conclusions (with the same ratio 

!) would generally prove approximately 

true; while the induction is probable in 

this sense, that though it may happen to 

give a false conclusion, yet in most 

cases in which the same precept of 

inference was followed, a different and 

approximately true inference (with the 

right value of !) would be drawn.111 

  

Abductive probability is yet another kind. It is 

contextual and relies on the experience as well as on the 

decision strategy of the investigator or diagnostician. In 

his late writings, Peirce considers initial data of the 

probabilistic reasoning as “input” for enriching the 

beliefs the inquirer holds and not as premises. This 

allows him to abandon deduction as the exemplary mode 

of reasoning to which induction and abduction are 

supposed to refer to.112  

                                                 
111 Charles Peirce, quoted by Isaac Levi, "Beware of Syllogism 

Statistical Reasoning and Conjecturing according to Peirce," 277. 
112 Ibidеm, 278-280. 
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The pragmatic or pragmaticist 

principle is the fundamental principle 

of abduction. It is not a general 

principle for distinguishing truth-value-

bearing judgments from other kinds of 

judgments. It distinguishes between 

propositions that qualify as potential 

answers to the problem under 

investigation and propositions that do 

not by reference to their testable 

consequences. […] Since the 

background knowledge can change, the 

conditions for being a potential answer 

can change. Peirce’s pragmatic 

principle is not a verificationist 

surrogate for truth.113 

These three types of logical inference specialize in 

fulfilling different task and the one dedicated to 

abduction is being instrumental in forming heuristic 

hypotheses.114 Furthermore, they differ in their degree of 

generality. The major premise in the categorical 

syllogism and the Rule in the statistic deduction represent 

the universality. The minor premise or case 

intermediating this inference feature the particularity, 

while the conclusion and, accordingly, the result contains 

the individuality. In deduction the individuality (result) is 

inferred from universality (rule) through particularity 

(case). The inductive reasoning is directed from the 

individuality (result) to the generality (rule). In this 

                                                 
113 Ibidem, 282. 
114 Ibidem, :281. 
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approach, the meditating role is once again played by the 

particularity (case). The degree of probability ascribed to 

the inductive ratiocination is due to the presence of 

universality in a certain form within the individuality and 

the particularity securing the practical possibility the 

universality somehow to be extracted from the 

individuality through the particularity and be stated on its 

own. Finally, abduction aims at finding, for a certain 

individuality in the result, the corresponding particular 

case reached in the conclusion with the help of the 

universality contained in the rule. That is, the inference 

proceeds from the individuality to the particularity 

through the universality. This reasoning is based on an 

intellectual leap from the individuality viewed in light of 

the universality to an assertion about the particularity. 

The conclusion about the particularity depends on the 

individuality and the universality but features an 

ampliative element that goes beyond what is contained in 

the universality. The ratiocination from individual 

symptoms and signs of a patient to the particular 

diagnosis explaining these findings with the help of the 

universal contained in the most appropriate nosiological 

unit is exactly that heuristic  function played by 

abduction in diagnostics. 

The strategic calculations made in 

abductive puzzles are not made on the 

basis of probability [more precisely, 

they belong to a different kind of 

probability—A.G.], that is, by way of 

induction, but on the basis of an ability 

to see and anticipate the way that a 

possible hypothesis might plausibly 
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contribute to a future harmonious 

strategy.115 

Abduction is reminded by what Carlo 

Ginzburg calls “paradigma indiziario” 

(conjectural paradigm), which based on signs, 

trances or symptoms is capable of identifying 

their cause or author. It is very useful in order to 

discover indirectly a certain object, event, style 

of drawing, etc. via various hints left by what is 

searched for. According to Ginzburg, in late 19th 

century human sciences widely adopted the 

conjectural paradigm and medicine was not an 

exception; even more, medical semiotics became 

the pattern for this approach.116 Still, there is a 

difference between “paradigma indiziario” and 

abduction since the later aims at finding a 

unique item following unique signs, while 

abduction beginning in a similar manner with 

individual signs and symptoms proceeds to the 

particular diagnosis relying on and being 

informed by the universal nosiological unit. This 

connection of abduction with the universal is a 

source of a different conjecturing that features 

ampliative leap lacking in Ginzburg’s method; 

this is the reason why abduction is a more 

                                                 
115John Kaag, Thinking through Imagination: Aesthetics in Human 

Cognition, 86.  
116 Carlo Ginzburg, “Spie. Radici di un paradigma indiziario,” Crisi 

del la ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività 

umane. A cura di Aldo Gargani (Torino: Einaudi Paperbacks 106, 

1979), 8. 
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appropriate reasoning for clinical practice and in 

particular, for diagnostics. 

 

2. Diagnostic methods from a logical 

perspective 

To the symptom of coughing up blood correspond a 

dozen of disorders, the most common of which, besides 

tuberculosis, are bronchitis, pneumonia, and lung cancer. 

In order to identify the actual disease, the routine 

procedure of differential diagnosis is employed where 

doctor hypothesizes the disorder that most adequately 

corresponds to the patient’s illness from several 

presumed diseases described with similar symptoms and 

signs in clinical manuals. From a logical point of view, to 

the differential diagnosis a twofold interpretation can be 

given depending on whether a certain case concerns 

disease or syndrome. In case of a disease, the diagnosis 

can be considered as an antecedent in a mixed 

conditional syllogism, while the symptoms and signs 

represent the consequent. In contrast, in syndrome the 

symptoms and signs play the role of an antecedent and 

the diagnosis is the consequent. We will discuss mainly 

the logical relations in diagnosing a disease. In this case, 

it is about a mixed hypothetical syllogism in its two valid 

forms: 

A ⊃ B; A Ⱶ B– modus ponens  

 A ⊃ B; ∼B Ⱶ ∼A– modus tollens 

 

The reasoning in defining the actual diagnosis from 

the options of the differential diagnosis moves in a 

manner much like a combination of the above two modi: 

it starts from the consequent “B”, i.е. the symptoms and 

http://www.webmd.com/lung/coughing-up-blood
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the conclusion is made about antecedent “A,” which is 

the diagnosis. The proceeding of the logical inference 

reminds of modus tollens – from “B”, to “A,” but unlike 

it the two variables are affirmative similarly to modus 

ponens. The bottom line is that the diagnostician is 

forced to make an invalid deductive inference through 

which to reach (if not always, then in most cases) a 

truthful conclusion.  

How is the doctor expected to select the correct 

possibility to help the patient? Translated into logical 

language, this question demands that those facilities be 

found which will transform the “invalid by definition” 

combination of modus ponens and modus tollens into a 

logical inference, leading to useful conclusions. This is a 

question in which, quite apart from the presence of 

theoretical interest, the road to patients’ health and life is 

revealed. The classical route is to examine absent 

symptoms and signs in order to get rid of corresponding 

diagnoses that would contain them. This is performed 

either via exclusive deduction, modus tollens inferring 

from the absence of “B” to the absence of “A,” or via 

eliminative induction going in the same direction from 

the lack of effect to the lack of the efficient cause. 

Besides, this routine procedure, there are several more 

sophisticated techniques, which help to overcome the 

logically misleading situation requiring to find out the 

antecedent through the presence of the consequent or, 

using another terminology, to determine the cause 

through the effect.  

One approach in resolving this difficulty would be to 

start with the so-called Gestalt, which is a picture of a 

disease, stamped in the clinician’s mind. When the 
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appearance of a patient is compared to the picture of the 

disease, acquired by the diagnostician as a result of 

training and clinical experience, s/he could easily select 

the correct diagnosis from several possibilities of 

differential diagnosis, reasoning from the effect towards 

the cause, that is, from the consequent to the antecedent. 

The Gestalt is often used in diagnostic of skin diseases, 

but can be useful in many other cases. An experienced 

clinician will have no doubt about what is the reason for 

the dragged and unsteady gait of a patient with 

Parkinson’s disease and s/he will not mistake it for 

imbalance due to poor blood supply to the brain as a 

result of atherosclerotic changes, exostosis or heart 

failure. For a medical practitioner a myxedema-suffering 

person’s face will be an unmistakable sign for the correct 

diagnosis.117 The characteristic red rush in the form of a 

butterfly on the cheeks and the nose in lupus 

erythematosus also will not escape the attention of a 

clinician118. Regrettably, despite the often brilliant 

results, the recourse to Gestalt can sometimes mislead the 

doctor.  

Another, more accurate, strategy, is the thorough 

examination of all possibilities. This strategy is safer than 

the others, yet it is sometimes inefficient, because time-

consuming. A diagnostician needs to bear in mind all the 

possibilities of differential diagnosis and compare them 

one by one with the available symptoms in the patient. 

This approach is similar to the looking up of a word in a 

                                                 
117 Edmond A. Murphy, The Logic of Medicine (Baltimore: The John 

Hopkins University Press, 1997), 305; BMA Illustrated Medical 

Dictionary (London: DK, 2007), 387, 435. 
118 BMA Illustrated Medical Dictionary, 349. 
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dictionary. If we decide to search for the word 

“diagnosis,” we will have a vague idea where to open the 

dictionary—somewhere at first—and with several 

attempts back-and-forth in the pages we will find it. The 

more often we work with a dictionary, the more easily we 

will find the word we are looking for. The diagnostician 

acts in a similar way—the more experienced s/he is, the 

less wrong guesses s/he will make and the faster and 

more safely s/he will reach an accurate diagnosis.119 

Yet another method which is known to give accurate 

results is analysis through the multiple branching 

process.120 In it, searching can start at a random place and 

every step depends on where we are in the analysis and 

not how we reached this given state. This is an algorithm 

in which every question gets an answer and which in turn 

leads to a new question. Computer assisted diagnosis 

draws upon analysis through the multiple branching 

process and it is its most elaborated version. This method 

is especially successful in the examination of hereditary 

anomalies of the heart as well as in various diseases of 

the blood. Its biggest advantage is its systematic 

character. Its serious drawback is that it is not flexible 

and does not allow skipping some stages of reasoning to 

make the process of diagnostics more efficient 

(obviously, when computers are used this is not a big 

issue).121 

Especially interesting and promising is the fourth 

manner of looking for the proper diagnosis in the method 

                                                 
119 Edmond A. Murphy, The Logic of Medicine, 306.  
120 This term is used in the sense of “multiple divergence of 

possibilities”. 
121 Ibidem, 306-07. 
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of searching for the maximum. An analogy with a 

mathematical method is suggested here. It concerns 

finding certain values of variables that determine the 

maximum values of a function in which they are 

involved. Applying this scheme to the process of 

diagnostics requires seeking the maximum probability of 

a given diagnosis. It is believed that, above all, the 

probability of the spread of a disease must first be 

calculated and from there one should infer its existence in 

the particular patient.  

The next step would be to judge which, from the 

common diseases, is the most probable and for it to be 

adopted as a diagnosis. Here, of crucial importance, is to 

pay attention to “the leading symptom,” which took the 

patient to the doctor; this symptom serves as a starting 

point of the diagnosis and can help with the discovery of 

other symptoms. Meanwhile, one must bear in mind that 

the leading symptom not always reflects the most 

essential disease of the patient. In this process, effective 

inquiry about the history of the patient’s health condition 

and interpretation of the answers have a decisive 

function. What is more, casual remarks of the patient and 

his relatives or unexpected data from various tests could 

change the direction of the search for the actual 

diagnosis. That is why, the diagnostician must have a 

flexible set of hypotheses inferring from the degree of 

probability, the causation, and the patient’s individual 

health condition.122  

It is obvious that the process of searching for the 

most probable diagnosis has a flexibility that is not 

                                                 
122 James A. Marcum, An Introductory Philosophy of Medicine: 

Humanizing Modern Medicne (Springer, 2008), 206. 
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inherent to the analysis through the multiple branching of 

possibilities. The following example can serve as an 

illustration of the advantages of searching for the most 

probable diagnosis. A pain in the lower part of the 

sternum can be a symptom of several diseases of which 

coronary disease and disease of duodenum would be 

considered most likely. This is the first step in directing 

to the maximum, i.е. to the most probable diagnosis in 

the domain of probable diseases. The next step would be 

to define the particular disease of the individual patient in 

the most effective way. It turns out that there is one 

question in the history of the patient, whose positive 

answer would quite accurately define what malady it is 

about. If the pain lasts no more than ten minutes the 

chance of angina pectoris is considerable, and if it lasts 

for more than thirty minutes, angina could be excluded 

with a high degree of certainty. In a similar way, if the 

patient has been taking antacids and has felt relief, 

duodenal ulcers can be considered123. The lack of short 

pain (the presence of more lasting pain) and the lack of 

effect when antacids are taken124 proves with certainty 

respectively the absence of coronary disease as well as 

the absence of disease of the duodenum; because this 

inference carries the necessarily deductive validity of 

modus tollens: A ⊃ B; ∼B Ⱶ ∼A. Precisely due to this in 

the theory of diagnostics,  two of its aspects are 

discussed—diagnostics establishes what diseases are not 

present (diagnostics per exclusionem) and what are 

                                                 
123 Edmond A. Murphy, The Logic of Medicine, 309. 
124 In this possibility, the diagnostician is at risk to come across an 

insurmountable difficulty, as the patient might have just taken 

antacids and because of this has no idea of their effect. 
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present; with an emphasis on the fact that the first aspect 

is more reliable.  

In the example viewed above, possible cases are 

mentioned where physicians employ the method of 

excluding certain diseases “A” on the basis of absence of 

basic symptom(s), “B”. In this case, recourse is made to 

the valid logical conclusion modus tollens: A ⊃ B; ∼B Ⱶ 

∼A, where the negation of the consequent, by necessity, 

also entails the negation of the antecedent. In our case, 

the absence of short-term pain in the lower part of the 

sternum or the absence of improvement when antacids 

are taken, inevitably leads to the conclusion that angina 

pectoris and duodenal ulcer respectively are not present. 

In comparison, the presence of shortness of breath and 

increased acidity, which are, respectively usual 

symptoms of angina pectoris  and of the duodenal ulcer 

do not necessarily entail the presence of the disease 

whose symptoms they usually are. As already mentioned, 

this is due to the invalid logical inference, which 

underlines this kind of reasoning: A ⊃ B; B Ⱶ A  (here 

“A” is angina pectoris, and “B” the shortness of breath). 

The above inference is affirmative, but it is not a modus 

ponens, because it proceeds from the presence of the 

consequent to the presence of the antecedent, while in 

modus ponens the conclusion proceeds from the 

antecedent to the consequent. 

  

3. Coalescence of logical orderliness and 

heuristics in clinical reasoning  

Is it possible, nevertheless, in defining a diagnosis to 

follow a real modus ponens or an affirming inference in 

general? More precisely, to what extent this is possible in 
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clinical diagnosis? For, in pathophysiological diagnosis, 

125 inference begins with a morphological changes 

viewed as causes for impaired functions on which 

explanation of a disorder or to the reduction in the 

patient’s probability for survival is based.126 

Pathophysiological diagnosis proceeds from the cause to 

effect and in terms of logic it follows the form of modus 

ponens. Pathologist usually is provided with preliminary 

information by the attending clinician who presents the 

case of a given patient; in this way, the scope for 

pathophysiological diagnosis is drawn by the clinical 

one.  

The ampliative character of the abductive reasoning 

discussed above is a source for making an affirmative 

inference of a different type beginning from the result, 

that is, the symptom, in order to figure out a particular 

case. The ampliative leap from an individual symptom 

(set of symptoms and signs) to a particular presence of a 

certain disorder based on the knowledge about a 

universal nosological unit is guided foremost by the 

principle of coherency. An example of coherency is 

taking into account the medical history of a patient. The 

doctor is expected to assess whether the anamnesis is a 

coherent whole, consisting of rationally linked 

statements, forming an interconnected unity. This 

                                                 

125 I am grateful to Prof. M.D. Friedrich C. Luft, Director, Max-

Delbrück-Center for Molecular Medicine for his comments on 

homeostasis - the difference between pathological and clinical 

diagnosis and homeostasis. 

126 Giovanni Federspil, “Diagnosi,” in: Alessandro Pagnini, curatore, 

Filosofia della medicina, 283. 
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judgment has to be made simultaneously from two 

perspectives: on the one hand, comparing the usual 

manifestation of the presumed diseases and the 

information that the patient reports127and on the other, 

deciding whether patient’s story is consistent or 

contradicts itself and allows discrepancies. 

 Underestimating the principle of coherency and the 

faults to which its violation leads is illustrated by the 

following case. A middle-aged woman complains mainly 

from swellings in her legs (edema) and reports previous 

recurrent swellings in the abdomen (ascites) as well as of 

her entire body (anasarca). From the three most probable 

possibilities of differential diagnosis—liver disease, 

kidney impairment, and heart insufficiency—the 

attending physician chooses the first. He is driven by the 

case history data, which he interprets as speaking in favor 

of liver disease. The doctor pays attention neither to the 

patient’s complaint from suffocation, nor is he disturbed 

by the fact that she has dilated neck veins, nor is he alertd 

by unusual sounds in the heart during auscultation. He 

goes so far as to refer the patient for a liver biopsy and 

hesitates only when the morphological findings fail to 

show any serious deviations. The real diagnosis turns out 

to be mitral stenosis.128  

The affirmative non-deductive inference in 

diagnostics gains insight from Kant’s views on cognition, 

aesthetic, and teleological judgment as well as from 

Peirce’s ideas about abduction. Kant praises imagination 

as the middle ground between rationality of the faculty of 

                                                 
127 James A. Marcum, An Introductory Philosophy of Medicine: 

Humanizing Modern Medicne, 156. 
128 Ibidem, 160. 
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understanding and sensibility of perception. Empowering 

the faculty of judgment, imagination produces two types 

of judgments, determining and reflective.129 In the 

determining judgment, sensible data are subsumed under 

universal categories, while in the reflexive judgment an 

appropriate general concept is searched for given data.130 

Kant claims that in organisms “[t]he concept of a thing [. 

. .] may be used by reflective judgement as a regulative 

concept for guiding our investigation of objects of this 

kind by a remote analogy with our own causality 

according to ends generally [. . .].”131 In human body 

homeostasis appears as a special kind of causality which 

goes astray from the common idea of causality. 

Examining homeostasis, it becomes clear that 

homeostasis acts due to the presence of some ends which 

as if guide it. Therefore, we say that when physically 

loaded, the heart accelerates the pulse to deliver more 

oxygen and energy substrates to the working muscles. 

Similarly, we state that hyperglycemia stimulates the 

secretion of insulin to reduce the amount of glucose 

entering the cells.132  

Under homeostasis, the mechanisms restoring the 

suitable conditions common for the organism before a 

                                                 
129 See “On the schematism of pure concepts of the understanding” 

in Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1998). 
130 See “Judgement as a Faculty by which Laws are prescribed A 

PRIORI” in Immanuel Kant, Critique of Judgement (Oxford: Oxford 

University Press, 2007). 
131 Immanuel Kant, Critique of Judgement, 203. 
132 Giovanni Federspil, “Diagnosi,” in: Alessandro Pagnini, curatore, 

Filosofia della medicina, 283. 
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deviation occurs are determined.133 The activity of 

homeostasis, as a metabolic balance in living systems, 

requires energy for its maintenance. Homeostasis, for 

example, is actively involved in temperature exceeding 

38◦C, as well as in the lower range, below 36◦C. In the 

first case, it is manifested in erythema, sweating, and 

seeking to expose as large an area of the body as possible 

for it to be cooled. As temperature drops, a narrowing of 

the blood vessels is observed under the influence of 

homeostasis, sweating is deterred, a tremor appears, and 

the body shrinks in such a way as to minimize cooling.  

Apparently, homeostasis is an expression of a 

teleological process, i.e., of a final cause acting behind 

the scenes. Unlike the significantly more popular 

efficient cause, the final cause does not chronologically 

precede effect but paradoxically appears well after it. 

This unusual feature of homeostasis, involving the final 

cause of restoring the optimal state, undoubtedly impacts 

all reasoning in clinical settings. The system of 

purposefulness established by homeostasis substitutes the 

determining category under which sensible data are 

subsumed according to Kant’s theory of experience; on 

this system of purposefulness the abductive reasoning is 

grounded leading the physician towards making up 

his/her mind about what particular disorder is present in a 

given patient. The particular diagnosis of an individual 

patient, that is, “hypothesis formation, like Kantian 

aesthetic judgment, is not prescribed by any a priori rule 

or constraint but rather discovers and develops the 

                                                 
133Edmond A. Murphy, The Logic of Medicine, 139. 
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constraints of an evolving situation.”134 The special 

purposefulness established by homeostasis enlightens and 

assists the ampliative abduction in figuring out the most 

appropriate/productive diagnosis.  

The abductive reasoning in diagnostics features yet 

another peculiarity linked with the fact that clinical 

medicine is an ideographic science. It differs from 

nomothetical (normative) sciences, which infer 

deductively (in a non-contradictory manner and 

necessarily) individual statements from general laws. 

Ideographic sciences, unlike the nomothetical, are 

occupied with the explanation of individual events, 

which cannot be immediately deduced from general 

premises by universal principles. Typical questions, to 

which ideographic sciences should be able to find an 

answer are: why dinosaurs disappeared, why Napoleon 

lost the Battle of Waterloo or why Peter gets ill, while 

Paul stays healthy in the same circumstances.135 The 

ideographic character of abduction consists in 

comprehending and working on the individual 

manifestation of a certain nosological unit, assumed as 

the universal premise/the rule, in a particular case. The 

putative disease that an individual patient suffers from 

comes forth in a specific form. More often than not, 

symptoms and signs being presnt in an individual patient 

will go astray form the standard textbook description of a 

medical disorder. The uncommon characteristics might 

speak in favor of a new nosological unit but this option 

                                                 
134 John Kaag, Thinking through Imagination: Aesthetics in Human 

Cognition, 97. 
135 Giovanni Federspil, “Diagnosi,” in: Alessandro Pagnini, curatore, 

Filosofia della medicina, 286. 
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should be considered as the last possibility. Most 

probably, this situation is an expression of an already 

known malady but in a specific new way of appearance 

that might require modification of the protocol regiment 

of treatment and, first of all, recognition of this unusual 

set of characteristics as a familiar disease.136 The elegant 

art of diagnostics consists in the clinician’s skill to 

discern an existing nosiological unit behind individually 

shaped signs and symptoms of a given patient. Missing 

or uncommon characteristics should not be an obstacle 

for linking the particular manifestation of a certain health 

disorder to the universality of the corresponding disease 

description. Grasping individuality in a particular case 

does not mean having in disposal all the characteristics; 

as a rule, an experienced diagnostician is capable to 

recognize the universality that does not coincides with 

the full complex of its characteristics just by a few of 

them, while being aware that “each patient is potentially 

[…] an anomalous instance of disease.”137 Due to this, a 

given particular case can be considered as a reliable and 

valuable representation of the universality of the 

respective nosiological unit as well as a generic 

representative of the entire class of cases coming under 

the same diagnosis. 138 

                                                 
136 Carlo Gabbani, Epistemologia e clinica. Tre saggi (Pisa: Edizioni 

ETS, 2013), 20-21. 
137 Kathryn Montgomery Hunter, Doctors' Stories: The Narrative 

Structure of Medical Knowledge, (Princeton: Princeton University 

Press, 1993) cit. by Carlo Gabbani, Epistemologia e clinica. Tre 

saggi, 43. 
138 Ibidem, 30-31. 
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Determining a diagnosis is always recognition139 of 

already familiar disease appearing in an individual 

patient (with the exception of the rare cases when the 

health disorder turns out to be an unknown disease). This 

recognition is performed by comparing the description of 

the standard nosiological unit with the individual pieces 

of evidence discovered among the signs and symptoms of 

the patient under treatment. The method of Gestalt, 

however, only seldom helps this comparative 

recognition. In the usual case, a diagnostician does not 

proceed via formal matching but uses the principle of 

coherency in order to intertwine the patient’s available 

data within the acknowledged medical information about 

the presumed disease and the personal clinical experience 

of the physician.140  Building a coherent picture of a 

disease requires practicing a special art of medical 

hermeneutics beginning with the initial, still vague, idea 

of the diagnosis made by the examining doctor and by 

asking appropriate questions making the diagnosis more 

adequate to the actual health condition of the patient.141 

The popular saying meant to facilitate the 

recognition in dubious cases, "if it looks like a duck, 

walks like a duck, and quacks like a duck, then it's a 

duck" seems to be an indispensable tool with its 

disarming simlicity and clearness. The trick, though, is 

how to recognize with certainty the diagnostic duck’s 

look, walk, and quack; and even if one is sure that has 

                                                 
139 Dario Antiseri, Giovanni Federspil,  Cesare Scandellari, 

Epistemologia, clinica medica e la “questione” delle medicine 

“eretiche,” Rubbettino Editore, 2003, 35,  101. 
140 Ibidem, 105. 
141 Ibidem, 29-29. 

https://www.ibs.it/libri/autori/Dario%20Antiseri
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identified exactly each of these single features, there is 

still no guarantee that their combination forms this 

special kind of duck and not a diagnostic goose. If the 

physician had no doubts about how a diagnostic duck 

looks like and behaves, he/she could apply, let’s say, 

Husserl’s free variations of phantasy in order to 

determine the limits of a duck and the point from which 

point on the duck is turning into a goose. As this is not 

the case in diagnostics, the clinician cannot employ 

formalistically a number of signs and symptoms in order 

to conclude finally that one has encountered a duck. To 

claim that a person is depressed, for instance, when one 

features a certain number of common symptoms of 

depression might have a high probability of truthfulness 

but still some patients with these symptoms will have no 

depression; they will be misdiagnosed. A mechanistic 

usage of a set of signs and symptoms to recognize a 

disease is always vulnerable and jeopardizes patents 

safety. More professional and much better care will be 

taken of a patient if the recognition based on the principle 

of coherency is substituted for formalistic and 

mechanistic approach in making recognition. 

As a matter of fact, the above recognition 

incorporating the patient’s illness into a coherent unity of 

the knowledge about and experience of a disease serves 

as a criterion of the truthfulness of the given diagnosis. 

Besides by this criterion, the diagnostician is supported 

by yet another criterion when he/she compares the 

particular diagnosis ascribed to a certain disorder with 

the reality of the patient; this criterion is based on the 

corresponding theory of truth. The innermost reality of 

the patient is the process of his/her improvement and 
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recovery. Witnessing the patient’s improvement in order 

to identify the diagnosis, regrettably, is possible and 

acceptable only in very rare cases. In the moment of 

determining the diagnosis, the doctor has no other choice 

but to project the current status of the patient into future 

and in such a way, ollowing the principle of teleology to 

figure out the genuine reality of the patient so that to use 

it as a reference of correspondence for the supposed 

diagnosis. Therefore, abductive reasoning in diagnostics 

is supplied with a dual criterion of truth: it consists of one 

strategy depending on the principle of coherence and of 

one more strategy that depends on the principle of 

correspondence. Both principles act concomitantly 

complementing and mutually strengthening each other. In 

such a way, the diagnostician receives a reliable guide for 

reaching the appropriate diagnosis that should 

significantly contribute to the successful treatment.142  

Therefore, the concept of tuberculosis affecting the 

individual patient cannot be the universal nosological 

unit of “tuberculosis” but is formed via diagnostician’s 

reflective judgment as a universal of imagination. G.B. 

Vico’s term “imaginative universal” as avoiding the 

rational abstraction of the common rational universals143 

seems to be an appropriate notion here. The imaginative 

universal will be capable of reconciling the general 

                                                 
142 Giovanni Federspil and Cesare Scandellari ask a very relevant 

and very important question about what the truth in clinical medicine 

consists in  (Epistemologia, clinica medica e la “questione” delle 

medicine “eretiche,” 105.). My positon has been significantly 

influenced by their reflections. 
143 See “Poetic Logic” in Giambattista Vico, The New Science of 

Giambattista Vico  (Ithaca: Cornell University Press, 1984), § 400-

501.  

https://www.ibs.it/libri/autori/Giovanni%20Federspil
https://www.ibs.it/libri/autori/Cesare%20Scandellari
https://www.amazon.com/New-Science-Giambattista-Vico-Third/dp/B001U8DVIY/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1497350697&sr=1-16&keywords=vico
https://www.amazon.com/New-Science-Giambattista-Vico-Third/dp/B001U8DVIY/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1497350697&sr=1-16&keywords=vico
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character of a nosological unit with the uniqueness of an 

individual and, even more specifically, of a person living 

in a certain socio-cultural environment. Occurrence of 

any health disorder “is one of a kind, but it carries a 

universal meaning.”144 It refers directly to the patient that 

is in the processes of being diagnosed and indirectly to an 

imaginative “patient type,” which does not coincide with 

any person in flesh and blood.145 

Figuring out a diagnosis requires a different notion 

of the logical principle of identity. The manifestation of 

the disease and, accordingly, the particular diagnosis of a 

patient cannot be considered as an extratemporal146 

identity remaining the selfsame, that is, identical to itself, 

at any time and place, but contains unavoidably an 

element of difference. The ampliative potential of 

abductive ratiocination is carried out bearing in mind the 

principle of coherence and teleology in order to 

constitute the specific diagnosis of an individual patient. 

It is neither imprinted on the patient’s body, nor can it be 

found in clinical manuals, nor again can it be 

contemplated in some sort of Platonic realm of ideas. It is 

produced by physician’s thoughtful abductive reasoning 

based on a comprehensive picture of clinical symptoms 

and signs. Donald Phillip Verene’s views on Vico’s 

imaginative universal as coinciding with reality well fits 

and elucidates the formation of a particular diagnosis in 

the process of diagnostics:  

 

                                                 
144 Donald Phillip Verene, Speculative Philosophy (Lanham: 

Lexington Books, 2009), 90. 
145 Carlo Gabbani, Epistemologia e clinica. Tre saggi, 43. 
146 In the sense that it does not depend on time. 
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But here the image is not an 

extension of reality. It is not novelty, in 

the sense of creating something new 

from a present reality that could not be 

expected on the basis of what is given 

in that reality. It is the making of reality 

itself. Reality is not being extended or 

newly viewed or remade. Reality is 

itself being made. 147 

 

In the above example of abductive reasoning about 

tuberculosis, hemoptysis is assumed as the leading 

symptom. Nonetheless, tuberculosis often manifests 

itself, especially in the early stages of the active phase 

neither with blood signs in the sputum nor with 

significant weight loss, nor still with the feeling of 

malaise. The only symptoms present might be cough, 

sputum, and fever.148 This set of symptoms, however, 

does not differ in any specific way from the clinical 

features of chronic bronchitis or pneumonia.149 The 

routine differential diagnosis would require excluding 

from the spectrum of putative diagnoses the ones that do 

not fit into the entire health condition of a given patient. 

While diagnostics via ampliative abduction will try to 

produce a hypothesis relying on clinician’s imagination 

                                                 
147 Ibidem, 94. 
148 Anne Ballinger and Stephen Patchett, Pocket Essentials of 

Clinical Medicine, fourth edition (Edinburgh: Sounders Elsevier, 

2007), 524; Murray Longmore, Jan B. Wilkinson, Edward H. 

Davidson, Alexander Foulkes, and Ahmad R. Mafi, Oxford 

Handbook of Clinical Medicine, eighth edition (Oxford: Oxford 

University Press, 2010), 399. 
149 Ibidem, 498, 517; ibidem, 176, 160. 
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and experience grounded on the principles of coherency 

and teleology. How a patient complaining of cough, 

sputum, and fever can be referred to the nosological unit 

of TB in order to assert that his illness is tuberculosis? 

This is a typical abductive reasoning, which, first of all, 

requires drawing a coherent picture of one’s health 

disorder. If the patient belongs to the underprivileged 

strata of society, is a recent refugee, suffers from 

drug/alcohol addiction or is under chronic  conditions 

such as infection with HIV, diabetes mellitus, and 

silicosis or takes immunosuppressors, the diagnostician 

will order at least an X-ray, Ziehl-Neelsen stain, and PCR 

to  exclude TB.150 On the other hand, if the patient is an 

ordinary member of affluent society, the teleological 

principle will turn out instrumental. Examining physician 

is capable of identifying a kind of purposefulness 

developing in the patient’s life and present illness. 

Homeostasis carries out the teleology in the human body 

resisting physiological deviations imposed by health 

impairments. Human life, though, cannot be reduced to 

the physiology of preserving and restoring the optimal 

state. It demands homeostasis to be transformed within 

the context of the socio-cultural existence of a person. 

This is very well captured by the English terms “illness” 

and “sickness,” which focus namely on the personal side 

of a given malady unlike the objective textbook 

description, which is named “disease.”151 Deciding about 

a diagnosis via the method of abduction, the doctor will 

draw upon the multifaceted teleology of human 

                                                 
150 Anne Ballinger and Stephen Patchett, Pocket Essentials of 

Clinical Medicine, 526-527. 
151 Carlo Gabbani, Epistemologia e clinica. Tre saggi, 47. 
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personality beginning with the patient’s medical history; 

proceeding to the available symptoms and signs; paying 

attention to posture, gait, and facial expression; listening 

to the voice intonation and timbre as well as to the speech 

consistency and sophistication; finally, will “look for the 

illness in the eyes of the patients”152 and even try to 

detect it in one’s mood. All this is happening in the 

background of the relevant nosological  entities that 

might account for the disease and applying the dual 

diagnostic criterion of truthfulness drawing upon 

coherency and correspondence.  

The purposefulness underlining human life has no 

easily defined telos. In spite of this, it constitutes a 

harmonious order that allows a physician to discern 

cracks in a patient’s life harmony and to figure out 

his/her disorder in order to resolve the dissonance in 

one’s health condition. Opting for tuberculosis instead for 

chronic bronchitis or pneumonia in an abductive 

inference is not due to the highest probability principle; 

rather, it produces an image of a specific disorder where 

the clinician has aptly succeeded to coalesce and sublate 

in Hegelian sense the nosological universality. In clinical 

practice, it is not always possible to carry out exhaustive 

exclusion of irrelevant diseases within the procedure of 

differential diagnosis. This is the reason why abductive 

reasoning serves both as a heuristic device and as a 

means to increase the adequacy of the diagnosis. 

Furthermore, abduction based inferences can be of 

crucial assistance in cases of comorbidity. In instances of 

undoubted clinical picture of chronic bronchitis or 

                                                 
152 Hans-Georg Gadamer, Enigma of Health: The Art of Healing in a 

Scientific Age (Stanford, CA: Stanford University Press), 98. 
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pneumonia when one or both of these conditions have 

been diagnosed, nonetheless, it is possible for 

tuberculosis to be present as well. In this kind of 

situation, the non-deductive affirmative character of 

abduction may suggest that behind the obvious disease 

yet another more serious abnormality is eroding the 

patient’s health. 

  

4. Conclusive remarks 

Peirce’s notion of abductive reasoning based on a 

heuristic leap from the individual manifestation of 

symptoms and signs in an ill person to an assertion about 

the particular disease bearing in mind the universal 

nosological  rule seems really productive in clinical 

diagnostics. It supplies the well-trodden path of 

differential diagnosis through the method of exclusion 

and disjunctive syllogism with an efficient and logically 

structured instrument. The abductive reasoning 

complements the better known strategies of the Gestalt, 

examining all possibilities, multiple branching process, 

and searching for the maximum. Its logical character 

draws upon the principles of coherence and 

teleology/purposefulness and is supported by the dual 

criterion of truthfulness relying both on coherency and 

correspondence. The abductive inference features 

obvious affinity with Kant’s reflective judgment where 

for an individual event the corresponding concept or 

universal rule is searched for. The abductive conclusion 

is an effective hypothesis featuring practical reliability 

for undertaking further actions and engaging in 

continuous ratiocination. Abduction leads to a notion that 

is produced with the active participation of imagination. 



 

260 

 

In this way, it comes close to Vico’s imaginative 

universal where universal and particular are fused in a 

unique fashion.  

A physician’s conclusion about the proper clinical 

diagnosis benefits from abduction as this inference 

allows to figure out the particular diagnosis of an 

individual patient-person starting from patient’s 

individual symptoms and signs assessed at the 

background of the universal nosological unit. The 

abductive reasoning appeals to the imagination of the 

diagnostician as well as to his/her grasping of the 

coherency of patient’s health status and teleology 

involved in human physiology and socio-cultural 

personality. A clinician’s assertion about the proper 

diagnosis is not as much a discovery of the correct 

disease as a creation of the image of the specific clinical 

picture of a given person. Stating the proper diagnosis is 

not simply an act of accurate comprehension of how the 

disease has declared itself, but also an expression of the 

doctor’s ingenuity in constituting a specific reality, 

namely, the particular diagnosis of an individual patient. 

Establishing such a peculiar diagnosis is not a goal per 

se, but a guaranty for an appropriate treatment and 

adequate prognosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4129491_1_2&s1=(%E2%F1%E5)%20%F1%E8%EC%EF%F2%EE%EC%FB%20%E1%EE%EB%E5%E7%ED%E8%20%E1%FB%EB%E8%20%ED%E0%EB%E8%F6%EE
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4129491_1_2&s1=(%E2%F1%E5)%20%F1%E8%EC%EF%F2%EE%EC%FB%20%E1%EE%EB%E5%E7%ED%E8%20%E1%FB%EB%E8%20%ED%E0%EB%E8%F6%EE
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М 9: Семантика, семиотика, медицина 

 

автор: доц. д-р Юлия Васева – секция 

„Онтология, епистемология, философия на 

науката”, ИИОЗ-БАН  

 

Резюме: Работата обхваща ключови теми от 

областта на семантиката, семиотиката и търси 

мястото им в областта на философия на медицината. 

Текстът предлага сравнителен анализ на основни 

идеи на Фреге и Пърс по отношение на темата за 

знака и значението. Основна идея е разработването 

на специфичен подход към проблеми от философия 

на медицината (анализ на понятията за здраве и 

болест). В хода на разработката се извеждат идеите за 

“болест и понятие” както и “болест и знак”.  

Ключови думи: семантика, семиотика, 

философия на медицината, знак, интерпретант, 

символ, понятие за болест, понятие за здраве. 
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Abstract: The work focuses on the key themes in the 

field of semantics, semiotics and seeks their place in the 

field of philosophy of medicine. The text offers a 

comparative analysis of Frege and Peirce and their basic 

ideas on the themes of sign and meaning. The main idea 
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is the development of a specific approach to problems in 

the philosophy of medicine (analysis of concepts of 

health and disease). In the course of the development the 

ideas of "disease and concept" and "disease and sign" are 

presented. 

Key words: semantics, semiotics, philosophy of 

medicine, sign, interpretant, symbol, concept of disease, 

concept of health.  

 

 

Основни тези и отправни точки 

 

Темата за знаците и значенията в конкретния 

текст ще се интерпретира на основата на понятието 

знак и понятието смисъл в семиотиката. 

Древногръцкият термин σημεῖον - знак стои в 

основата на понятието за това какъв е предметът на 

семиотиката.  

Историческите бележки поставят Лок като 

първия философ предлагащ въвеждането на думата 

семиотика по отношение на проблема за думата като 

декодираща и предаваща мисълта. Проблемът за 

разбирането и проблемът за знака са били 

разглеждани и в античната и средновековната 

философия (Платон, Аристотел, Свети Августин, 

Анселм Кентънбърийски). Важно за настоящия 

анализ е да очертае рамката, по отношение на 

проблема за знака и значението.  

Във философската традиция термините 

семиотика и семантика често се използват като 

синоними. Всеки от термините има свое значение и 

теоретични обосновки, които изискват сериозно и 
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задълбочено анализиране, което ще остане странично 

(поради изискването за лаконичност) по отношение 

на настоящия текст. Често се постановява разликата 

между семиотика и семантика като отношение на 

клас към подклас. Така в съвременната философия се 

приема, че семиотиката (изградена от синтаксис, 

семантика и прагматика) е по-широко понятие и 

съдържа в себе си понятието семантика. За целите на 

анализа ще изясня традициите, в рамките на които 

възникват и се развиват идеите на семантиката и 

семиотиката. Важно по отношение на работата е 

анализирането на понятията и проблемите, свързани 

с анализа на темата знак и значение, чрез 

представянето на няколко модела. 

 

Първият модел е известен под името 

“семантичен триъгълник на Фреге”.  

Основоположникът на семантиката Фреге153 

издига теорията си за значението (meening) като 

теория за смисъла (sense; Sinn) и референцията 

(reference; Bedeutung). Фреге извежда своята идея по 

отношение на проблема със знака и по-точно с 

отношението между смисъла и референцията на 

знака в езика. Примерът, който използва (за да 

проблематизира приети без проблем отношения от 

негови съвременници) от математиката е: 

"4 x 2 = 11 - 3” 

Характерно за времето на Фреге е разбирането и 

дефинирането на математическия знак за равенство 

“=” като фокусиране върху разбирането за 

                                                 
153 Gottlob Frege. 1891. On sense and reference; "Funktion und 

Begriff”; (1892) "Über Sinn und Bedeutung” 
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“еквивалентност”. Така поставянето и използването 

на знака за равенство, означава, че имаме пълно и 

цялостно основание за наличието на еквивалентност 

между двете страни на знака (лява и дясна част на 

равенството). За Фреге, обаче, този знак не изразява 

еквивалентността в този смисъл (това е една широка 

тема за мястото на геометрията и алгебрата в 

математиката и ролята на Фреге). Идеята на Фреге е 

да анализира мястото на алгебрата в полето на 

математиката и по-точно алгебричния знак - цифрите 

- като влизащи в отношения и изразяващи смисли. 

Важното за него е това, че зад различната знакова 

формация от алгебрични символи, стои нещо общо, 

което му дава правото да постави знак за равенство 

между двата алгебрични израза. Фокусът е върху 

това, че не само геометричните фигури (т. е. знаци) 

могат да бъдат в отношение на еквивалентност, но и 

алгебричните изрази демонстрират такова качество. 

Тази неразбрана за времето си идея на Фреге променя 

философията и дава насоките за възникването на 

редица съвременни философски теории.  

Идеята на Фреге има за цел да разкрие това, че 

алгебричните изрази (4 x 2; 11 - 3) могат да бъдат 

еквивалентни, защото двете страни на равенството 

изразяват едино и също число (числото 8). Така 

изразите са само различни начини за представяне на 

един знак. Фреге нарича Референт или Bedeutung (в 

конкретния случай) числото 8, а Смисъл или Sinn е 

изразът (4 x 2). Един Референт може да има много 

различни начини за представяне и следователно 

много различни Смисли (4 x 2; 11 - 3; 4 + 4; 10 - 2;). 

Основна идея на Фреге е това, че Изразът разкрива 
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своя Смисъл, позовавайки се на Референта си. 

Основно изискване за отношенията между Референт 

и Смисъл, при Фреге, е  Истинността. Така гаранция 

за отношението между смисъла и референта е 

предпоставянето истиността на референта.  

Важен елемент от философията на Фреге е 

идеята, че отношенията Смисъл, Референт, 

Истинност се отнасят не само до знаците в 

математиката (числа, изрази), а и до знаците (думи, 

изречения) в езика по принцип (бил той формален 

или естествен). При Фреге значението на даден израз 

се изгражда от два елемента: 

1. Референт/Bedeutung 

2. Смисъл/Sinn 

като много важен елемент при него е това, че 

двата елемента трябва да се отнасят винаги към 

Истиността/ Truth Value (Truth or False). 

Семантиката - като философия на знака в езика - 

става важна и съществена част от съвременните 

философски теории. Важно е да се каже, че самият 

Фреге никога не дава графично представяне на 

идеите си относно смисъла, референцията и знака. 

Такова онагледяване правят Огден и Ричардс.  

 

Втори модел - Ричардс и Огден. 

 

През 1923 Ричардс и Огден154 в книгата си 

“Значението на значението” представят т. нар. 

                                                 
154 Ogden, C. K., and Richards, I. A., 1949. The Meaning of 

Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of 

the Science of Symbolism, 10th ed. Routledge & Kegan Paul. 1st ed., 
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“семантичен триъгълник” (semantic triangle) или още 

“триъгълник на референцията” (triangle of 

reference). Основна задача на това представяне е да се 

покаже как езиковите символи се отнасят към 

обектите, които представят.  

*Представената схема е много близка до тази, 

която е дадена от Огден и Ричардс (Ogden, C. K., 

and Richards, I. A., (1946) The Meaning of Meaning. 

Harvest/HBJ, 8-th eddition; (Routledge & Kegan Paul. 

1st ed., 1923); р.11), разликата е в това, че в 

оригиналната версия няма никаква линия (дори и 

пунктирана), която да свързва Символа и 

Референта.  

Цел на схемата е да демонстрира отношението в 

акта на взаимодействие или говорене между 

говорещия/субекта - обекта/понятието/референта - 

                                                                                              
1923. Richards, I.A., C.K. Ogden. 1989. The Meaning of Meaning. 

Harvest/HBJ 

https://en.wikipedia.org/wiki/triangle_of_reference
https://en.wikipedia.org/wiki/triangle_of_reference
http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
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обозначаемото/знака. От голямо значение за 

разбирането на предложената схема от Огден и 

Ричардс е да се придържаме към представеното от 

тях в работата им “Значението на значението”. В тази 

връзка оригиналният текст никъде не именува 

графичното изабразяване като “семантичен 

триъгълник”. Рабирането на предложената схема от 

Огден и Ричардс се отнася само да това да се посочат 

трите стълба от значение за анализа на т. нар. 

символизъм155 (symbolism). Задача на символизма е да 

анализира влиянието на знаците (от всички типове - 

езикови и неезикови) върху формирането на 

смислите в езика и разбирането им.  

Още в началото на работата си те156 акцентират 

върху значението на символизма и отбелязват 

несправянето с тази задача на предшествениците им 

(по-специално) Лайбниц и Пърс (Leibnitz, Peirce). 

Важно е да се отбележи, че работата поставя акцент 

върху този елемент и издига тезата, за 

неспособността на философите (дори вина) да 

осъществят един по-широк анализ на знака в езика, 

което е роля и задача на филолозите157. Критикуват и 

анализа на езика от Сосюр158. Разграничавайки се от 

него, Огден и Ричардс приемат, че езикът е: 

                                                 
155 Ogden, C. K., and Richards, I. A. 1946.  The Meaning of 

Meaning. Harvest/HBJ, 8-th eddition; (Routledge & Kegan Paul. 1st 

ed., 1923); р. 9 
156 Ogden, C. K., and Richards, I. A., 1946. The Meaning of 

Meaning. Harvest/HBJ, 8-th eddition, р.1 
157 Ogden, C. K., and Richards, I. A., 1946. The Meaning of 

Meaning. Harvest/HBJ, 8-th eddition, р.2 
158 Ogden, C. K., and Richards, I. A., 1946. The Meaning of 

Meaning. Harvest/HBJ, 8-th eddition, р.4 

http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
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“Той е едновременно един социален продукт на 

способността за говорене и набор от необходими 

конвенции, усвоени чрез приобщеността към 

социума”159. (Ю. В.) 

  В тази връзка те прокарват разграничение 

между език (la langue) и говорене (le langage). 

Отношението между Дума(та) (word), Мислене(то) 

(tought) и Нещо(то) (thing) стоят в основата на 

науката за Смисъла. Това е причина авторите на 

“Значението на значението” да представят графично 

изобразяване на основните идейни стълбове в 

символизма. В основата на това разграничение стои 

един важен елемент по отношение на философския 

анализ, а именно разграничението между “мислене” 

(tought) и “нещо” (thing). За Огден и Ричардс е важно 

да акцентират върху момента на разграничение 

между НЕЩО - носи елемент на обектно свързване 

със субстрат или носител на дадени качества (във 

философията това е термина “entity”  - свързан с 

реално съществуване вън от мисленето) - и 

РЕФЕРЕНТ - мислен образ на нещо реално 

съществуващо (референтът е в мисленето, не в 

обектния свят, вън от него). Основно за тях е 

представянето на схема на отношения, характерни 

единствено и само за езика и в езика като социално 

формиран и формиращ смисъла. В рамките на 

представения от тях модел основно значение имат 

две от рамената160 на т. нар. триъгълник  

                                                 
159 Ogden, C. K., and Richards, I. A., 1946. The Meaning of 

Meaning. Harvest/HBJ, 8-th eddition, р.5 
160 Приемам изписването рамена, за да разгранича термина от 

дублетната (Официален правописен речник на българския език. 

http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
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Символ - Мисъл за референция;  

Мисъл за референция - Референт, 

докато основата остава отворена по отношение 

на модела. Това означава, че схемата представя 

значението на отношенията между Символ и Мислене 

и Мислене и Референт, докато това между Референт 

и Символ е лишено от отношение в представения 

модел на Огден и Ричардс161. Този модел трябва да 

бъде поставен в условията на още едно важно 

разграничение, а именно това на директни и 

индиректни отношения между основните елементи в 

модела (Символ, Мислене за референция, Референт). 

Основните два лъча в представената диаграм са от 

върха на Мислене за референция към Символ и от 

същия връх към Референт. Авторите на схемата 

изрично казват, че основата на своеобразния 

триъгълник не е със същия статут, както другите две 

отношения (лъча). Дори акцeнтират върху важността 

на разграничението между тези релации. При 

отношенията по посока от Символ към Мислене за 

референция имаме директна релация, както и от 

Мислене за референция към Референт. Това не може 

да се твърди за релацията Символ - Референт. Така за 

авторите на “Значението на значението”, този 

аргумент стои в основата на твърдението, че 

единствената възможност за отношения между 

                                                                                              
С., БАН, Просвета, 2012, с. 551.) му форма - рамене, която 

според мен е свързана с анатомична структура на тялото. В 

текста рамена има смислова натовареност като геометрична 

структура. 
161 Ogden, C. K., and Richards, I. A., 1946. The Meaning of 

Meaning. Harvest/HBJ, 8-th eddition, р.11 

http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
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Символ и Референт е в индиректните (а не в 

директните) такива. Примерът, който дават е с 

думата “куче” и съществуването на обект в реалния 

свят, така отношението, в което тези два елемента 

могат да бъдат е индиректно, т. е. само в нашето 

мислене, но не и в света като реалност вън от 

мисленето162. Смисълът от тази релация е индиректен 

и той (смисълът) може да се припише само поради 

съществуването на мислене и мислещ, но не може да 

се припише смисъл, поради твърдението за 

наличието на директна релация между Символ (в 

случая думата “куче”) и Референт (в случая реалният 

носител на съществуването зад името).  

Тезата за директни и индиректни релации между 

основните елементи в модела на Огден и Ричардс, 

стои в основата на анализа на символизма. 

Неразбирането, объркването и погрешната посока на 

анализите в тази област се дължи (според тях) на 

смесването на двата коренно различини типа 

отношения - директни и индиректни. 

Многозначимостта на езика идва от неразбирането и 

смесването на тези много различни типове релации 

между участниците в процеса на комуникация, 

поради включването в групата на Символа не само на 

езикови, но и на всички знаци. 

Краткият и обобщаващ прочит на идеите на 

Огден и Ричардс могат да се представят по следния 

начин:  

                                                 
162 Ogden, C. K., and Richards, I. A., 1946. The Meaning of 

Meaning. Harvest/HBJ, 8-th eddition, р.12 

http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%252520Richards%2525201923.pdf
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Думите са инструмент на езика, езикът (вербален 

и невербален) е инструмент за комуникация (Ю. 

Васева-Дикова).  

В това отношение важно за изследването е да се 

разграничава собствено семантичният модел на 

Фреге и последвалите анализи на Огден и Ричардс. 

Общи елементи има, но има и съществени разлики, 

генериращи различни стилове на анализ в областта на 

философията, езика, теориите за съзнанието и други. 

Приемам, че семантичният модел на Огден и Ричардс 

е много по-близък до семиотиката, отколкото до 

идеята на Фреге за семантика. Ключов елемент тук се 

явава идеята на Фреге за избягване на психологизма. 

Важен по отношение на това е и проблемът за 

разбирането. Моделът на Фреге оперира с три 

остовни понятия: Референт (Bedeutung); Смисъл 

(Sinn) и Истинност (гарант за отнасянето на 

референта и смисъла). От особено значение тук е 

средата, в която се разгръща анализа на Фреге, а това 

е ключовата идея, че еквивалентност може да се 

припише не само на геометрични фигури, а и на 

алгебрични изрази. Този начин на мислене поставя 

един специфичен акцент върху философския анализ 

на понятието знак. Фреге е този, който изравнява 

(по отношение на мисленето) еквивалентността или 

равнопоставеността на геометричните, като 

корелиращи относително ясно (интуитивно) с реално 

съществуващи форми и алгебричните като построени 

в ума смисли. Това означава, че формата става форма 

поради наличието на смисъл в нейното построяване. 

Много по-лесно (и поради това интуитивно) това се 

приема за алгибричния израз и смисъла му (примерът 
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на Фреге: 4 x 2; 11 - 3). Смисълът е основният 

елемент, който трябва да се разглежда в ролята му на 

специфичен декодиращ агент (като активна и 

съпоставяща матрица в процеса на мислене) на 

референта. Така референтът (знакът) придобива 

смисъл само в мисленето и само при наличието на 

истинност в отношението референт-смисъл. Важно е 

да се разграничи логическия анализ на Фреге от 

семантичния анализ на Огден и Ричардс. Една от 

съществените (трудно уловими) разлики е по 

отношение на активните елементи в двата модела. 

При Фреге разбирането на понятията Референт и 

Смисъл не изискват наличието на онтологичен 

статус (анализът се определя като логически) на 

същите. Огден и Ричардс, обаче, въвеждат един 

съществен елемент, носещ онтологична натовареност 

и това е реално съществуващият носител на 

референта (знака). Семантичният анализ не само има 

за цел да анализира отношенията между референт и 

смисъл (като се осоновава на истинността - Фреге), 

но и да определи онтологичния носител на 

референта. По този начин, представеният от Огден и 

Ричардс модел (с три върха: Символ, Мисъл за 

референт, Референт) демонстрира специфичността на 

семиотичния анализ (и разликата с логическия) и 

необходимостта от разделяне на референта на 

основата на изискването за онтологично 

съществуване. Семиотичният триъгълник като такъв 

съдържа в себе си изискването за наличието на 

онтологичен елемент. Това е причина за бинарното 

разпадане на референта на Мисъл за референт и 

Референт (съществува в света извън мисленето; 
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реално съществуващ носител на референта). Още 

едина характерна разлика между модела на Фреге и 

този на Огден и Ричардс е наличието на понятието 

“символ” при семиотичния модел. Интересно е да се 

проследи как тези различия са определящи за начина, 

по който оперират двата модела. При семантичния 

модел съществена роля играе критерият за 

истинност, докато при семиотичния модел 

наличието на онтологични структури (носители). 

 

Трети модел - семиотика - Пърс. 

В тази връзка ще представя още един важен за 

настоящото изследване модел - семиотичният. 

Основата на понятието семиотика се изгражда през 

старогръцкия термин за “знак” σημειον (sēmeion), а 

във философията се въвежда от Дж. Лок (Опит върху 

човешкия разум - 1690). 

Чарлз Сандерс Пърс163 се определя като един от 

основоположниците на семиотиката и идеята за 

генезиса, релацииите и смисъла на понятието знак. В 

своите изследвания Пърс сам определя своя модел 

като семейотичен и го различава от семиотичния - за 

целите на анализа ще се спра на термина семиотика 

като общтоприет във философските изследвания.  

Моделът на Пърс се изгражда от три основни 

понятия:  

Обект (Object),  

Знак (Sign),  

Интерпретант (Interpretant) (обозначава се 

още като O-S-I).  

                                                 
163 Charles Sanders Peirce (1839 - 1914) 
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Под Знак Пърс разбира нещо, което означава 

(дума /писмен знак; изказване/реч/начин на 

изговаряне/звук; дим - като знак за огън), нещо което 

служи да се предаде (convey) знание за друго нещо, 

идея за нещо или някаква промяна (изменение) в 

знанието или идеята. Много важно е да се разбере 

идеята за знак-а като част от процеса на комуникация 

или като част от семиозис-а (др. гр. σημείωσις - 

sēmeíōsis - обозначаване). Знакът се определя от 

обекта и представлява обекта. При Пърс централен 

момент е формулирането, виждането, появата на 

знака като част от процеса на семиозис: Обект-Знак-

Интерпретант/Значение. Специфичен акцент е 

виждането на Пърс, че не всеки обект е знак, докато 

няма знак без обект. Така при него процесът на 

обозначаване е влизане в релация на три основни, 

еквивалентни (по отношение валидността на 

протичането на семиозиса) и незаменими елементи, а 

именно:  

Обект - Знак - Интерпретант  

Знакът е нещо, което въздейства върху 

интелекта, съзнанието, ума. Знакът като елемент 

сам по себе си не съществува. Знакът се произвежда 

от нещата в света - обектите - и се приема като 

еквивалентен смисъл в интерпретанта. Така знакът е 

носител на възможността за разгръщане на процеса 

на семиоза. Нещо е знак по силата на въздействието 

му върху ума/интелекта. За Пърс знак (sign) и 

представяне (representation) са синоними като 

основна роля на знака е той да бъде интерпретиран в 

друг знак. Важно за настоящия текст е да се 

акцентира върху следната идея на Пърс: 
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Знакът като Медиум/Посредник (Sign as a 

Medium)164 

по отношение на тройната релация: Обект-Знак-

Интерпретант. Така знакът има две съществено 

различаващи се характеристики в процеса на 

медиация. При първата страна на релацията Обект - 

Знак, знакът е пасивен, т. е. има пасивна (Пърс) 

функция. Това се определя от еднопосочността на 

въздействието от Обекта към Знака, така знакът е 

знак поради това, че се определя от обекта (появата 

му е резултат от въздействието на обекта) и така 

търпи въздействие от обекта. От своя страна, в този 

процес на взаимодействие, обектът не търпи никакво 

въздействие от страна на знака, а само предизвиква 

такова въздействие чрез акта на поява на знака. Така 

обектът остава незасегнат от знака.  

При втората страна на релацията Знак - 

Интерпретант, знакът има активна функция на 

въздействие. Така знакът в тази релация е активен и 

определя интерпретанта, докато самият знак не бива 

засегнат от въздействието на интерпретанта върху 

себе си в процеса на семиозис. (Това е ключов 

момент при дискутирането на темата за ЕBM - POM. 

Болестта като Знак и ролята на болестта в двата 

модела на интерпретиране на болестта. Възможна ли 

е комуникация между тези два модела? Ще се изясни 

в процеса на изследване в работата). 

За Пърс165 логиката е другото име на семиотиката 

и е дял от философията (философията според Пърс 

                                                 
164 Източник, виж: http://www.commens.org/dictionary/term/sign - 

1906 [c.] | On Signs [R] | MS [R] 793:1; EP 2:544 
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има два основни дяла: философия на 

мисленето/мисълта (логика) и философия на 

съществуването/битието метафизика)166.Философията 

за него е най-абстрактната наука и се занимава с 

изучаване на опита и по-специално на неговите (на 

опита) универсални характеристики167. 

Знакът (sign) e синоним на 

представяне/изобразяване/образ/символ 

(representation) и като такъв той се определя от Пърс 

като “превозно средство”168 (vehicle) на нещо отвън 

към разсъдъка (mind). Едно от основните послания на 

Пърс е това да се схваща знакът като част от 

триединен процес, характеризиращ природата на 

разсъдъка/ума. Знакът като “превозно средство” не 

може да съществува само по себе си и само за себе си 

- той съществува като форма на връзка между 

съзнанието/ума и всичко останало/света. Знакът е 

знак, защото пренася към ума конкретни обекти (те 

могат да са реални, абстрактни, действителни, 

мисловни). Смисълът на знака е да пренася и по-

точно да медиира между две различни, но 

                                                                                              
165 Виж: http://www.commens.org/dictionary/term/logic - 1897 [c.] | 

On Signs [R] | CP 2.227 “Logic, in its general sense, is, as I believe I 

have shown, only another name for semiotic (σημειωτική), the quasi-

necessary, or formal, doctrine of signs.” 
166 Виж: http://www.commens.org/dictionary/term/logic 1899 | On 

Topical Geometry, in General (T) | CP 7.526; “There are two main 

branches of philosophy, Logic, or the philosophy of thought, and 

Metaphysics, or the philosophy of being” 
167 Виж: http://www.commens.org/dictionary/term/philosophy - 

1898 | Cambridge Lectures on Reasoning and the Logic of Things: 

Philosophy and the Conduct of Life | EP 2:36) 
168 Виж: http://www.commens.org/dictionary/term/sign; 1893-5 [c.] | 

Chapter II: The Categories | NEM 4:309-10; CP 1.339 

http://www.commens.org/dictionary/term/logic
http://www.commens.org/dictionary/term/logic
http://www.commens.org/dictionary/term/sign


 

277 

 

взаимосвързани и взаимовлияещи си среди (съзнание 

- свят). В същото време, това което изразява 

(пренася) знакът е значението (meaning), това зад 

което стои знакът е обектът (object), а идеята, която 

знакът достига е в интерпретанта (interpretant).  

Знакът има активна и динамична природа у Пърс 

и това е определящо за наличието на сложна мрежа 

от отношения между знаците. Пърс изгражда своята 

концепция за знаците на основата на идеята за 

трихотомия в процеса на семиозис. Изясняването на 

тази идея е възможно чрез познаването и анализа на 

категориите (рredicaments) у Пърс. Интересът му към 

проблема за категориите във философията се 

основава на задълбоченото му занимаване с 

философията на Кант (Кант в значителна степен 

повлиява Пърс), Хегел и Аристотел. Категориите са 

най-основните, най-общите понятия. Мога да ги 

сравня с абстрактни матрици, чрез които 

субординираме, подреждаме, извеждаме и 

изясняваме всичко идващо от сетивата или външната 

за ума среда. За Пърс категориите са инструмент на 

съзнанието за изясняване и изчистване на знаците. 

Моделът на троичността той прехвърля и към 

категориите като важно при него е това, че 

съществуването (being) се приписва на предиката, а 

не на субстанцията (substance)169. Изясняването на 

ролята на категориите при Пърс става чрез идеята му 

                                                 
169 Виж: Charles S. Peirce On a New List of Categories, Proceedings 

of the American Academy of Arts and Sciences 7 (1868), pp. 287-

298. Presented to the Academy May 14, 1867; 

http://www.iupui.edu/~arisbe/menu/library/bycsp/newlist/nl-

frame.htm 

http://www.iupui.edu/~arisbe/menu/library/bycsp/newlist/nl-frame.htm
http://www.iupui.edu/~arisbe/menu/library/bycsp/newlist/nl-frame.htm
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за трихотомичност (trichotomic). Този подход - 

трихотомичният -  може да се нарече характерен за 

Пърс, защото той го демонстрира в много от 

анализите си, включително по отношение на теория 

на знаците. По отношение на категориите тази 

трихотомичност се изразява чрез идеята за Първост 

(Firstness), Второст (Secondness) и Третост 

(Thirdness). Подробното анализиране на 

трихотомичността при Пърс не е от основно значение 

за настоящия текст.  

Важно е да се посочи значението и модела на 

трихотомичността по отношение на темата за знаците 

и значенията. Нека да припомня, че по отношение на 

знака тази трихотомичност се изразява чрез идеята за 

отнасяне на Обект (Object), Знак (Sign) и 

Интерпретант (Interpretant). Това е важно за 

издигане на тезата, че семиотичният модел на Пърс е 

по-подходящ при анализа на отношенията между 

знак и значения в областта на философия на 

медицината, отколкото семантичният модел на 

Фреге. Това е така, защото, както показах по-горе, 

анализът на Фреге се фокусира върху проблема за 

еквивалентността. Семантичният модел на Фреге не 

се интересува от проблемите на отнасянето между 

знак и значения, а от проблема за смисъла. Моделът 

на Пърс ясно анализира характеристиките на 

понятието знак, като акцентира върху 

релационната/свързващата природа на знака. 

Мястото на значението при Пърс е при 

Интерпретанта - важно е да се акцентира върху 

момента, че знакът определя интерпретанта, а не 

обратно. Моделът на Пърс дава възможност за 
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анализиране и изясняване смисъла на понятията (като 

знаци) в медицината. Един от проблемите при 

анализа на съвременното медицинско знание е 

неизяснеността на понятията в полето на медицината. 

Това е причина да не прилагам изцяло семантичен 

подход (Фреге) при анализа на проблемите в 

съвременната философия на медицината. 

Семиотичният трихотомичен модел на Пърс е удобен 

инструмент при изяснаване на сложността и 

посочването на спецификите при анализа на основни 

понятия като болест и здраве. Моделът на Пърс 

позволява анализът да протече на няколко различни 

нива по отношение на различни мрежи на 

интерпретативни значения на знаците. Анализът само 

на понятията (семантичният анализ) е едно широко и 

интересно поле, но има строга зададеност и не 

позволява разширяването по посока на несемантични 

структури. Идеята на Пърс за знака като основна 

структура на съзнанието е важна във връзка с 

възможността за анализ на преминаването 

(онтологично) през състояния на организма, които не 

са езикови или понятийно изразими (не могат ясно и 

точно да се дефинират чрез езика), но са знаци - 

усещания за състояния (болка, страдание). 

Катеоризация на знаците Пърс прави в 

продължение на целия си живот. В работите му могат 

да се открият множество типологии и разграничения 

на знаците. Една от най-известните такива е 

разграничението между Икона - Индекс - Символ 

(трябва да се посочи, че у Пърс има повече от 76 

различни дефиниции на знак и отношения между 

знаци). Различното дефиниране на знака идва от 
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специфичните отношения между знак, обект и 

интерпретант в процеса на семиозис. Икона е знак, 

който има прилики на сходство с обекта, който 

означава. Икона-та има общи черти с обекта, който 

реферира и е такъв дори когато обектът не присъства. 

Иконата е знак, който се отнася до своя обект по 

силата на независимо притежание на определена 

характеристика на обекта - геометричните фигури 

(триъгълник - има три праволинейни страни), 

аритметични формули, огледални образи (mirror-

images), фотографии/снимки. Характерно за икона-та 

е, че тя е независима от обекта, тъй като не е 

материална, докато обектът може да съществува или 

да не съществува.  Индекс е знак, който се отнася до 

обекта си по силата на действителна/реална 

свързаност с обекта - термометърът е знак за 

температурата на средата170. Индекс-ът е повлиян от 

обекта и така може да се приеме като определена 

следа за съществуването на обекта. Символ е знак, 

който не е подобен на обекта (икона), нито е свързан 

с обекта (индекс), а по силата на тълкуването си се 

отнася към обекта. Така символът е такъв знак, който 

е зависим от интерпретанта. Пример за индекс е 

думата “котка” - самата дума не е свързана с 

определени черти на обект от действителността, но 

на основата на конвенция съзнанието приема, че 

значението на думата е свързано с определен обект. 

Пърс пише:  

“Знаците са три вида: 

                                                 
170 Виж: http://www.commens.org/dictionary/term/icon - 1905 | 

Notes on Portions of Hume's "Treatise on Human Nature" | MS [R] 

939:45-6 

http://www.commens.org/dictionary/term/icon
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1-во, икона-та, която означава своя обект по 

силата на един отличителен белег, който тя (икона-

та) еднакво ще притежава, независимо дали 

съществуват обектът и интерпретиращото съзнание;  

2-ро, индекс-ът, който означава своя обект по 

силата на един отличителен белег, който той (индекс-

ът) би могъл и да не притежава, независимо дали 

обектът не съществува, но който той (индекс-ът) 

еднакво ще притежава, независимо дали 

интерпретиращото съзнание не оперира; 

3-то, символ - който означава своя обект по 

силата на един отличителен белег, който е даден на 

него (индекс-а) посредством действие на съзнанието. 

”171 

Динамиката на знака е от изключителна 

важност при анализирането на отношенията 

между две основни направления в съвременния 

философски анализ на медицината като знание и 

практика. В настоящата работа ще проследя 

отнасянето към определени понятия, свързани с 

проблеми от философия на медицината, като към 

знаци от Пърсов характер. Динамиката на отнасянето 

на различните знаци и разнообразните отношения 

между тези нива на отнасяне на знаците, е ключова за 

изясняването на основни понятия в медицината - 

болест, здраве, лечение, терапя, иновация. 

Преди да пристъпя към изграждането на 

аргументите и примерите, ще обърна внимание на 

интереса към работите на Пърс през последните 10 - 

15 години. През 2015 година Гари Ричмънд (Gary 

                                                 
171 Виж: http://www.commens.org/dictionary/term/icon - 1899-1900 

[c.] | Notes on Topical Geometry | MS [R] 142:3-4 

http://www.commens.org/dictionary/term/icon
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Richmond)172 предлага т. нар. векторен анализ, 

изграден на основата на разсъжденията на Пърс. 

Моделът прави впечатление с изграждането на 

семиотичен триъгълник (определението е мое) като 

основа или по-точно матрица за разгръщане на 

отношенията между знака, обекта и интерпретанта. 

Това е невъзможно да се отнесе като еквивалентен 

подход с фигурата, представена от Огден и Ричардс. 

При тях представянето на семантичния модел на 

Фреге показва невъзможността за връзка между 

референт и смисъл (основата на предложения от тях 

графично представен модел) без позоваването на 

истинността. Характерно за векторния анализ на 

Ричмънд е поставянето на акцент върху динамиката 

на отношенията между знак, обект и интерпретант 

(векторните схеми на Ричмънд). Той поставя 

основите на т. нар. триконик (trikonic) анализ-синтез 

техника чрез полагането на Пърсовата катеориална 

схема: Първост, Второст, Третост (Firstness, 

Secondness, Thirdness). Ричмънд вижда в 

предложената от Пърс категориална разпределеност 

на три компонента работещ механизъм за анализ на т. 

нар. “Взаимодействие Човек-Компютър” (Human-

Computer Interaction - (HCI)).  

 

 

                                                 
172 Виж: Richmond, G., 2005. Outline of trikonic Diagrammatic 

Trichotomic. In: F. DAU, ML. MUGNIER, G. STUMME, ed. 

Conceptual Structures: Common Semantics for Sharing Knowledge: 

13th International Conference on Conceptual Structures, ICCS 2005, 

Kassel, Germany, 17–22 July 2005. Springer-Verlag GmbH, pp. 453 

– 466 
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Философия на медицината 

 

Предложеният от мен анализ има за цел да 

покаже многовалентността на един знак (в частност 

понятие) и да акцентира върху ролята на Пърс при 

изграждането на подобен подход при изясняване 

отношенията между различните интерпретатори в 

процеса на семиозис. Важен момент е 

равнопоставянето на всички емлементи в модела и 

акцентиране върху взаимосвързаността на 

елементите в процеса на семиозис, както и 

анализирането на всички релевантни “векторни” (в 

смисъла на различни нива на проява) отношения 

между знак-обект-интерпретант.  

Идеята за насочването на анализа по посока на 

семиотиката се аргументира и със значението на 

термина симиозис в късната античност и по-

специално Гален. Той, като основоположник на 

редица медицински дисциплини (анатомия, 

физиология, патология, фармакология, неврология), 

посочва семиозиса като отправна точка при 

събирането на данни за симптоми, с цел поставяне на 

диагноза. При Гален семиозис означава 

интерпретация на симптоми.  

Едни от основните понятия в медицината са 

понятията болест и здраве. Тези понятия не са 

дефинирани в медицинските науки. Важно е да се 

посочи, че понятието диагноза не е еквивалентно на 

понятието болест като нямаме отношение на 

субординация (болест е по-общо понятие от 

диагноза; диагноза е по-конкретно понятие от болест) 

между двете понятия. Често в медицинската наука се 
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говори за диагнози, а не за болести. За медицината 

понятието болест е абстрактно понятие, а понятието 

диагноза винаги се свързва с конкретно определение. 

Фокус на настоящия текст е да анализира отнасянето 

към основни за медицината понятия възоснова на 

съществуващото разделение между Основана на 

Доказателства Медицина (ОДМ) (Evidence Based 

Medicine) и Пациент Ориентирана Медицина (ПOM) 

(Pacient Oriented Medicine). Философия на 

медицината173 е областта, където се изследват редица 

от проблемите на Пациент Ориентирана Медицина 

(ПOM) и най-вече анализирането на отношението на 

последната с Основана на Доказателства Медицина 

(ОДМ)174. Напрежението между двете тенденции и 

проблемни полета от съвременната медицина са 

особено актуални през последните години. Началото 

на дискусиите за сближаване на ПОМ и ОДМ се 

констатира едва след началото на 21-ви век. Днес все 

още не е решен проблемът с границите на всяка една 

от тенденциите и затова много от авторите, работещи 

в областта на философия на медицината говорят за 

напрежение и противопоставяне между Пациент 

Ориентирана Медицина и Основана на 

Доказателствата Медицина175. 

                                                 
173 Wulff, H.,  S. Pedersen, and R. Rosenberg,  1986.  Philosophy of 

Medicine: An Introduction. Oxford: Blackwell Scientific 

Publications 
174 Boorse, C. 1977.  Health as a Theoretical Concept. Philosophy of 

Science 44:542-573 
175 Gifford, F. .2011. Handbook of Philosophy of Science; Volume 

16. Philosophy of Medicine. Edited by Fred Gifford; North Holland 

is an imprint of Elsevier; Jeremy R. Simon, “Medical Ontology”,  р. 

97 
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Според мен, едни от основните неразбирателства 

и спорове между ОДМ и ПОМ могат да се анализират 

чрез прилагането на предложеното от Пърс 

разграничение Знак-Обект-Интерпретант и вече 

представеният триконик или векторен анализ на 

Ричмънд.  

 

Знак и болест 

Анализ на основни понятия от философия на 

медицината. 

Един от основните проблеми в съвременната 

философия на медицината е свързан с  анализа на 

понятията здраве и болест в медицината. 

Специфичното в тази насока е определянето на 

понятията чрез различни състояния и параметри на 

медицински значими маркери. Това измества анализа 

в посока на определяне на норми и даване на 

диагнози в медицинската наука. По този начин 

медицината не се ангажира с изясняване на 

основните си понятия здраве и болест, а оперира с 

тях на ниво професионална терминология (клинично 

здрав, диагностициран). Понятията за здраве и болест 

обаче са по-широки по смисъл и значение от 

медицинските измерения на разбирането за болест и 

здраве. Това налага философско осмисляне на 

различните измерения на понятията здраве и болест в 

медицината, с цел изясняване специфичното и 

характерното за медицинското знание. 

Настоящият текст ще разгледа понятието здраве 

като основно понятие в медицинската наука в два 

важни аспекта. Първият се отнася до определяне на 

понятието чрез научно изследване на параметри, а 
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вторият до разбирането на понятието здраве като 

субективно усещане за отсъствие на болест. 

Научното определение на здраве е изградено на 

основата на научно построени критерии за наличието 

на норма за определени жизненоважни критерии за 

нормалното функциониране на организма. Плавното 

или рязкото отклонение от тези параметри е 

достътъчно условие за търсенето на причина, 

последвано от поставянето на диагноза и последващи 

действия за възстановяване на нормата (на 

параметрите). Така нормата се явява знак за 

наличието на здраве като в същото време тя се 

формира от редица параметри, важни за 

констатирането или отсъствието на здраве. В 

медицината констатирането на едно или друго 

състояние на организма се основава на анализа на 

данни идващи не само от медицински установени 

параметри, а и от снемането на анамнеза или 

разпитването за субективното усещане при 

настъпване на отклонения от субективната норма за 

здраве. Така, от една страна, обективните параметри 

в медицината се изграждат на основата на 

наблюдението на субективни усещания, от друга 

страна обективните параметри се изолират от 

субективните усещания при анализирането на 

състояния на болест с цел да се изолират само 

определени параметри, формиращи основание за 

поставяне на диагноза (научно обоснована). По този 

начин основна цел на медицината е здравето, а 

основна насока за постигането му е 

диагностицирането на всичко онова, което не може 

да се определи като здраве. Така стигаме до едно 
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определение за здраве, при което разбирането на това 

какво е здравето се определя чрез отсъствие на 

нездраве или неналичие на болест.  

Текстът ще даде някои насоки при анализирането 

на понятието болест в медицината и оперирането с 

това понятие извън специфичното научно говорене за 

болест. Основно и важно в тази насока е 

интерпретирането на Пърсовото разбиране за знак в 

хода на анализ. Възможността да се анализира 

определянето и функционирането на понятието 

болест в медицината става чрез равнопоставянето на 

болестта с диагнозата. Субективното разбиране и 

определяне на понятието болест значително се 

различава от това в медицината. По един специфичен 

начин медицинското понятие за болест като диагноза 

значително се различава от субективното разбиране 

за болест. От позициите на философия на медицината 

и двата аспекта са важни при определянето на 

понятието болест като разкриват специфични 

особености при формирането на понятията. 

Значението, което Пърс придава на знака като 

основна структура предшестваща формирането на 

понятието е отправна точка в настоящото изследване. 

За целите на анализа е важно изясняването на 

семиотичното значение на знака като предшестващ 

изработването на понятиен еквивалент на знака. 

Анализирането на болестта като знак ще даде 

възможност за ориентиране в ситуацията, която е 

характерна за понятието болест в медицината.  

Една от насоките на анализ ще се развие по 

направлението - болестта като знак, а друга по 

направлението знакът на болестта. Това е възможно 
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на основата на приемането на предположението, че 

знакът предхожда и поражда възможността за поява 

на еквивалентна понятийна или езикова същност. 

Търсенето на корените на понятието болест се 

свързва с възможността да се открои знак, който да 

получи определена интерпретация в езиков 

(понятиен) или не езиков (друг знак) еквивалент. 

Констатирането на множество различни подходи при 

изясняването и анализирането на понятието болест в 

медицината се основава на различните условия при 

формирането на знака (знаците) на болестта и 

различното интерпретиране на тези знаци в различни 

среди (медицина, извън медицината). Един от 

основните аргументи в подкрепа на разработването 

на философския подход през знака е неговата (на 

знака) бинарна характеристика като езикова и 

извънезикова форма. Знакът може да е усещане, 

понятие или всичко, което бива забелязано като 

ключов тук е моментът на интерпретирането на знака 

(Пърс). В медицината интерпретациите са възможни 

в много точно определени граници, извън 

медицината медицинският знак като медицинско 

понятие получава много широка и неограничена 

интерпретация. В медицината конкретна диагноза се 

свързва със строго установени параметри (знаци) 

извън медицината медицинската диагноза като 

медицинско понятие вече става знак надхвърлящ 

ясните и установени параметри на конкретна болест 

и включва в себе си много различни интерпретации. 

Пример за представяне на ситуацията е 

медицинската констатация на заболяване известно с 

медицинския термин витилиго. Клиничната 
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дерматология ясно описва проявата на болестта, 

характеризираща се с поява на овални или линеарни 

ахроматични макули по кожата (определение в най-

съкратен вид) и посочва характерните или типични 

места на поява на нозологичните единици. Основна 

функционална нарушеност посочвана като причина 

за проявата на това заболяване е установената 

(лапароскопски) липса на функциониращи 

меланоцити (клетки от кожата произвеждащи 

меланин). Заболяването се определя като автоимунно 

и не подлежи на лечение (не се свързва със 

настъпването на животозастрашаващи процеси). 

Медицинският знак за констатиране на болестта 

е наличието на множество фактори, като съществено 

значение се дава на нефункционирането на 

определени клетки в кожата. Немедицинският знак е 

появата на бели петна по кожата. Знак е реалното 

наличие на промяна в пигментацията на кожата. Този 

осонвен, видимо установим знак - бели петна по 

кожата - получава езиково означаване чрез 

медицинския термин витилиго, на основата на което 

наличието на бели петна по кожата се приема като 

знак за болест (извън медицината). Характерно тук е 

това, че езиковият еквивалент на знака - бяло петно 

по кожата - в медицината остава да функционира 

чрез термина витилиго, докато извън медицината 

езиковият еквивалент на знака - бяло петно - 

продължава да функционира като чист знак 

(онтологично обвързан с реално съществуващ знак на 

езиковия израз “бяло петно”). 

Може ли тогава към знака като надхвърлящ 

границите на езика, да се подхожда като към езиков 
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елемент или знакът значително се различава от 

езиковите елементи каквито са понятията? 

Подобни въпроси имат основание защото 

понятието болест надхвърля границите на езика и 

функционира като знак, а не само като понятие. По 

този начин  философските анализи на понятието 

болест често се насочват към анализ на болестта като 

понятие, а не на болестта като знак. Един 

философски анализ на болестта предполага много по-

широка рамка, от тази работеща по отношение на 

понятието болест в медицината. Важно е да се отчете 

и връзката между медицинско и извън медицинско 

понятие на болестта, те са ясни от гледна точка на 

определен подход и стават несъизмерими от гледна 

точка на друг подход. Това се констатира и от 

философите на медицината - различно говорене и 

липса на анализи, разкриващи спецификата на 

основните понятия за медицината - здраве и болест. 

От позициите на настоящия текст се прави 

анализ на понятието болест чрез интерпретиране на 

знака в две направления или нива. Едното ниво се 

определя като обективно ниво и се свързва с: 

наблюдение, описване и класифициране на знаци на 

болестта чрез специализиран език и методология 

(поставяне на диагноза); знакът е понятие, което 

носи в себе си конкретна интерпретация, свързана с 

конкретно заболяване. Другото ниво се определя като 

субективно ниво и се оснвава на: усещане, 

преминаване през състоянията на болестта; търсене 

на езиков еквивалент на реални усещания и 

състояния на организма; знакът е реално усещане, на 

което се търси езикова интерпретация. 
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Болестта като понятие (обективно ниво) 

Характерно за медицината е това, че тя не 

оперира с понятието болест, а само с конкретни 

маркери - заболявания - установени чрез медицински 

методи. Дагнозата е медицинско езиково 

обозначаване на сбор (набор, множество) отклонения 

от нормата. Всяко едно отклонение се документира 

чрез емпирично изследване, след което на 

основанието на медицинската наука медикът издига 

предположение (хипотеза) - диагноза. Характерно за  

предположението или диагнозата е това, че 

същото/същата може да се различава в определени 

граници в зависимост от това кой интерпретира 

знака. Така често различни медицински специалисти 

на основата на вече снети емпирични данни, често 

дават разнопосочни диагнози. Философският прочит 

на тази ситуация е добър пример да се демонстрира 

адекватността на Пърсовия модел (Обект-Знак-

Интерпретант) при анализирането на ситуацията. 

Емпиричните данни са знаци  (в Пърсов смисъл) и 

като такива те са зависими от обекта, който ги 

генерира (важно е процесът на генериране да не се 

свързва с обекта, а само и единствено с 

интерпретатора). Така без наличието на емпирични 

данни (дори един медицински оглед, палпиране, 

перкусия, стетоскопски преглед - няма апаратура) е 

невъзможно издигането на хипотеза, т. е. поставянето 

на диагноза. Неезиковият знак (удари на сърцето, 

звукове от кухини в организма) получава езикова 

форма и служи за основа на интерпретацията, т. е. 

поставянето на диагноза. Основата на разбирането на 
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идеята за “болестта като понятие” в семиотичния 

анализ е акцентирането върху движението и 

отношението между обект-знак и знак-интерпретант.  

Първият лъч на отнасяне между обект и знак от 

семиотична гледна точка демонстрира важността на 

прехода от обект към знак. В процеса на изследване 

на пациент ума на лекаря откроява само определени 

обекти (не всички обекти), които според семиотичния 

модел на Пърс можем да обозначим като знаци. 

Често при поставянето на диагнози се провежда една 

селективност отностно съществени и несъществени 

характеристики от изследвания. Това, от една страна, 

дава възможност за обединяване на характерни за 

дадена диагноза проява на определени параметри и 

така прави диагнозата възможна. От друга страна, 

често при погрешно поставена диагноза може да се 

търси причина в подценяването на един или друг 

фактор в процеса на диагностициране. И в двата 

случая лекарят интерпретира само знаци, т. е. само 

това, което неговият ум е откроил от многото 

съществуващи обекти като знак. Субективният 

елемент в медицинската наука е от голямо значение. 

Характерно за съвременната медицина е това, че тя се 

опитва да неутрализира и обективира този модел на 

анализ. Съвременните медицински експерименти или 

т. нар. Рандомизирани Контролирани Измервания 

(RCT) по един категоричен начин се опитват да 

изолират пристрастността или субективния фактор 

при проверяване на ефективност и безопасност на 

лекарства, терапии, диагностициране и други. Знакът 

като осонвен елемент в процеса на интерпретиране, в 

медицинската наука се представя изцяло като 
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семантична (езикова) структура. Тъмните и светли 

полета на рентгеновата снимка са знаци само за 

посветените в разпознаването им. Всеки 

(неспециалист) се е опитвал да разбере какво има там 

на чистия носител на знакова форма - снимката 

(рентгенова), но е оставал при знака като 

възможността за интерпретация не се е 

осъществявала. В тази ситуация отчитаме знака, но 

не можем да дадем интерпретация в рамките на 

ситуацията (даване на диагноза). Примерът 

провокира с въпроса дали рентгеновата снимка е 

Икона или Индекс по Пърс? 

Ако е  Икона значи е знак, който има прилики на 

сходство с обекта, който означава. Като Икона 

рентгеновата снимка има общи черти с обекта, към 

който реферира и е рентгенова снимка на определен 

човек (животно), дори когато обектът (човекът, 

животното) не присъства. Рентгеновата снимка е 

Икона-знак, която се отнася до своя обект по силата 

на независимо притежание на определена 

характеристика на  обекта. Характерно за икона-та 

(при Пърс) е, че тя е независима от обекта, тъй като 

не е материална.  От друга страна рентгеновата 

снимка може да е Индекс -  знак, който се отнася до 

обекта по силата на действителна/реална свързаност 

с обекта - като индекс рентгеновата снимка може да 

покаже “следа” за съществуването на рентгеновите 

лъчи. Характерно за Индекс-а е влиянието му от 

обекта и по този начин може да се приеме като 

определена следа за съществуването на обекта. В 

същото време рентгеновата снимка може да е Символ 

и като такъв може да е знак за болест или знак за 
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липса на болест. Тук важно е да си припомним, че 

Символ е знак, който не е подобен на обекта (икона), 

нито е свързан с обекта (индекс), а по силата на 

тълкуването си се отнася към обекта. Важното за 

рентгеновата снимка-Символ е разгръщането на 

линията между знак и интерпретант. По този начин 

рентгеновата снимка като символ-знак, оперира на 

равнището на интерпретанта. Важно е да се 

отбележи, че за разлика от иконата и индекса при 

символа нямаме връзка - обща черта, сходство или 

реална свързаност - с обекта. Примерът със 

рентгеновата снимка, обаче, може да намери обща 

черта с обекта, но все пак разпознаването на тази 

обща черта е доста опосредствано (реалното виждане 

е значително отличаващо се от рентгеновото 

“виждане”) и изисква специални познания. Това 

показва, че на основата на наличието на 

интерпретация може да се демонстрира как 

конкретният пример (рентгеновата снимка) може да е 

и символ (по Пърс).  

 

Болестта като знак (субективно ниво) 

Болестта през позицията на болния много често 

не може да се опише или интерпретира езиково. 

Знакът е усещане което чака своята интерпретация. 

Много характерно за този процес е често 

невъзможността или неточността при езиковото 

описване на усещанията от болния. Еднин от първите 

въпроси на лекаря към пациента е какво ви боли, къде 

ви боли, как ви боли. Анамнезис-ът (ст. гр. αναμνησις – 

спомняне, припомняне; ἀνά, ″отворена″, и μνήσις, 

″памет″ ) или анамнеза е първият елемент при 
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диагностициране. Лекуващият първо трябва да 

разпита болния (или негови близки, придружаващи) 

за това какво се е случило, кога и как се е случило и 

защо са потърсили лекарска помощ. Важността на 

анамнезата като процес при медицинското 

изследване е път към поставяне на диагноза е било от 

изключителна важност за медицината в античността. 

Днес сякаш този процес е заменен от възможностите, 

предоставени от провеждането на медицински 

тестове (кръвна картина, кардиограма, ултразвукова 

диагностика, рентгенова диагностика, ЯМР и много 

други) и разговарянето с пациента е сведено до 

минимум. Съвременната медицина отделя различно 

място, по сравнение с медицината в античността, на 

анамнезата в процеса на диагностициране. Причина 

за това е тенденцията в медицинската наука да се 

избегне субективизма и психологизма при 

поставянето на диагноза. Днес нашите изследвания са 

знаци за нашия здравословен статус и така 

говоренето (питане и отговаряне) за субективни 

усещания е един вид загуба на време или 

отдалечаване от обективните параметри на 

медицинската диагностика. Анамнезата или 

събирането на данни за оплакванията на болния от 

субективни маркери се превръщат в обективни 

параметри. 

Характерно за болестта като знак е наличието на 

онтологична връзка между болния и болката. Нека 

взема като пример проява на обичайно главоболие. 

Думата “главоболие” е обобщаващо езиково 

множество на конкретни реално протичащи болкови 

симптоми - стягане, тежест, блъскане, шум в ушите и 
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други. От позициите на настоящия анализ думите са 

опити да се предаде езиково неезиков знак. В процеса 

на търсене на езиков еквивалент винаги остава една 

непълнота на езиковия еквивалент (знака през езика) 

спрямо реалното усещане (знака като чист знак - 

неезиково наличен). Спрямо Пърсовата идея за знака, 

това субективно усещане е най-близо до 

автентичната проява на знака. Онтологизирането на 

връзката обект - знак е в най-пълна форма налично в 

субективното усещане за болка. Знакът може да бъде 

изведен от субективното си равнище само през езика 

и така той се проявява като знак чрез езиковата си 

форма за всички останали. Анамнезата е процес на 

изваждане на автентичния знак до езиковите му 

еквиваленти и оперирането с езиковите прояви на 

знака. Съвременната медицина чрез методите за 

диагностициране заменя автентичния знак (неезиков) 

с обективни параметри и интерпретира получените 

данни не чрез автентичния знак (болката), а на 

основата на обективни параметри. Това променяне на 

античния смисъл на анамнезата като процес на 

отключване на паметта в процес на обективно 

наблюдение на организма и процесите в него. 

Анамнезата като разпитване или говорене с болния 

вече е част от областта на медицинските специалисти 

в грижата за болния (МОП/POM).  

Идеята за болестта като знак в едно субективно 

положено измерение демонстрира непознаваемостта 

и по-точно невъзможността за еквивалентно 

разглеждане на знака като субективено усещане и 

езиковия знак на болестта. Търсенето на езиково 

означаване на болката е процес на показване на знака 
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за другите, по този начин болният е интерпретатор на 

знаците което води до показването на нови знаци, 

които следва да бъдат интрепретирани. Много често 

при вторичното конструиране на знака (езиковия 

знак) се следват вече готови конструкции или 

конвенции, които може и да не отговарят на 

означеното в автентичния знак. Така по отношение 

на модела Икона-Индекс-Символ, един вторичен знак 

може да приеме различна интерпретативна матрица. 

Ясно това може да се демонстрира чрез питането за 

болкови симптоми при счупване на кост от хора, 

които са преминали през това и от тези, които имат 

само езиков знак за това какво се усеща и никога не 

са имали счупвания. 

Болестта като знак има онтологична 

натовареност и се характеризира с наличието на т. 

нар. автентичен (първичен) знак който не е езиково 

положен. Извеждането от полето на субективното 

усещане става през езика и като такъв езикът полага 

възможността за интерпретиране. Характерно тук е 

това, че интерпретирането като търсене на езиков 

еквивалент се провежда и на доезиково ниво. 

Представянето на болковите усещания чрез езикови 

знаци се осъществява от специфичната 

характеристика на знака като медиатор, което прави 

възможно разбирането на болката. Разбирането може 

да има чисто символен характер като съпричастност 

към болката (желание да се разбере и да се премине 

през болката), а може да има и реално отношение към 

процеса на преодоляване на болката (лечение).  

Болестта като знак може да разкрие и как 

поставянето на диагноза става знак и търпи 
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интерпретация. Липсата на еквивалентност между 

знака и езиковия му образ (езиков знак) може да се 

представи чрез следния пример. Реален човек, ще го 

нарека Иван, има усещане за стягане, дращене в 

гърлото, след ден се появява кашлица, а след още 

един ден усеща отпадналост. Иван отива на лекар, 

лекарят го преглежда (без да говори), после го пита 

откога е така, изпраща го на изследвания и му 

изписва рецепта. Иван стриктно следва указанията от 

рецептата и чака резултатите от изследванията. Иван 

няма диагноза, а само предположение, че е “хванал 

вирус”. В описаната ситуация първоначално Иван 

открива (“вижда”) знаци, че е болен (болезнено 

гърло, кашлица, температура), но не знае какво се 

случва с него, докато не получава предполагането, че 

е “хванал вирус”. Така вирусът е основната причина 

Иван да интерпретира първоначално установените от 

него знаци-симптоми (болезнено гърло, кашлица, 

температура). Даването на езиково измерение на 

здравословното състояние на Иван го поставя в 

състояние да интерпретира първоначално появилите 

се знаци. Интерпретирането на знака-вирус може да 

продължи на много равнища. Състоянието на Иван - 

хванал вирус - може да се интерпретира: не е на 

работа; друг може също “да хване вируса”; Иван 

може да се излекува; Иван се преуморява системно и 

затова е болен; Иван не се храни редовно и 

качествено и затова е болен; и т. н.   
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Заключение  

 

Предложеното в текста разглеждане на проблеми 

от философия на медицината през анализирането на 

семантични и семиотични модели има за цел да 

покаже един различен подход от съществуващите 

анализи и централни теми на дисциплината 

(философия на науката). Значението на 

философските подходи към проблематизирането на 

медицинското знание и проблемите на здравето и 

болестта са от нарастващ интерес в днешни дни. 

Семиотичният анализ може да даде интересни насоки 

за разгръщането на изследванията в тази област.  
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М 10: Медицинската диагноза и хроничната 

болест, като знак, значения и смисли. 

Перспективата на болния. 

 

автор: доц. д-р Божидар Ивков – секция 

„Публични политики и социални промени”, 

ИИОЗ-БАН 
   

Резюме: Медицинската диагноза, респективно 

болестта, означавана с нея, са знаци, които са носители на 

сложни, диаметрално противоположни и едновременно с 

това свързани помежду си сложни системи, изградени от 

явни и скрити значения и смисли. Системи, в които на 

тези знаци отделните социални актьори придават 

различно значение и го вграждат в смисловата им 

структура. В този аспект предмет на настоящия анализ са 

смислите и значенията, които хората с хронични 

ревматоидни болести  придават на диагнозата и 

означаваната с нея болест.  

Обект на изследване са лица с хронични ревматоидни 

заболявания и техните пациентски микронаративи, в 

които и чрез които могат да бъдат открити, експлицирани 

и анализирани именно придаваните от тях смисли и 

значения на диагнозата и хроничната болест.  

Основната цел на настоящето изследване, е да се 

установят смислите и значенията, които хората с 

хронични ревматоидни заболявания придават на 

диагнозата, респективно болестта си, както и да се 

установят начините на преживяване на болестта, 

съдържащи се в смисъла и значението, които хронично 

болния придава на своята диагноза и болест.  

Теоретико-методологичната основа на анализа е 

изградена на базата на концепцията за знака, значението и 

неговия смисъл на Г. Фреге, както и на някои 
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теоретически постановки в социология на знака и 

социология на диагнозата. 

Методите на изследване представляват система от 

качествени методи за анализ на пациентските наративи и 

микронаративи: контент анализ на наративите, грандсуел 

метод, скрито включено наблюдение, автоетнографски 

метод, биографичен метод и др.  

Резултати: (1) От семиотична гл.т. болката има 

амбивалентна роля – и като значение, и като знак сама по 

себе си, като поражда множество и най-различни, 

културно обусловени смисли. Именно болката е първото 

значение, приписвано на ревматоидното заболяване и 

първият „вторичен“ знак на конкретната медицинска 

диагноза. (2) Животът с ревматоидно заболяване по 

същество е живот-в-интерпретация с всички 

произтичащи от това последици за човека. На 

интерпретация се подлага всичко: от знаци, значения и 

придавани смисли до социална и физическа среда, до най-

дълбоките и интимни екзистенциални структури на човека 

с ревматоидно заболяване. (3) Животът с ревматоидно 

заболяване е живот в условията на траектория на 

страданието, принудителното следване, на която води до 

поредица от разрушавания на биографията и 

последващото ѝ реконструиране. 

Ключови думи: знак, значение, смисъл, диагноза, 

хронична ревматоидна болест, хронична болка, живот-в-

интерпретация, микронаратив. 
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Medical Diagnosis and Chronic Disease, as a Sign, 

Meaning and Sense. The Perspective of the Diseased. 

  

Assoc. Prof. Dr. Bozhidar Ivkov, Department of Public 

Policies and Social Changes, Institute for the Study of 

Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences 

 

Abstract: The medical diagnosis, respectively the illness 

designated by it, are signs that carried complex, diametrically 

opposed and simultaneously interconnected complex systems 

built up of apparent and hidden matters and meanings. – 

Systems in which these different social actors give different 

meanings and incorporate this into their conceptual structure. 

In this aspect, the subject matter of this analysis is the 

meaning and matters that people with chronic rheumatoid 

diseases marked to the diagnosis and the disease that is labeled 

with it. 

The subject of the study is people with chronic 

rheumatoid diseases and their patients' micronutrients, in 

which and by means of which the matters and meanings of the 

diagnosis and the chronic disease can be detected, explained 

and analyzed. 

The main purpose of the present study is to identify the 

meanings and matters that people with chronic rheumatic 

diseases attribute to their diagnosis respectively illness as well 

as to establish the ways of survival of the disease contained in 

the meaning and matter that the chronically ill patient gives of 

his diagnosis and illness. 

The theoretical and methodological basis of the 

analysis is based on the concept of the sign, the meaning and 

matters of G. Frege, as well as some theoretical statements in 

the sociology of the sign and sociology of the diagnosis. 

The methods of investigation represent a system of 

qualitative methods for the analysis of narrative and 

micronutrient: narrative content analysis, grandsuel method, 
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hidden included observation, autoethnographical method, 

biographical method, etc. 

Results: (1) From semiotic viewpoint, pain has an 

ambivalent role – as a meaning and as a sign by itself, by 

generating multiple and different culturally determined 

meanings. Exactly pain that is the first meaning attributed to 

rheumatoid disease and the first "secondary" sign of a 

particular medical diagnosis. (2) Life with rheumatoid disease 

is essentially a life-in-interpretation with all the resulting 

consequences for man. Everything is a subject of 

interpretation: from signs, meaning and matters to social and 

physical environment, to the deepest and most intimate 

existential structures of a person with rheumatoid disease. (3) 

Life with a rheumatoid disease is life in the conditions of a 

trajectory of suffering, forced follow, leading to a series of 

destructions of the biography and its subsequent 

reconstruction. 

Key words: sign, meaning, matter, diagnosis, chronic 

rheumatoid disease, chronic pain, life-in-interpretation, 

micronarrative. 

 

 

Увод 

През последните години в социалните науки, 

занимаващи се с различни проблеми на здравето и 

болестта се наблюдава отново засилване на интереса 

към т.нар. пациентски наративи. Това вероятно е 

свързано и с факта, че именно в наратива на 

хронично болния изкристализира значимостта на 

знака диагноза/болест, като опит, като 

преживявания, като история, която от лична се 

превръща – отвъд определени граници – в културна 

история на болестта и страданието, в техен 

социокултурен контекст. В медицинската 
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антропология, а и в не малка степен в социология на 

медицината, това се е утвърдило в наличните 

принципни терминологични различия, отразяващи 

разликите между „болестта като обективно явление в 

природата и болестта като феномен на човешкия 

живот, т.е. като реален опит с болестта“ (Лехциер 

2010).  

В този текст ще се опитам да потърся скритите 

смисли и значения, с които хората с хронични 

заболявания (по-конкретно с ревматоидни болести) 

натоварват знакът медицинска диагноза, респективно 

болест. Защото именно те са ключът към разбирането 

на опита да се живее с болестта, да се изтърпява и 

преживява страданието. 

 

1. Предмет, обект, цели, задачи и методи на 

изследването 

Медицинската диагноза, респективно болестта, 

означавана с нея, са знаци, които са носители на 

сложни, диаметрално противоположни и 

едновременно с това свързани помежду си сложни 

системи, изградени от явни и скрити значения и 

смисли. Системи, в които на тези знаци отделните 

социални актьори придават различно значение и го 

вграждат в смисловата им структура. В този аспект 

предмет на настоящия анализ са смислите и 

значенията, които хората с хронични 

ревматоидни болести (пациентът е основният и 

единствен субект, който осмисля и прави необходимо 

съществуването на медицината, здравеопазването и 

другите социални актьори) придават на диагнозата 

и означаваната с нея болест. 
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Обект на изследване са лица с хронични 

ревматоидни заболявания и по-специално техните 

пациентски микронаративи, в които и чрез които 

могат да бъдат открити, експлицирани и анализирани 

именно придаваните от тях смисли и значения на 

диагнозата и хроничната болест. 

Според тълковния речник на българския език 

понятието „диагноза“ (от старогръцки διάγνωσις = 

установявам, разпознавам176) означава „разпознаване, 

определяне на болест“, а понятието „диагностика“ – 

„наука за разпознаване на болестите“ (Андрейчин и 

колек. 1963). В електронния Български тълковен 

речник се казва: „1. Спец. в медицината – определяне 

на заболяването въз основа на проведени изследвания 

и обстоен преглед. Точна диагноза“. 

2. Прен. разг. Преценка за състоянието, 

същността и възможностите на нещо“177. 

С други думи, знакът „диагноза“ е понятие, 

означаващо дадена нозологична единица, която е 

разпозната, определена и установена, както в 

Международната класификация на болестите, така и 

в лекарската практика.  

За човека, на когото се поставя определена 

диагноза, знакът може да бъде:  

● „светъл“, „добър“, „благоприятен“ – болестта 

не застрашава живота му и не води до дълготрайни 

проблеми и ограничения. Такива обикновено са 

например респираторните заболявания, когато 

                                                 
176 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B

3%D0%BD%D0%BE%D0... 
177 http://www.t-rechnik.info/words/index/%D0%B4 
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протичат сравнително леко и бързо и не провокират 

появата и развитието на вторични здравни проблеми; 

● „тъмен“, „лош“, „твърде проблематичен“ – 

макар и болестта пряко да не застрашава живота му, 

тя е предвестник на множество проблеми и сериозни 

ограничения в живота. Такива са хроничните 

заболявания, в т.ч. и ревматоидните болести; 

● „присъда“, „ужас“ – болестта пряко застрашава 

живота на човека. Става дума за онкологични 

заболявания например и най-вече за онази част от 

тях, които протичат бързо (скоротечно) и имат 

летален край; за някои сърдечни болести и др. 

Процесите на създаване на медицинските 

диагнози (разглеждани като знаци), както и 

поставянето им на конкретен болен (своеобразен 

процес на етикетиране с даден знак) очевидно имат 

социален аспект и могат да бъдат предмет на 

социални (философски, социологически и медико-

антропологични) изследвания. Именно такава теза е 

заложена в основата на неизвестната в България 

социологическа дисциплина социология на 

диагнозата (Skrzypek 2013: 52).  

Придаването на различни смисли и значения на 

знака „диагноза“ от страна на социалния актьор-лаик 

е част от тази социална страна, особено в контекста 

на задълбочаване и разширяване на субектността на 

болния в процесите на оказване на медицински 

услуги и грижи, както и на интеракциите лекар-

пациент и протичащите в тях преговори (виж Балинт 

1997: 13; Scheff 1987: 196).  

Връщайки се за кратко върху предмета на 

настоящия анализ може да се каже, че той е свързан с 
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почти тотално неглижираната досега в българската 

социология на медицината – доколкото изобщо може 

да се говори за съществуването ѝ в България – 

„структурализация на начините на преживяване на 

болестта през призмата на медицинската диагноза“ 

(Skrzypek 2013: 52), т.е. придаването на различни 

смисли и значения на знака медицинска 

диагноза/болест. 

Така се стига до основната цел на настоящето 

изследване, а именно: да се установят смислите и 

значенията, които хората с хронични ревматоидни 

заболявания придават на диагнозата, респективно 

болестта си, както и да се установят начините на 

преживяване на болестта, съдържащи се в смисъла и 

значението, които хронично болния придава на 

своята диагноза и болест. 

Постигането на тази цел изисква решаването на 

следните задачи: 

(1) Да се анализират публично достъпни 

пациентски наративи и микронаративи в частта им, 

свързана с преживяването на процеса на диагностика 

и на уточнената вече диагноза; 

(2) Да се експлицират скритите смисли и 

значения, които придават хората с хронични 

ревматоидни заболявания на своята диагноза; 

(3) Да се експлицират онези социални отношения 

и взаимоотношения и промените в тях, които са 

кодирани в знака „диагноза“/“болест“. Тази 

експликация и анализ на тези взаимоотношения може 

да се разглежда като предметно поле на социология 

на знака. 
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Подобно на полския изследовател М. Скжипек 

ще бъдат използвани класически, както и по-малко 

известни в България изследвания и концепции в 

областта на „социология на преживяване на болестта 

и социология на неустановеното заболяване 

(sociology of uncertain illness) (Nettleton 2006, цит. по 

Skrzypek 2013: 52)“ – те могат и се разглеждат като 

субдисциплини на социология на медицината, които 

предлагат и предоставят възможности за по-

задълбочено проучване на интересуващите ме тук 

въпроси и проблеми. 

Методите на изследване могат да се определят 

като система от качествени методи за анализ на 

пациентските наративи и микронаративи. В нея се 

включват: контент анализ на наративите, грандсуел 

метод, скрито включено наблюдение, 

автоетнографски метод, експлициране на основните 

биографични структури на процесите – особено и 

най-вече на траектория на страданието – в хода на 

поставяне на диагнозата и перцептивните проблеми, 

свързани с вече установената диагноза. 

Всичко това изисква очертаване на теоретичната 

и концептуалната база и рамка на изследването. 

 

2. Теоретична и концептуална рамка на 

изследването. 

 

2.1. Болестта като illness и като disease. 

Независимо, че вече споменах, че обект на 

изследване ще бъдат пациентските наративи, е важно 

още в самото начало да се направи разграничение 

между двете основни интерпретационни линии на 
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диагнозата и болестта – медицинската и 

пациентската. С други думи, разграничението между 

болестта като „обективно явление на природата178 и 

болестта като феномен на човешкия живот, т.е. 

реалният опит с болестта“ (Лехциер 2013: 130). 

Подобно разграничение прави американския 

медицински антрополог Артър Клайнман в своята 

книга „Наративи за болестта: страдание, лечение и 

човешко състояние” (Kleinman 1988). В illness са 

кодирани субективните – личностни и колективни - 

реакции, преживявания, отношения към появилите се 

„симптоми”. Тук присъстват оценката на тези 

симптоми, преживяванията на човека, породени от 

тях, т.е. „това е самият живот на болния в условия на 

нарушени функции и ограничаване на възможности“ 

(Лехциер 2013: 130). Illness е именно опита – минал и 

настоящ – на живот с болестта, това е опит, в който 

се включват: 

- „класификацията и обяснението на 

страданието“, което самите болни правят и най-често 

експлицитно изразяват,  

- „техните опасения и надежди“, съмненията, 

притесненията, страховете от диагнозата и болестта,  

- „самолечението, корекцията на поведението, в 

т.ч. и решението да се обърнат към лекар“ (Ibid.: 130-

                                                 
178 Руският философ В. Лехциер поставя между другото 

основателния въпрос дали има „в природата нещо такова, като 

„болест”?. Според него „Съществува гледна точка, че болестта е 

изключително човешки феномен, че това не е нищо друго освен 

социален конструкт, роден от реалните социални потребности, 

че „върху основата или в контекста на биологическите 

закономерности състоянията здраве и болест, са обективно 

неразличими” (Жирнов 2001).  
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131), т.е. началото на управление не на болестта, а на 

собственото поведение в условията на болест.  

Болестта, разглеждана като illness, предполага 

наличие на лични проблеми, свързани с 

функционирането в ежедневието и в обществото, 

загуба на възможности, неутешителни перспективи, 

както и появата на опита „аз не мога“. Именно с 

оплакванията, изграждащи illness като от появил се 

жизнен проблем, човек отива при лекаря и описва 

своите оплаквания (illness) на приетия в дадена 

култура език. Взаимното разбиране при първата 

среща с лекаря е винаги възможна, защото и двамата 

социални актьори – лекарят и болният, като носители 

на колективния социокултурен опит с болестта и 

актуалния социокултурен контекст в сферата на 

здравето и болестта, използват един и същ ежедневен 

език за изразяване на проблемите, породени от 

здравните проблеми на болния. Именно тук, в общата 

социокултурна база и контекст обаче стои 

източникът на конфликт на интерпретациите, защото 

лекарят е длъжен да преведе езика на illness на езика 

на disease, т.е. на езика на „патологията”, на 

„теоретичното обосноваване на възникналите 

функционални нарушения” (Ibid.: 131). 

„Disease” – това е светът на патологията, светът 

на обективното наблюдение, на интерпретация с 

медицински термини и класификация, на 

номенклатура и таксономия, на нозология. Свят, в 

който няма място за екзистенциалното и социалното, 

за преживяванията на човека, за неговите начини и 

възможности за справяне с ограниченията, налагани 

от болестта, за страданието и за това как човек го 
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преодолява и живее в и с него. Според Клаймън 

преводът от езика на illness на езика на disease е 

потенциален източник на конфликти между лекаря и 

пациента (Ивков 2014). 

 

2.2. Социология на диагнозата 

„Основната теза в социология на диагнозата – 

пише полския изследовател М. Скжипек – гласи, че 

процесите на създаване на медицинските диагнози, а 

също и поставянето им на конкретен болен, имат 

очевиден социален аспект и могат да бъдат предмет 

на социологически изследвания“ (Skrzypek 2013: 51). 

Как хората преживяват появата и развитието на 

болестта, каква е „структурализацият на начините 

на преживяване на болестта“ именно през призмата 

и в контекста на медицинската диагноза? Това са 

въпроси, които общо взето не се изследват в и не са 

познати за рефлексивните полета на социология на 

медицината в България. Да не говорим за социология 

на неустановеното заболяване (sociology of uncertain 

illness – терминология на S. Nettleton (2006).  

Изследването на процесите на търсене и 

установяване на диагнозата, както и на 

преживяването на свързаните с тях проблеми, освен 

всичко друго, е и изследване на „взаимното 

проникване на професионалните и лаическите 

влияния при конструирането на медицинските 

нозологични системи“ (Ibid.: 52).  

Медицинската диагноза на болестта трябва да се 

разглежда като „интерпретативен проект”, който 

„структурализира начините на преживяване на 

болестта и наративите на болните“, който е условие 
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sine qua non за възникване, създаване и дълбоко 

личностна и публична реализация на желаните от 

болните „реститутивни наративи за болестта“, т.е. 

наративи, насочени към завръщане в онова състояние 

преди появата на болестните симптоми, които 

наративи са ориентирани не само „към възможността 

за оздравяване“ (Skrzypek 2013: 53; Whitehead 2006; 

Sim, Madden 2008), но и към надеждата – реална или 

имагинерна – това да се случи. 

Известно е, че феномена болест (disease) е 

специфичен за западния културен кръг и е бил развит 

на базата на позитивистката философия (Twaddle, 

Hessler 1977: 50-51), където и благодарение на който 

е формиран съвременния биомеханистичен модел на 

болестта. В него се приема, че състоянието „не-

здраве“, болестта е „обективна действителност, която 

може да бъде наблюдавана, класифицирана, изяснена 

и която може да бъде предмет на академични 

действия” (Ibid.: 51; Ивков 2014).  

Процесът диагностициране на болестите и 

експликацията на конкретната диагноза, т.е. 

наименованието на конкретно състояние, е не само в 

центъра на медицинските науки и практика, но и в 

центъра на първоначалните преживявания на човека 

със здравни проблеми. И това е така, защото 

поставянето на диагноза и вече експлицираната 

диагноза детерминира всички по-нататъшни действия 

на лекаря, а от тук – в т.ч. и като продукт от 

резултатите на тези действия – се детерминират в 

една или друга степен преживяванията на човека.  

Разпознаването на знака/етикета, т.е. името на 

диагнозата, е разпознаване, както на самата болест, 
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така и на възможните към даден момент стратегии за 

нейното лечение и – не на последно място – на 

бъдещите очаквания и проблемни области (повече 

или по-малко реални) за диагностирания човек. 

 

2.3. Концепцията на Майкъл Бъри за 

хроничната болест като биографично 

разрушаване 

Много често хроничната болест променя не само 

тялото на човека, но и чрез самото тяло оказва 

въздействие върху телесно опосредените социални 

интеракции на хронично болния, като оказва голямо 

влияние върху биографията и идентичността му. М. 

Бъри подчертава, че изучаването и познаването на 

значенията, които се придават от хората на болестта, 

са необходими за разбирането на действията, които 

те предприемат в ситуации на разболяване и 

боледуване, а в последствие на живот с хронично 

заболяване. „Тези значения имат контекстуален 

характер, което означава, че те остават под влиянието 

на контекста, конституиран в голяма степен от 

личната биография на болния, а освен това имат и 

процесуален характер, т.е. възникват и се формират в 

резултат на случващото се със „структурите на 

ежедневния живот на болния“.  

Основен изходен теоретичен пункт за М. Бъри е 

концепцията на Антъни Гидънс за „критичната 

ситуация“, в която съществен източник на знание за 

„ежедневните ситуации“, имащи място в рутинните 

сценарии/обстоятелства, са анализите на такива 

ситуации, в които тези ситуации биват „радикално 

променени“. Според М. Бъри хроничната болест е 
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точно такава ситуация, водеща до биографично 

разрушаване (Bury 1982; Skrzypek 2013: 180). 

Бъри смята, че хроничното заболяване може да се 

разглежда като „вид преживяване, в което рамките на 

структурите на ежедневния живот и намиращите се в 

техните основи форми на знание биват разрушени“, а 

самата болест налага „необходимостта от опознаване 

на световете на болката и страданието, дори и 

смъртта, които нормално се възприемат като далечна 

възможност или като ситуации, засягащи другите“ 

(Bury 1982: 169). Като разгръща описанието на 

концепцията си британския изследовател акцентира 

върху последиците от появата и развитието на 

хроничното заболяване в областта на социалните 

интеракции на болния, като посочва, че се стига до 

затруднения и нарушаване на нормалните правила на 

взаимност в социалните релации, а на най-преден 

план изпъква усещането за зависимост. Така 

хроничната болест налага преформулиране, 

интерпретация и реинтерпретация на очакванията и 

плановете на човека, което означава реконструкция 

на разрушената биография. 

Бъри подчертава и факта, че под влиянието и 

натиска на хроничното заболяване се променят 

„смятаните за очевидни“ предположения и поведение 

и се проявяват разрушителните сили на болестта по 

отношение на по-фините нарушения, настъпващи в 

концепцията за самия себе си на човека. Струва ми 

се, че на всеки един етап от адаптацията на човека 

към хроничната болест важна роля играят 

познавателните и интерпретативните процеси, чрез 

които се придава значение и смисъл на един или друг 
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проблем, чието означаване се извършва именно чрез 

някакъв знак.  

И доколкото тук нямам за цел да правя цялостно 

и задълбочено представяне и анализ на концепцията 

на Бъри за хроничната болест като биографично 

разрушаване, струва ми се, че в заключение е важно 

да се акцентира именно върху интерпретацията на 

всяка ситуация, както като мощен адаптивен процес, 

така и като процес на осмисляне на събитията, на 

придаването им на значение и смисъл. 

 

2.4. Траектория на страданието в 

биографичната социология на Фриц Шютце 

Концепцията за траектория на страданието 

подробно е разгледана и анализирана на друго място 

(Ивков 2010). Затова тук ще отбележа само най-общо 

същността на тази концепция. 

Траекторията (Trajectory, Verlaufskurven) е една 

от най-важните структури на биографичните процеси 

и е свързана с „овладяването” на житейската 

ситуация на индивида от външни, независещи от 

собствения му контрол обстоятелства и събития. 

Външно детерминираното и независещо от волята на 

индивида протичане на биографичните събития 

съответства на принципа на преживяванията. Тук се 

говори за биографични ситуации, в които индивидът 

е подложен на много силно влияние на външни сили 

– в случая ревматоидни заболявания, които не 

зависят от неговата интенция, от неговите намерения, 

воля и т.н. и които водят до прогресивно свиване на 

възможностите му за свободно действие. Това са 

биографични ситуации, в които се разгръща 
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дестабилизация на цялостната биография, аномия и 

хаос в живота. Това са процеси на страдание 

(Reimann, Schütze 1992; Schütze 1997; Rokuszewska-

Pawełek 1996: 44; Helling 1990).  

Схематично траекторията може да се изрази по 

следния начин: 

● Форма на преживявания, в която индивидът е 

подложен на влияния от външни, независещи от него 

и от волята му обстоятелства и ситуации, които 

оказват силно влияние върху биографията му; 

● Това влияние обикновено блокира неговите 

възможности за контрол и индивидът губи 

ориентация; налага се да изработва нови (често 

неуспешни) модели на действие; 

● Траекторията е процес на страдание (Ивков 

2010). 

И във всеки един етап от разгръщане на 

траектория на страданието хронично болния е 

принуден да интерпретира ситуациите, да придава 

смисъл и значение на всеки знак, за да може да се 

справи в някаква степен с настъпващите 

разрушителни за биографията му събития. 

 

2.5. Диагнозата на и ревматоидното 

заболяване, като знак, значение и смисъл 

При анализа на значенията и смислите, които се 

придават на медицинските диагнози и по-конкретно 

на ревматлогичните диагнози, като базисна основа 

ще използвам кратката дефиниция на Г. Фреге: 

„Посредством знака, ние изразяваме неговия смисъл 

и означаваме неговото значение” (Frege 1892).  
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Диагнозата на дадено ревматоидно заболяване, 

както и самото заболяване, приемам за знак. 

Например: ревматоиден артрит, псориатичен артрит, 

лупус, болест на Бехтерев и т.н. – всички тези 

наименования на медицински диагнози 

представляват знаци. Тези знаци декомпозират 

структурата на един сложен системен знак – 

ревматоидни / ревматологични болести / 

заболявания. 

Значенията, които се придават на този знак 

идват най-малко от три посоки или се оформят най-

малко от три групи социални актьори179: 

(1) лекари – за лекарите, като професионалисти, 

значенията, които придават на медицинските 

диагнози, се вместват в света на „disease”, на 

патологията, на обективното наблюдение, на 

интерпретация с медицински термини и 

класификация, на номенклатура и таксономия, на 

нозология. Значенията, които се придават на 

повечето ревматоидни болести тук се определят с 

медицинска терминология: това са хронични, 

дегенератинви, автоимунни, системни и др. 

заболявания. Например значението на болестта на 

Бехтерев се означава като автоимунно, хронично, 

системно, възпалително ревматоидно заболяване. С 

тези значения се означават характеристиките на знака 

„болест на Бехтерев“ или „анкилозиращ спондилит“. 

Смислите, които се влагат в тези значения са 

свързани с описанието на всяко едно значение; 

                                                 
179 Съществува и четвърта посока – здравноосигурителните 

институции, но поради спецификата на тази сфера, а и предмета 

на изследване тук, този аспект не го разглеждам. 
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(2) пациенти – за хората с ревматоидни 

заболявания значенията и смислите, които придават 

на знака-диагноза/болест имат екзистенциален 

характер, т.е. те попадат в сферата на това, което се 

означава с английския термин „illness“. Именно тези 

значения и смисли – най-често скрити, неосъзнавани 

от самия човек с ревматоидно заболяване, са предмет 

на настоящето изследване; 

(3) близките на пациента – тези смисли и 

значения обикновено са много близки и/или 

идентични с тези, които се придават от самите 

пациенти, и също имат екзистенциален характер. Не 

рядко обаче, между значенията и смислите, 

придавани на диагнозата и болестта от страна на 

пациента и на неговите близки възникват 

„конфликтни“ ситуации, които също оказват влияние 

върху цялостната житейска ситуация на човека с 

ревматоидно заболяване, в т.ч. и върху формирането 

на значението и смислите, които той им придава. Във 

всички случаи значенията и смислите, които 

последните два вида социални актьори придават на 

знака медицинска диагноза/болест, са културно 

обусловени, т.е. те са социално конструирани на 

основите на отношението към болестта в даден 

социо-културен кръг, опита и преживяванията им с 

болестта. 

При анализа на значенията и смислите, 

придавани от човека с ревматично заболяване на 

диагнозата и болестта се наблюдава взаимно 

„преливане“ или проникване – значението на знака 

прониква в придаваните му смисли и обратното. Това 

означава, според мен, че връзката между знак-
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значение-смисъл престава да бъде едностранна, а се 

превръща в двустранна, често дори нелинейна, 

връзка. Много вероятно е, това да е характеристика 

на т.нар. от мен „сложни“, „системни“ знаци (Ивков 

2017). Нелинейността на връзката се определя или е 

следствие от „напреженията“, както вътре в 

системата-знак, така и от взаимодействията ѝ със 

социолингвистичния и по-широк социален контекст. 

И още нещо, което според мен е важно да се 

отбележи. Връзките знак-значение-смисъл освен 

двупосочни са и спираловидни, т.е. веднъж изразен 

смисъла на знака и обозначено неговото значение 

(Фреге), възникват нови знаци. С други думи, 

значението и смисъла освен поливалентност като 

същност и съдържание, притежават и свойството 

амбивалентност – значението е едновременно 

значение и знак, със свое значение и смисъл и т.н. по 

спиралата. Същото е валидно и за смисъла. 

Всички анализирани материали са публично 

достъпни, както биографичните микронаративи 

(Ивков 2016), така и тези от филмите, посветени на 

хората с ревматоидни заболявания (виж 

филмографията). 

 

3. Анализ на биографични микронаративи  

3.1. Болка и опит „Аз не мога“ 

Ревматоидните заболявания започват с болка. 

Именно натрапчивата, променливата, често ту 

появяваща се, ту изчезваща болка, е първия сигнал, 

че в тялото на човека са възникнали сериозни 

проблеми.  
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„започна дългото лутане и търсене 

на причината за силните болки в гърба и 

сакроилиачните ми стави...“ (М.И. – 

болест на Бехтерев) 

„Всеки ден още от ставането от сън 

започва борбата с болките…“ (М.К. – 

болест на Бехтерев) 

„Болките са по цялото тяло, болеше 

ме всяка една част, дори кожата… 

Ставите на ръцете и краката ми се 

подуваха болезнено. Имах сутрешна 

скованост, която продължаваше от 30 

мин. до един час. През това време не 

можех да се движа. Дори пръстите на 

ръцете си не можех да отворя – бяха 

свити към дланта. Постепенно болките 

се усилваха все повече… От силните 

болки не можех да спя по цяла нощ. 

Стигна се до там, че не можех да клякам 

и да слизам по стълбите“. (А. – лупус, 

полимиозит) 

„В един най-обикновен летен ден се 

появи интересен отток и болка в дясната 

колянна става“. (И.Л. - лупус) (Ивков 

2016) 

Заедно с болката в света на човека се появява и 

трайно се настанява опита „Аз не мога“. Всички 

ежедневни дейности, извършването на които до вчера 

е било обикновен навик, „житейска механика“, 

изведнъж се оказват сериозен проблем – извършват 

се с големи усилия или не могат да бъдат извършени. 
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Изпълнението на присъщите за човека социални роли 

също е поставено под въпрос. 

Преди поставянето на диагнозата – обикновено 

от първите симптоми до поставянето на 

окончателната диагноза минават от няколко месеца 

до няколко години – човек започва да трупа опит да 

живее с болка и да се справя с успешно 

конкуриращия се с опита „Аз мога“ опит „Аз не 

мога“. И колкото по-дълго се бави диагнозата, 

толкова първите значения, които ѝ се приписват на 

нея и на болестта, са болка и „не мога“. Човекът с 

ревматоидно заболяване постепенно и мъчително 

започва да осъзнава факта, че болката вече е 

хронична и ще го придружава през целия му останал 

живот. Така първите значения, придавани на 

диагнозата и ревматоидното заболяване, което тя 

манифестира, представляват – осъзнато или не – 

биографично разрушаване и въвеждане на човека в 

света на траектория на страданието180.  

                                                 
180 „Болката – казва големия български психиатър проф. Кирил 

Чолаков – е сляпо защитно средство на организма. Поради това 

често наблюдаваме нецелесъобразна поява, ненужна 

продължителност и вредна сила на болежността, както уместно 

се изтъква това особено от Хохе. Така напр. мъчителните 

невралгии в доста случаи отежняват оздравителния процес, като 

изтощават организма, вместо само да го предпазят от вредни за 

оздравяването движения в болните части, както донякъде би 

могла в такива случаи да се обясни биологичната служба на 

болката. В такива и множество подобни случаи болките могат 

да превърнат живота на човека в адско мъченичество, което, 

според Хохе, явно показва, че болката е загубила вече 

първичната си биологична служба и от предупредител и пазач 

на организма става мъчител, който го изтощава и намалява 

възможностите му за борба с заплашващата го болест. От друга 
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* * * 

За болката може да се пише много и тя не 

случайно е основното значение, описващо 

медицинската диагноза на едно или друго 

ревматоидното заболяване181, както и самото него, 

като обективация на понятието. Може да се приеме, 

че в сферата на ревматологията съществува следното 

равенство: ревматоидно заболяване = болка = 

страдание, като именно това страдание изпълва с 

множество смисли, както знака медицинска диагноза, 

така и знака/значението болка. И въпреки това 

болката, както и самата ревматоидна болест, остават 

забулени за човека с такова заболяване, изпитващ 

болка, тя остава мистерия и то в „древния смисъл на 

думата – истина, нарочно недостъпна за човешкото 

разбиране, отказваща да разкрие всеки квант на 

тъмнината си“ (Търнстром 2014: 25). Болката е 

мистериозен „пейзаж, в който нищо не изглежда 

напълно познато и където дори и познатото изглежда 

тайнствено странно“ (Morris 1993: 25).  

 

„… силна болка, паническо 

разстройство…Всяка глътка въздух беше 

болка за мен. Замъглен от болка, 

температура, намираш себе си във всяка 

една лоша диагноза. Противно на 

                                                                                              
страна при лумбаго и изобщо при мускулен ревматизъм болката 

приковава болния към леглото в пълна неподвижност, което не 

би могло да се каже, че тук е от полза за оздравителния процес“ 

(Чолаков 1945: 6). 
181 Днес се смята, че ревматоидните заболявания наброяват 

около 200 нозологични единици. 
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очакванията, когато човек чуе толкова 

страшна и нелечима диагноза, аз си 

отдъхнах. Отдъхнах си, защото знаех по 

кой път ще поема…“ (Ж.Ч., лупус)182. 

„Кой ражда болката? Безкраката, 

безръка, страшна болка?! Не плача, 

очите ми шарят и търсят утеха. Не знам 

къде са децата ми, самата аз не знам 

къде съм... Душата ми мрази тялото“. 

(Ц.Г. – ревматоиден артрит) (Ивков 2016: 

34) 

 

Освен това болката присъства експлицитно или 

имплицитно във всеки един микронаратив – писан 

или изговорен от респондентите. Хроничната 

физическа болка е постоянна и именно тя – болката – 

с нейното постоянство превръща диагнозата, 

болестта в страдание, променя човека, личността му, 

неговата индивидуална идентичност по един 

брутален, безапелационен начин. Такъв човек 

започва да интерпретира диагнозата, болестта, 

болката си „в контекста на собствения си живот, 

опит, личност и темперамент. Умът му бъка от 

асоциации – лични, ситуационни, културни и 

исторически“ (Търнстром 2014: 26). 

Хроничната физическа болка, за разлика от 

всичко останало, в т.ч. и любовта, поражда сякаш 

безкрайно количество метафори, знаци, значения и 

                                                 
182 „Да свалим маската на лупуса“ – историята на Жанета. 

https://www.youtube.com/watch?v=bui7pIxYWs4&feature=share&f

bclid=IwAR1mOcpWEsvlG8soR1yCV348j2w_7oPTSO1-

BHrHohq2V4aFof0GzZjVDZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=bui7pIxYWs4&feature=share&fbclid=IwAR1mOcpWEsvlG8soR1yCV348j2w_7oPTSO1-BHrHohq2V4aFof0GzZjVDZQ
https://www.youtube.com/watch?v=bui7pIxYWs4&feature=share&fbclid=IwAR1mOcpWEsvlG8soR1yCV348j2w_7oPTSO1-BHrHohq2V4aFof0GzZjVDZQ
https://www.youtube.com/watch?v=bui7pIxYWs4&feature=share&fbclid=IwAR1mOcpWEsvlG8soR1yCV348j2w_7oPTSO1-BHrHohq2V4aFof0GzZjVDZQ
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смисли. Болката никога просто не „боли“. „Тя 

обижда, озадачава, пречи, измества, унищожава. 

Държи на отговор, но такъв няма“. Болката е 

„инквизитор“, „властник“, „доминьон“, „домашен 

партньор“, „дистанция“ (Търнстрьом 2014), „куче“ 

(Ницше), „провал“, „бедност“ (Ксавие Обри), 

„безкрака“, „безръка“, „страшна“, „непоносима“, 

„вкостеняваща“, „ужасяваща“, „постоянен спътник“ и 

др. (Ивков 2016). И въпреки това болката няма 

обективна корелация, т.е. няма определен обект от 

външния свят, с който да се определи вътрешното 

състояние на човека. Болката „не е от или към 

каквото и да било“ (Търнстом 2014: 27; Scarry 1985: 

5). 

Мнението на Хана Аренд за болката е подобно на 

това на Скари, Морис, Търнстром и други 

изследователи. За нея болката е „… най-

интензивното от познатите ни чувства, способно да 

заглуши всички други преживявания – именно 

усещането на силна физическа болка, е едновременно 

най-личното и най-трудното за споделяне. То 

вероятно не е единственото преживяване, което не 

успяваме да формираме така, че да може да се появи 

в публичната сфера, но фактически ни отнема 

чувствителността към действителността до такава 

степен, че можем да забравим за нея по-бързо и по-

лесно, отколкото за каквото и да било друго” (Arend 

2010: 71). 

* * * 

За хроничната физическа болка може да се 

дебатира много. Може би онова, което систематизира 

в известна степен нейната същност и роля в живота 
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на човека с ревматоидна болест, което определя 

неговите преживявания, се свежда до следното: 

„Dolor dictat, казват римляните – болката диктува, 

доминира, командва. Болката изличава и изтрива. 

Мъчим се да се измъкнем от властта ѝ“ (Търнстром 

2014: 28). Именно болката, заедно с процесите на 

инвалидизация и трайното навлизане и разширяване 

на опита „Аз не мога“ в живота на човека, е тази 

сила, която разрушава биографията на човека и го 

принуждава непрекъснато да я реконструира 

съобразно нейните „капризи“, силата, която 

„заточава“ човекът с ревматоидно заболяване в 

„острова“ на траекторията на страданието“. Болката е 

силата, която „…потиска и унищожава самото 

естество на страдащия човек“ (Аристотел – цитат по 

Търнстром 2014: 77). Тя е източник, както вече 

отбелязах, на многобройни значения и смисли, които 

ѝ се придават – на нея, на диагнозата и болестта, на 

цялото страдание на човека, независимо че, или може 

би точно защото езикът на болката се разтваря в 

страданието. 

Силната и много силната хронична болка затваря 

всички социални светове на човека и остава само тя с 

нейния свят на ужасяващи страдания183.  

                                                 
183 Ето какво казва героят на Оруел в романа му „1984“: „Тъпата 

болка в корема му не минаваше: ту отслабваше, ту се 

изостряше, а с нея и мислите му. Когато се изостряше, той 

мислеше единствено за самата болка и за глада си. Когато 

отслабваше, го обземаше паника“ (Оруел 2005: 210) и по-

нататък „Никога и за нищо на света не можеш да поискаш 

болката ти да се увеличи. За болката можеш да искаш само едно 

– да спре. На света няма нищо по-страшно от физическата 

болка. Пред болката няма герои, никакви герои…“ (Ibid.: 219). 
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3.2. Ограничаване и/или отпадане на 

възможности 

Успоредно с болката и до голяма степен 

благодарение на нейната хронификация човекът с 

ревматоидно заболяване започва да осъзнава, че 

неговите възможности да извършва ежедневни 

дейности и да изпълнява присъщите за него социални 

роли се ограничават или направо отпадат, т.е. започва 

да осъзнава и да усеща бремето на опита „Аз не 

мога“. Именно ограничението на възможностите, 

скрито зад израза „не мога“, е онова значение, което 

се придава на диагнозата и болестта, което поражда 

едни от най-мъчителните смисли, придавани на 

диагнозата и болестта. 

 

„Тя, болестта лупус, влетя в живота 

ми като неканена гостенка. Изведнъж, 

без покана. Тялото и душата ми рухнаха – 

главата отпада, ръцете треперят, 

сърцето задъхано тупа. Нямах спомени, 

забравих как се пише и чете, нямах 

желания. Аз – онази жена, щастлива и 

лъчезарна, лежах в едно легло, с 

безцветни очи. Бях забравила дори 

детето си, „благодарение“ на мозъчно 

възпаление“. (П.В. – лупус) (Ивков 2016: 

20) 

„…изведнъж болката ме сковава. Не 

мога да се справя с елементарни неща, 

неща, за които преди дори не съм 

предполагала, че могат да са проблем. Не 

мога да се изправя сутрин от леглото. 
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Бавно, бавно се опитвам да стана, 

опитвам се да се подпра на ръцете, които 

сякаш не ме слушат. Изправям се след 

няколко минути. Трудно е да стоя права. 

Трябва спешно да отида до банята. 

Стигам някак си, подпирайки се и 

спирайки се, минават няколко минути, а 

ми отнемаше секунди. Мия си зъбите, 

колко е трудно да държиш четката за 

зъби, може би ви звучи невероятно. Ами 

кафето, трудно е да вдигна чашата си 

със сутрешното кафе, да си отворя 

бутилка с минерална вода…“ (жена с 

псориатичен артрит) (Ивков 2016: 25) 

„След поставяне на диагнозата преди 

една година, бях много отчаяна, чувствах 

се непотребна, освен физическата болка 

се сринах и психически, наложи ми се да 

напусна работа, понеже на моменти 

болките бяха нетърпими…“ (С.К. – 

ревматоиден артрит) (Ивков 2016: 34)  

„…впоследствие започнаха болки… не 

можех да ставам сутрин, не можех да се 

облека,  не можех да си измия зъбите, не 

можех да гушна дъщеря ми… беше ми 

много тежко, много трудно преживях 

факта, че трябва да се примиря с много 

неща, които повече не мога никога да 

правя…“ (А.Р. – ревматоиден артрит)184 

                                                 
184https://www.youtube.com/watch?v=dJqRo0Qzsyc&feature=share

&fbclid=IwAR3tXMT_0lsmeSy2jZzLF5jK6S_BfZIKagob4wWmIip

7XT19cRUk_r429bU 

https://www.youtube.com/watch?v=dJqRo0Qzsyc&feature=share&fbclid=IwAR3tXMT_0lsmeSy2jZzLF5jK6S_BfZIKagob4wWmIip7XT19cRUk_r429bU
https://www.youtube.com/watch?v=dJqRo0Qzsyc&feature=share&fbclid=IwAR3tXMT_0lsmeSy2jZzLF5jK6S_BfZIKagob4wWmIip7XT19cRUk_r429bU
https://www.youtube.com/watch?v=dJqRo0Qzsyc&feature=share&fbclid=IwAR3tXMT_0lsmeSy2jZzLF5jK6S_BfZIKagob4wWmIip7XT19cRUk_r429bU
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Необходимостта да се извършват най-

елементарни ежедневни житейски действия се 

превръща в изтезание, а всяко усилие да се направи 

това наподобява самоизтезание: „ръцете, които 

сякаш не ме слушат…“, „Трудно е да стоя права.“, 

„Мия си зъбите, колко е трудно да държиш 

четката за зъби…“, „трудно е да вдигна чашата си 

със сутрешното кафе, да си отворя бутилка с 

минерална вода…“ (Ивков 2016: 25).  

Болката, ограничените възможности и опита „Аз 

не мога“ атакуват, превземат и се настаняват 

относително трайно в онова дълбоко екзистенциално 

и интимно пространство на жената – майчинството, 

което тя е готова да брани дори с живота си, но в 

случая е безсилна: „не можех да гушна дъщеря 

ми…“.  

Ограничаването на възможностите да се 

извършват ежедневни дейности и да се изпълняват 

присъщи за конкретен човека социални роли е 

огромно сътресение, „критична ситуация“, а 

задържането във времето на тези ограничения 

подкопават устоите на биографията и я разрушават, 

като „изстрелват“ човека в орбитата на траектория на 

страданието, разрушавайки обичайния му социален 

свят и неговите обичайни социални интеракции. 

 

3.3. Загуба 

Загубата е значение и смисъл, придавани на 

диагнозата и болестта, които се пораждат именно от 

появата и доминацията на болката и свързания с нея 

опит „Аз не мога“, както и с ограниченията и/или 

отпадането на възможности за извършване на 
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ежедневни дейности и изпълнение на присъщи 

социални роли. Загубата, макар и да не се дефинира 

експлицитно в микронаративите, присъства 

имплицитно в мнозинството от тях и във филмите, 

свързани с едно или друго ревматоидно заболяване. 

Най-често загубата е свързана с постепенното 

намаляване на двигателни/функционални 

възможности на тялото и снижаване на 

самочувствието, зависещо от физическото състояние. 

 

„Две Аз, когато има болка, и когато 

нямам. Когато няма всичко е толкова 

лесно. А когато се завърне болката всичко 

става толкова сложно, елементарните 

дейности са сложни“ (жена с псориатичен 

артрит) (Ивков 2016: 25) 

„Животът с Лупус е постоянен 

страх, много болка и скованост“. (Л.М. - 

лупус) (Ивков 2016: 19) 

„Аз бях скован целият, не можех да се 

движа, всичко ми беше много трудно?“ 

(Г.Г. – болест на Бехтерев) (Ивков 2016: 5) 

 

Не рядко инвазията на болестта води до психичен 

срив, до разрушаване не само на биографията, но и на 

целия фундамент на Аз-а: „освен физическата болка 

се сринах и психически“ (С.К. – ревматоиден артрит). 

Загубите, предизвикани от наложените от 

болестта ограничения във възможностите, води до 

загуба на социални контакти и отношения. Започва 

процес – по-бърз или по-бавен – на унищожаване на 
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присъщата за индивида социална кариера185 (или 

кариери) и адаптиране към и справяне с 

необходимостта от „правене“ на кариера на човек с 

инвалидност.  

Много често загубата е свързана с налаганата от 

болестта необходимост да се правят избори между 

две и повече диаметрално противоположни, взаимно 

изключващи се в даден момент дейности186. Тогава, в 

мнозинството случаи, какъвто и да е изборът, човек 

губи нещо – обикновено част от здравето си, което в 

последствие се опитва да навакса или да възстанови. 

Рядко при подобен, наложен от болестта невъзможен 

избор, има печалба, защото дори в момента резултата 

от избора да изглежда точно така, не е ясно в едно 

далечно бъдеще дали тази „печалба“ няма да донесе 

повече загуби. Такъв е случая с Б.Б. – героиня на 

                                                 
185 Тук използвам понятието „кариера“ в неговия символно 

интеракционистки смисъл. Виж по-подробно например: 

Dymarczyk 2012: 125-127; Goffman 2011 и др. 
186 Автоетнографски ракурс. Наскоро си дадох сметка, че от 

няколко години живея именно в такива условия. В резултат на 

болестта на Бехтерев – ревматоидно заболяване, с което живея 

вече 47 години – лявата ми тазобедрена става е обездвижена 

(анкилоза). Това води до подуване и оток в целия крак и налага 

съответното медикаментозно лечение, както и често и 

продължително лежане с вдигнат високо крак. От друга страна, 

основна рехабилитационна поддържаща и оздравителна дейност 

е движението – ходене, правене на лечебна физкултура, което 

изисква също време. От трета страна, трябва да работя, а това е 

свързано с продължително заседяване пред компютъра, което от 

своя страна води до обездвижване и подуване и отичане на 

крака. И всичко това в условия на неспираща денонощна средно 

силна физическа болка. Какъвто и избор да направя, това винаги 

е свързано с някаква загуба. 
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един от малките клипове, посветен на битката на 

хората с ревматоидни заболявания за правото на 

достъп до съвременна биологична терапия. Б.Б., 

притисната от силна болка и хронична умора е 

принудена да избира или започване на нова, 

непозната терапия с неизвестен резултат и 

неизвестни странични ефекти, или в крайна сметка да 

загуби работата си. 

 

„… дойде момент, в който болката, 

умората беше изключително огромна, 

унищожителна. Това беше болка, с която 

не можех да се справя. Отсъствах често 

от работа, съответно се появиха 

притеснения дали ще мога да продължа 

да работя. Как ще реагира моят 

работодател?...“ (Б.Б. – болест на 

Бехтерев)187 

„… ще трябва да се върна назад към 

болката и невъзможността да правя 

елементарни... елементарни неща в 

ежедневието си. Като дори да ходя през 

парк, защото когато боли – аз имам и 

засегнати коленни стави – това си 

давате сметка, какво е. Просто не мога 

да вървя. А при нас е много важно да 

запазваме движение, т.е. въпреки 

болката ние трябва да се движим, за да 

запазваме обема на движение, който ни е 

                                                 
187https://www.youtube.com/watch?v=AdWGfjiUiwA&feature=shar

e&fbclid=IwAR1NA0uwCWBK4CkDF2iKz-

Qc2OxGDD52_X9hkUb_WrKA5Jvtmk4b3KHIMkY 

https://www.youtube.com/watch?v=AdWGfjiUiwA&feature=share&fbclid=IwAR1NA0uwCWBK4CkDF2iKz-Qc2OxGDD52_X9hkUb_WrKA5Jvtmk4b3KHIMkY
https://www.youtube.com/watch?v=AdWGfjiUiwA&feature=share&fbclid=IwAR1NA0uwCWBK4CkDF2iKz-Qc2OxGDD52_X9hkUb_WrKA5Jvtmk4b3KHIMkY
https://www.youtube.com/watch?v=AdWGfjiUiwA&feature=share&fbclid=IwAR1NA0uwCWBK4CkDF2iKz-Qc2OxGDD52_X9hkUb_WrKA5Jvtmk4b3KHIMkY
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останал. Но е страшно да не можеш да 

стъпиш и да трябва да вървиш. Просто 

не се случва. Не може да се случи. Така че 

за мен би било кошмар, отново връщане в 

някакъв абсолютен кошмар“ (С.Б. – 

болест на Бехтерев)188. 

 

Случаят при С.Б. е друг, но ситуацията е същата 

– избор между необходимостта от извършване на 

диаметрално противоположни, взаимно изключващи 

се дейности – движение и изтърпяване на, живот с 

хронична физическа болка – „въпреки болката ние 

трябва да се движим, за да запазваме обема на 

движение, който ни е останал. Но е страшно да не 

можеш да стъпиш и да трябва да вървиш“. При 

хората с ревматоидни заболявания подобни почти 

нерешими житейски енигми са често срещани и всеки 

избор, направен под диктата на необходимостта се 

превръща в някаква загуба. 

 

3.4. Несигурност, непредвидимост, 

непрекъсната интерпретация 

Хората с ревматоидни заболявания много бързо 

разбират, че техните заболявания трудно се 

контролират, а болката – основното 

значение/последица от появата и съществуването им 

– ги изправя пред множество проблеми, смисълът на 

които отсъства и често се свежда до невъзможността 

                                                 
188https://www.youtube.com/watch?v=EgtEszetdDA&feature=share

&fbclid=IwAR3NqSIUrne8tTkd-lGwDRPCFXHgOyjx3jwXMIW-

YBozFVqIssmrNgvsmCU 

https://www.youtube.com/watch?v=EgtEszetdDA&feature=share&fbclid=IwAR3NqSIUrne8tTkd-lGwDRPCFXHgOyjx3jwXMIW-YBozFVqIssmrNgvsmCU
https://www.youtube.com/watch?v=EgtEszetdDA&feature=share&fbclid=IwAR3NqSIUrne8tTkd-lGwDRPCFXHgOyjx3jwXMIW-YBozFVqIssmrNgvsmCU
https://www.youtube.com/watch?v=EgtEszetdDA&feature=share&fbclid=IwAR3NqSIUrne8tTkd-lGwDRPCFXHgOyjx3jwXMIW-YBozFVqIssmrNgvsmCU
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да се правят планове дори за най-близкото, 

непосредствено бъдеще.  

Несигурността, неопределеността, 

непредвидимостта, пораждани от ревматоидното 

заболяване и по-точно от хроничната физическа 

болка, се превръщат в основни характеристики на 

живота с такава болест, на биографичните процеси на 

непрекъснато разрушаване и възстановяване на 

биографията, на траекторията на страданието. Тази 

несигурност често застрашава най-екзистенциалните 

преживявания и планове на човека – например 

възможно ли е майчинство при наличие на болест на 

Бехтерев или друго ревматоидно заболяване? Тази 

несигурност се прехвърля върху целия живот на 

човека и го превръща в своеобразна „онтологична 

неустановимост“, „онтологична свръх подвижност“ – 

„знанието за биващото като биващо“ или „ битието 

като битие и присъщото му само-по-себе си“ 

(Аристотел 2000: 58) се превръща в „знание за 

биващото като може би е (не)биващо“. 

 

„Имам близък човек, но не мога да 

права планове, защото може би едно от 

нещата, които ме научи тази болест е, че 

нищо не може да се планира. Днес е 

добре, аз се радвам, че днес съм добре…, 

но не знам утре, какво ще бъде. И това по 

някакъв начин налага ограничение. Не ми е 

ясно това до каква степен би повлияло 

примерно върху износването на едно дете 

и една такава бременност. Притеснява 

ме. И не знам дали обаче имам смелост да 
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си мисля в тази посока, защото липсата 

на информация, нали, води до това, човек 

да бъде по-предпазлив, може би, 

отколкото трябва…“ 

 

Тази онтологична свръх подвижност стеснява 

времевите хоризонти на биографията и живота на 

човека до тук и сега. Биографичните структури се 

разкъсват, разрушават се и налагат необходимостта 

от тяхното реконструиране и ново изграждане, но 

този път в контекста на друга времева перспектива и 

в контекста на наложената от болестта и болката 

необходимост от непрекъсната интерпретация на 

отнологичното, на битието, на живота, на 

съществуващото в момента, което е изменчиво и 

непредвидимо. Тези смисли, придавани съзнателно 

или несъзнателно на знака диагноза/ревматоидна 

болест през болката, разглеждана като значение, са 

изключително трудни и тежки за човека, възприемат 

се като заплаха и пораждат често страх от бъдещето, 

психически дискомфорт, известна паника, страдание. 

Именно те са част от всички условия, които 

поддържат траекторията на страданието, по смисъла 

на Шютце (Reiman, Schütze 1992; Schütze 1997).  

* * * 

Животът с ревматоидна болест е проява на „тих“ 

героизъм. Това е живот в условия на постоянно 

съществуваща заплаха от „предателство на тялото“, 

на потенциалната възможност и най-малките 

промени в здравословното състояние да доведат 

сериозни последици. И от тази гледна точка хората с 

ревматоидни заболявания са обречени на живот в 
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постоянна интерпретация, независимо дали осъзнават 

това или не. И тази интерпретация присъства 

експлицитно или имплицитно във всички 

микронаративи на хората с ревматоидни заболявания.  

„За хронично болните детайлите са всичко – 

казва медицинския антрополог А. Клайнман. – За да 

се справят с хроничната болест, е необходимо 

непрекъснато да следят и най-дребните физически 

процеси. Голямо внимание се отделя (понякога 

ежечасно) на специфичните особености на 

обстоятелствата и събитията, които могат да се 

превърнат в потенциални причини за влошаване на 

състоянието. Ежедневно се появява стремежа да се 

сдържа въздействието на някои провокиращи 

фактори. Необходимо е да се вземат отнемащи 

силите решения за това, кога да се започне или да се 

завърши някакво действие, кога да се премине от по-

слаби лекарства на по-силни и кога да се обръщат за 

помощ към лекаря. И всичко това се случва на фона 

на активен живот, изпълнен с напрежение, 

превратности и ликувания…” (Kleinman 1988: 47). 

 

„Нашата болест някак си е невярна 

болест... Един ден ако сме добре другите 

5 се мъчим с болките...“ (И.Т. – болест на 

Бехтерев) (Ивков 2016: 8) 

„Първата ми мисъл сутрин не е 

„Колко прекрасен е светът!”, а „Колко 

„прекрасно “ ще се чувствам през този 

ден и какво ми е подготвил той - 

лупусът?“. Всяка вечер си обещавам да 

заспивам мечтаейки, но заспивам 
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анализирайки болестта и състоянието 

ми през деня... Всяко действие е 

премислено и съобразено с моментното 

ми състояние“. (Ж.Ч. – лупус) (Ивков 

2016: 16) 

„Хората с лупус живеят в постоянен 

страх кога болестта ще се активира 

отново и кой орган ще атакува този път: 

бъбреци, сърце, бял дроб, черен дроб и кои 

кръвни показатели ще са извън норма… 

Животът ти се обръща на 180 градуса. 

Постоянно трябва да се съобразяваш с 

това заболяване.“ (Л.М. – лупус) (Ивков 

2016: 19) 

„…как се чувстваш, как се бориш 

всеки ден с болката и се пазиш да не 

хванеш някой вирус, за да не се „срине“ 

имунната система…“ (Е.К. – реактивен 

артрит) (Ивков 2016: 36) 

 

Именно животът-в-интерпретация създава 

условия за непрекъснато придаване на едни или 

други смисли и значения на диагнозата, на болестта. 

Тези смисли и значения са силно контекстуално 

зависими и са пряко повлияни от моментното 

здравословно състояние на човека. Това означава, че 

хората с ревматодини заболявания, подобно на 

всички останали хронично болни, непрекъснато 

ревизират събитийността, поведението си, значенията 

и смислите на и в живота им. Непрекъснато 

сравняват, анализират. Те се превръщат в 

„…тълкователи, както на добрите, така и на лошите 
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предзнаменования“. Сякаш приличат на „… 

архивари, изследващи безпорядъчно разположени 

документи, отнасящи се към миналия опит“. Те 

сякаш водят дневник и правят „в него записи дори за 

най-незначителните трудности и триумфи“ (Kleinman 

1988: 48).  

 

„От лупус се разболях. Какво е това 

ли, щом изглеждам добре, особено с грим 

и на токчета?! Ха, как да ти обясня... 

ами това е нещото, с което трябва да се 

съобразявам всеки момент, ежедневно, 

постоянно Нещото, което коригира 

моята емоционалност, моя живот… 

лупусът ми е партньора, който ме 

балансира, който ме пази, защото ако и 

когато не го слушам, се разболявам, само 

тогава не съм добре“. (М.И. – лупус) 

(Ивков 2016: 19) 

 

Те се превръщат в „картографи, нанасящи на 

картите старите и новите територии. Те са и критици, 

оценяващи артефактите на болестта (цвят на 

слюнката, мекота на стола, сила на болката в 

коленете, размер и форма на увредената кожа)…“ 

(Ibid.: 48) 

Клайнмън успява да обобщи значимостта на 

пациентския наратив и микронаратив, които по 

същество представляват интерпретативни модели, 

както за самите хронично болни, така и за лекарите и 

изследователите на тези наративи: „Създаваните от 

пациентите модели, обясняващи хроничната болест, 
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откриват практически, отнасящи се до поведението 

възможности за нейното лечение; те също позволяват 

на болните да внасят ред в симптомите си, като 

предоставят информация за тях и, следователно, 

символно да ги контролират” (Ibid.: 48). 

 

„От тази неизвестност се 

отключиха паник атаките и 

депресията… Аз имах нужда да остана 

сама да осмисля какво точно се случваше 

с мен, да приема че съм неизлечимо болна 

и да продължа напред. Неизбежно си 

задаваш въпроса защо точно на мен се 

случва всичко това?“ (А. – лупус) (Ивков 

2016: 13,14) 

„Освен многото лекарства и 

инжекции започнах и много да се движа и 

да правя различни упражнения, започнах 

да внимавам какво ям. Започнах и с 

различни отвари, билки и семена… аз 

промених начина си на живот според 

възможностите на тялото си“. (Ц.Т. – 

псориатичен артрит) (Ивков 2016: 27, 28) 

„Всеки избор трябва да бъде 

съгласуван с него...“ (А.Б.-Х. – 

ревматоиден артрит) (Ивков 2016: 30) 

 

Животът-в-интерпретация е основна и много 

важна характеристика на опита и живота с хронично 

заболяване, в т.ч. и с ревматоидно такова. 

Интерпретацията е основата, фундамента на 

пациентския наратив, на символния контрол над 



 

341 

 

болестта и нейните симптоми. И това много добре е 

обрисувано от френския писател Ерве Базен в 

книгата му „Стани и ходи“: „Всеки паралитик, който 

се уважава, си има списък от хватки и най-голямото 

му удоволствие е да намира нови, да усъвършенства 

номерата си. Стигаме до там, че можем с един поглед 

да обхванем терена, да го проучим като чертеж, да 

отбележим и най-малката възможна опорна точка, за 

да намерим най-елегантния, което ще рече, най-

незабележимия начин да използваме всичките му 

предимства“. (Базен 1966: 12). 

 

3.5. „Стена“ 

Една от типичните, според мен, семиотични 

характеристики на знака, в контекста на 

ревматоидните диагнози и заболявания, е 

преливането, смесването на значенията и смислите, 

които им се придават, пораждането на нови знаци, на 

нови, взаимно преливащи и преплитащи се значения 

и смисли. Това особено ясно се наблюдава в процеса 

на непрекъснатата интерпретация на 

екзистенциалните елементи на живота с хронично 

ревматоидно заболяване.  

 

„Няма как да знаеш, че зад усмивката 

се е скрила болката, ежедневната болка... 

А боли толкова години, години на търсене 

на спасението... И не можеш да го 

намериш, и вярата отслабва, и идва 

страхът... 

Страхът от истината, истината, че 

ще живееш така и все ще се влошаваш... 



 

342 

 

Колко още ще се мъчиш, ще станеш ли 

инвалид, ще ти спрат ли лечението, какви 

ли странични ефекти ще има, за които е 

по-добре да не се говори дори... 

А никой няма отговори на 

въпросите... и животът ти изтича 

така... ще можеш ли да си до децата си, 

как да си сдържаш сълзите и да се 

усмихваш... 

Все мисли и усещания, които 

изграждат стена пред нормалния 

живот... А зад стената мислите и 

усещанията те изяждат, както 

собственият ти организъм се 

самоизяжда... това е самоиронията на 

омагьосания кръг... 

Пожелавам ти да не си вътре в него, 

да не знаеш нищо за стената и белезите 

от изкачването ѝ, да не вървиш по този 

път, да не падаш по него, да не учиш 

уроците му...“ (Л.И. – псориатичен 

артрит) (Ивков 2016: 26) 

 

Всичко започва от това, че диагнозата, болестта 

поражда като първо значение хроничната болка, 

която от своя страна се превръща в знак със свои 

значения и смисли, възникващи в процесите на 

интерпретация на ежедневните житейски събития на 

Л.И. „Стената“ е онази метафора-значение, с която 

респондентът си служи за да отграничи светът на 

нормалния живот от света на болката, ограничените 

възможности, несигурността, страхът, на „мислите и 
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усещанията“, които „те изяждат, както 

собственият ти организъм се самоизяжда“. Тук 

респондентът въвежда ново значение на един от 

белезите на ревматоидното заболяване – 

автоимуността, която се означава като 

„самоизяждане“. Това също може да се разглежда 

като значение-смисъл на диагнозата и болестта.  

„Стената“ – това е символ на отделяне, 

разделяне, на граница, бариера. На светът от тази 

страна и светът от другата страна, отвъд стената. 

Стената маркира и границите на ограниченията, на 

нещо, което прилича на и се възприема като затвор – 

тялото, което се самоизяжда. Тя маркира един свят – 

светът на болката и страданието, който не може да 

бъде показан, трудно е да бъде оформен в наратив. 

Струва ми се дори, че „стената“ илюстрира 

„онтологическия разрив“ (Scarry 1985), т.е. знанието, 

че болката съществува и извън собственото тяло, но 

тя е реална само в него. 

Преживяването на болката за Л.И., както и за 

всички хора с ревматоидни болести, е непрекъснат 

процес. За Л.И. това е „стената като път“ – стремеж 

да се преодолее и овладее болката, да се живее 

нормално. Това е процес на изкачване, „научаване на 

много трудни уроци“. Уроците как да се бориш и 

овладяваш болката, за да продължиш да живееш? Как 

да живееш с хронична, никога не-спираща болка? 

Постигнатото субективно знание по този път никога 

не е общовалидно, то винаги е с ограничен 

субективен обхват и в това също са „заключени“ 

своеобразната онтологична свръх подвижност и 

известен онтологически разрив. 
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3.6. „Ревнив любовник“ 

Микронаративът на А.Б.-Х. е може би един от 

най-пълните и най-точно описващи преживяванията 

на една млада жена с ревматоиден артрит. Затова ще 

го цитирам изцяло: 

 

„Моето заболяване се нарича 

Ревматоиден артрит, но на галено го 

наричам просто Артрит. 

За мен Артрита има цвят. Той е 

жълт, но не зная защо. 

Напомня ми за ревнив любовник – 

винаги до мен, винаги тук. Дебнещ и 

наказващ всяко провинение, разбирай 

несъобразяване с него. Артритът е моят 

любим, с когото всеки миг се борим за 

надмощие един върху друг. Но с годините 

някак се превърна в част от мен, в нещо, 

без което вече не мога, в мое Аз, в мое 

съзнание, в миналото ми, в бъдещето ми.  

Той завладява, както строг родител. 

Всеки избор трябва да бъде съгласуван с 

него... 

Артрита е моето отражение в 

огледалото. Артрита е като тъмна 

страна от характера, нещо, което 

искаш да скриеш от хорските очи, но 

винаги излиза на яве. 

И така си живеем с моя Артрит 

търсейки хармония помежду си. С Него – 
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„тихият“ ми убиец“. (А.Х.-Б., 

ревматоиден артрит) (Ивков 2016: 30) 

 

Вижда се, че респондентката придава четири 

значения на диагнозата и означаваната с нея 

ревматоидна болест. Всяко едно от тези значения 

носи в себе си множество взаимосвързани и 

разкриващи преживяванията на младата жена в 

процеса на живот с хронично ревматоидно 

заболяване смисли. 

Първото значение, което тук се придава на 

ревматоидния артрит (РА), е „ревнив любовник“ – 

значение, което само по себе си може да се приеме 

като сложен, системен знак. Самата респондентка 

разкрива, какво точно разбира под това, какъв смисъл 

придава и на знака, и на значението му. РА е „винаги 

до мен, винаги тук“. Това е своеобразно обсебване на 

времето, на личността на човека, стремеж за контрол 

върху него. РА е „Дебнещ и наказващ всяко 

провинение, разбирай несъобразяване с него“, което 

може да се разглежда като вид потисничество. 

РА или „Артритът е моят любим, с когото 

всеки миг се борим за надмощие един върху друг“. 

Тук респондентката придава смисъл на живота с 

болестта като процес на доминация, на борба за 

надмощие, за тотален контрол върху живота на 

човека, докато болестта не надвие и проникне в най-

съкровените структури на личността, на Аз-а, на 

светоусещането му за света и живота – „…с годините 

някак се превърна в част от мен, в нещо, без което 

вече не мога, в мое Аз, в мое съзнание, в миналото 

ми, в бъдещето ми…“ (Ивков 2016: 30). С други 
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думи, РА обсебва живота на човека, разрушава 

неговата биография и го принуждава да живее в 

процес на непрекъсната интерпретация на всичко, за 

да може да реконструира биографията си, но вече 

изведена в съвсем друг социален свят, в съвсем друга 

личностно-социална орбита, с различни темпорални 

характеристики. 

Второто значение, което придава респондентката 

на РА, е оприличаването му на „строг родител“ – 

отново значение, което само по себе си е сложен 

системен знак. То е близко до горното, с тази 

разлика, че изразява смисъл, който същността на 

ревматоидното заболяване поражда, въвежда и 

непрекъснато поддържа в живота на човека с такова 

заболяване – подчинение и послушание, 

необходимост от интерпретация на всяко действие в 

контекстта и съобразно със активността на болестта: 

„Всеки избор трябва да бъде съгласуван с него...“. 

Придаването на РА на значението „…тъмна 

страна от характера, нещо, което искаш да скриеш 

от хорските очи, но винаги излиза на яве“, е свързано 

най-вероятно с видимите белези, които болестта 

оставя по ръцете и краката на всеки човек с РА. 

Уврежданията на костите и ставите на ръцете и 

краката няма как да бъдат скрити, а това за една 

млада жена е сериозен проблем. В процеса на 

социалните интеракции тялото – в случая увреденото 

тяло – винаги участва и по някакъв начин и в някаква 

степен ги определя. И най-вероятно за това тези 

увреждания, присъщи за РА, респондентката 

сравнява с тъмна страна на характера.  
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Финалът на микронаратива на А.Б.-Х. също е 

изпълнен с наситеност на значения и смисли, 

разкриващи не само и не толкова болестта, колкото 

нейните преживявания и опит да се живее с РА. Това 

е процесът на търсене на „хармония помежду си“. 

Хармония с „Него – „тихият“ ми убиец“. 

Последното значение разкрива осъзнаването на 

пагубното влияние на болестта върху тялото – прието 

е да се смята, че ревматоидните заболявания, особено 

когато протичат по-агресивно, състаряват и 

съкращават живота на тялото с около 10 години. 

Смисълът, който влага респондентката в това 

значение – „тихият“ ми убиец“, е свързан с 

негативните последиците от болестта и методите и 

средствата на лечение, които често имат странични, 

нежелани ефекти. Последици, които тихо и 

незабелязано не само инвалидизират, но и 

унищожават тялото на човека с РА. 

 

4. Заключение 

Семиотиката и социологията на знака се оказват 

много добър методологичен и методичен 

инструментариум за анализ на пациентски наративи и 

особено за разграничението на значенията и 

смислите, които придават пациентите на определени 

знаци, свързани с тяхното здраве, в конкретния 

случай на медицинската диагноза. Този 

инструментариум е възможно да бъде „вграден“ в 

утвърдени вече теоретични социологически концепти 

и да служи за задълбочаване на анализите, основани 

на различни качествени методи. 
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Независимо, че българската ревматология и 

отношенията лекар-пациент в тази сфера са затънали 

в дебрите на патерналисткия модел на тези 

отношения, аз съм убеден, че пациентския наратив 

носи много по-голям евристичен заряд, както за 

самите пациенти, така и за ефективността на 

клиничната и терапевтичната практика. Защото този 

наратив представлява своеобразен прозорец към 

света на действителното, същинското страдание и 

едновременно с това е и „начин за достъп до 

индивидуалните констелации на патологичните 

симптоми и техните причини“ (Лехциер 2018: 136).  

Днес в много общества се наблюдават значими 

дистанции между обществото и медицината, между 

лекарите и пациентите, което неминуемо се отразява 

негативно върху ефективността на лечението при 

всеки отделен случай. Самите лекари са осъзнали, че 

са необходими мостове между тези брегове, че е 

„необходимо да се включат пациентските наративи с 

изразени в тях субективни и културни смисли на 

болестта в терапията, което ще я направи не само по-

етична, но и по-ефективна“ (Ibid.: 137). От друга 

страна успехът на една терапия зависи и от степента 

на доверие на пациента в лекаря и от степента на 

къмплаянс, високите степени на които могат да се 

постигнат само при съгласуване на медицинската и 

пациентската истории – първата като история на 

заболяването, а втората като пациентска, субективна 

и митологична история на болестта (Ibid.: 137). 

Представените и анализирани по-горе 

пациентски микронаративи (писани и изговорени) на 

хора с ревматоидни заболявания, са носители именно 



 

349 

 

на субективни и културни значения и смисли, на 

„митологичната“ история на болестта, която е 

дълбоко лична и неповторима. Когато тази история 

бива разказвана, превърната в публично достояние и 

ресурс, тя укрепва личната идентичност на човека и 

засилва символните ресурси за контрол над болестта.  

Медицинската диагноза като знак носи в себе си 

съдържание, както и смисъл. В съдържателното поле 

на диагнозата се сблъскват смисловите ресурси на 

диагнозата, пораждани минимум от две посоки: от 

страна на лекаря и от страна на пациента, 

преживяващ симптомите на болестта. Веднъж 

възникнал знакът „медицинска диагноза“ или 

конкретното наименование на дадено ревматоидно 

заболяване, в неговото съдържателно поле започва 

своеобразно генериране, противопоставяне и 

противостоене на значения и смисли, идващи от 

медицината и от субективния свят на пациентите, от 

културата. Стиковането на тези значения и смисли е 

условие за ефективност на лечението, защото 

пациентския наратив е изграден от знаци, значение и 

смисли, а те от своя страна генерират самия наратив. 

И в тази взаимосвързаност се откриват фундаменти 

на психологията, езикът, културата и философията, 

които са условия за разбиране и взаимодействие 

между социалните актьори в името на овладяване и 

по възможност унищожаване на болестта. 

Благодарение на проведения анализ бе 

установено, че от семиотична гл.т. болката има 

амбивалентна роля – и като значение, и като знак 

сама по себе си, като поражда множество и най-

различни, културно обусловени смисли. Бе 
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установено, че именно болката е първото значение, 

приписвано на ревматоидното заболяване и първия 

„вторичен“ знак на конкретната медицинска 

диагноза.  

Вторият важен, според мен, резултат от анализа е 

установяването на факта, че животът с ревматоидно 

заболяване по същество е живот-в-интерпретация с 

всички произтичащи от това последици за човека. На 

интерпретация се подлага всичко: от знаци, значения 

и придавани смисли до социална и физическа среда, 

до най-дълбоките и интимни екзистенциални 

структури на човека с ревматоидно заболяване.  

Третият важен момент е установяването на 

факта, че живота с ревматоидно заболяване е живот в 

условията на траектория на страданието, 

принудителното следването на която води до 

поредица от разрушавания на биографията и 

последващото ѝ реконструиране.  

Експликацията на значенията и смислите, 

придавани от хората с ревматоидни заболявания на 

своята медицинска диагноза, освен всичко друго, 

може да се разглежда и като експлициране на темите 

и съдържанието на обучението, което лекарят трябва 

да осигури за своите хронично болни пациенти. В 

процеса на това обучение лекарят трябва да има 

предвид възрастта, пола, местоживеенето, 

образованието, професионалния профил и статус на 

пациента, както и вида и степента на активност на 

болестта. 

Микронаративите на хората с ревматоидни 

заболявания, значенията и смислите, които придават 

в тях на болестта, в крайна сметка представляват 
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лична и колективна история и биография, история на 

живота с ревматоидна болест, история на онази част 

от културата, която е свързана с болестта, болката и 

живота с тях. 
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Въвеждащи бележки189 

 

доц. д-р Силвия Серафимова – секция „Етически 

изследвания”,  ИИОЗ-БАН   

 

Assoc. Prof. Dr. Silviya Serafimova. Department of 

Ethical Studies, Institute for the Study of Societies 

and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences 

 

 

Текстовете Биософска перспектива (Biosofisk 

perspektiv) (1961) и Биософски послеслов (Biosofisk 

efterskrift) (1985) отразяват развитието на 

биософската проблематика в един късен етап от 

творчеството на норвежкия философ Петер Весел 

Запфе. Те представят опит за разяснение и 

систематизация на биософията като метод така, както 

тя е формулирана в основното му съчинение За 

трагичното (Om det tragiske) (1941). Първоначално 

                                                 
189 Делегирането на авторските права на текстовете Биософска 

перспектива и Биософски послеслов е осъществено с любезното 

съдействие на административния директор на UNIFOR, г-н 

Ханс Йорген Станг, от името на фондацията Берит и Петер 

Весел Запфе (Berit og Peter Wessel Zapffes Fond). 
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съчинението За трагичното е замислено като 

докторска теза по литература, която е преработена по 

изричното настояване на Арне Нес като дисертация 

по философия. В първоначалния състав на журито 

през 1940 г. влизат Нес и Ричард Ериксен (един от 

основоположниците на парапсихологията и 

теософията в Норвегия), които гласуват 

положително, за разлика от Петер Роксет 

(основоположник на литературната критика като 

академична дисциплина в Норвегия), който гласува 

отрицателно. След едногодишна преработка, през 

1941 г. дисертацията е защитена в препълнената зала, 

като престижното норвежко академично издателство 

Гюлдендал поема ангажимент да я публикува в най-

кратки срокове. Поради категоричното нежелание на 

Запфе да приеме титлата „доктор“ от ректора и член 

на националсоциалистическата партия, Адолф Хоел, 

той получава своя сертификат едва през септември 

1945 г. За полемиките, провокирани от дисертацията 

на Запфе и реакцията на Арне Нес като негов ментор 

относно употребата на методи от сферата на 

психологията, вж. Gjefsen 2012: 128-129 (Truls 

Gjefsen. Arne Næss. Et Liv (2012)). 

Главата Биософска перспектива е предшествана 

от две глави, посветени на драмата и 

драматургията190 (проблеми, изложени в първата 

                                                 
190 Идеята за доразработването на философските аспекти на 

темата за драматургията в самостоятелно съчинение датира още 

от написването на монографията За трагичното. Макар и 

преработени от философска гледна точка, последните стотина 

страници от монографията говорят достатъчно красноречиво за 

интереса на автора към драматургичната проблематика. 

Последната, единадесета глава от За трагичното представя 
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глава Въведение) и редица терминологични 

уточнения, включващи различията между литература 

и театрална драматургия, определенията за драма, 

пиеса, драматично произведение и т.н. (представени 

във втората главата Терминология). Главата Биосфска 

преспектива включва следните подглави: Подредба 

на драматичния материал, Неуспешни опити за 

подредба, Драматичeн материал и борбата за 

оцеляване, Биософия. Биологистична философия, 

Биософски възглед за драматургията, Биосфоският 

възглед в съпоставка с други възгледи, Първоначални 

изследователски полета, Индивид и среда, Esse est 

percipi, Интереси, Носител на интереси, 

Непродуктивни дуализми, Индивидът като 

биософска цялост, Болезненост на изобра, 

Драматургия и етика, Среда и интерес, Съдба, 

Потенциал, Животът като потенциал, Напрежение, 

Интересът като потенциал, Екология, Обективно 

драматичното като екологически обект, Фронт на 

интереси, Фактори в борбата за реализация на 

интереси, Примитивен ангажимент, Факторите за 

реализацията на диференциран ангажимент, 

Потребности, Разширен фронт на интереси, 

Натиск върху съзнателността, Обектите, 

Помощните средства, Външни условия, Риск, 

Поведение, Конфликти, Условия на излишък и 

недостиг, Фиксационни условия, Доминираща 

способност, Резюме и коментари, Повърхностни 

                                                                                              
детайлен анализ на редица концепции за ролята на драмата, 

започвайки с Аристотел, преминавайки през теориите на Т. 

Липс и Й. Фолкелт и достигайки до съврменни за времето на 

Запфе концепции като тази на Й. Кьорнер. 
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решения (Skinløsninger), Културата, Биософска 

перспектива, Мястото на драмата в нея. 

В една от последните дефиниции, формулирана в 

съчинението Биософски послеслов, публикувано като 

последна глава от монографията Тайната на 

Царството Божие. Кратка биография на Иисус 

(Rikets hemmelighet. Еn kortfattet Jesus-biografi) 

(1985),191 Запфе се връща към лаконичното 

определение на биософията като „начин на мислене, 

който се основава на биологията, на нашето знание за 

живота” (Zapffe 1992: 269). 

 На пръв поглед главата Биософски послеслов 

поражда недоумение относно мястото ѝ в цялостната 

концепция на Запфе за преосмислянето на ролята на 

Иисус като историческа личност. Въпреки че 

норвежкият философ се позовава на аргументи „за“ и 

„против“ редица интерпретации от областта на 

либералната теология, уникалността на неговия 

анализ се открива в опита му за реконструиране на 

„историчността“ на Иисус чрез въвеждането на т.нар. 

хипотетико-дедуктивен метод (den “hypotetisk-

deduktive”) (Zapffe 2015: 167-168), а именно – 

излагането на хипотеза, при която, когато се 

проследят заключенията ѝ, се разбира дали тя е била 

плодотворна или не (Ibid.: 168). Въпросният метод е 

определен дори като „индуктивно-хипотетично 

                                                 
191 По думите на самия Запфе монографията се явява резултат от 

преработването на идеи, изложени за първи път в драматичната 

пиеса Блудният син (Den fortapte sønn) (1951) (Zapffe 2015: 157), 

която е посветена на разочарованията на Йешуа от мисията му 

като месия. Пиесата никога не е поставяна на сцена, тъй като 

идеите й са възприети като твърде радикални, за да се 

представят пред публика. 
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дедуктивен“ (den “induktiv-hypotetisk-deduktive”) 

(Ibid.), доколкото прояснява как интерпретациите, 

изложени в светлината на хипотезата, обуславят 

излагането на „една “свързана” (sammenhængende) 

история без вътрешни противоречия“ (Ibid.). 

Същевременно като основание за изобра на 

Биософски послеслов, в ролята му на заключителна 

глава в монографията Тайната на Царството 

Божие, може да бъде посочен опитът на Запфе да 

разгледа сложните екзистенциални противоречия, 

свързани с месианската роля на Йешуа от позициите 

му на носител на мулти-фронтални интереси,192 които 

не се изчерпват с т.нар. аутотелични морално-

метафизични интереси като син Божий. 

Утвърждаването на биософския метод като метод за 

проясняване на нормативната валидност на четири 

типа основни фронтове на интереси (Zapffe 1941: 50-

65), а именно – на билогични, социални, аутотелични 

и метафизични, в техните различни конфигурации 

(мулти-фронтални интереси) (Ibid.: 70-77), които 

водят до мулти-фронтални конфликти на интереси 

(например, биологичен интерес, провокиращ 

социална катастрофа, съответно - аутотелична или 

метафизична катастрофа и т.н.) (Ibid.: 368-370), е 

филосфският лайтмотив на монографията За 

трагичното. 

                                                 
192 В този контекст привеждането на биософско обяснение би 

допринесло за разбирането на начина, по който Запфе 

интерпретира предателството на Юда като саможертва, 

продиктувана от любов и лоялност към реализацията на плана, 

предназначен за Йешуа (Zapffe 2015: 206). 
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Един от големите проблеми при рецепцията на 

съчиненията на Запфе е свързан както с осезателната 

липса на вторична литература, така и с дефицита на 

достатъчно преводи с коментари.  

За съжаление, многообразното творчество на 

Запфе, включващо както философски съчинения,193 

така и статии с разнородна проблематика (по 

актуални социални, политически, културни,194 

екологически въпроси, проблеми на живота на 

открито (friluftsliv)), стихотворения,195 сборник с 

хумористични разкази от северна Норвегия196), 

                                                 
193 Единствената по-цялостна монография върху 

екзистенциалната философия на Запфе е написана от Г. 

Фльойстад Петер Весел Запфе. Въведение (Peter Wessel Zapffe: 

En introduksjon (1989)). 
194 Запфе посвещава редица есета на известни личности като 

норвежкия драматург Хенрик Ибсен (Портретът) (Portrættet) 

(1960), на норвежкия полярен изследовател Роалд Амундсен 

(Пътят на Роалд Амундсен) (Roald Amundsens vei) (1961), на 

нарастващата роля на рекламите (Апропó реклама ) (À propos 

reklame). 
195 Освен чисто философските стихотворения (с космогоничен 

характер), интерес представлява, например, стихотворението 

Welcome, Big Brother!, посветено на предстоящото посещение на 

Хрушчов в Норвегия през август 1959 г.  
196 Става въпрос за сборника Умности и неумности. Кратки 

истории от Тромс и Нурдланд (Vett og uvett. Stubber fra Troms 

og Nordland) (1942), съдържащ четирдесет и девет 

хумористични истории, събрани и записани от училищния 

директор Оле Хейде Аас. Неговият син, Ейнар К. Аас е 

състудент на Запфе в университета в Осло, като съвместната 

работа по историите започва (заедно с вече пенсионирания Оле 

Аас) през 1924 г. Запфе добавя художествени истории към 

сборника, който предизвиква голям успех при издаването му 

през 1942 г.  
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остава задълго недостатъчно познато в неговата 

цялост дори за норвежкия читател. До голяма степен 

това се дължи и на интелектуалната „сянка“ на Арне 

Нес върху творчеството на Запфе, както и фактът, че 

повечето от неговите статии са публикувани на 

рaзлични места в периодичния печат.197 

Събрани съчинения на Запфе са публикавни едва 

през последните тридесет години, като има две пълни 

издания – десеттомното издание от 1996-1999 г. на 

норвежкото издателство Pax Forlag, както и 

десеттомника от 2015 г., публикуван от същото 

издателство. 

Засега неговото основно съчинение За 

трагичното е преведено единствено на шведски 

език, като в допълнение може да бъде посочен 

компендуим от преводни текстове на немски език.198 

Една от причините е не само специфичният език, на 

който Запфе пише своите текстове (език, който 

изобилства с неологизми, архаизми и граматични и 

лексикални форми, близки до датския език), но и 

уникалността на неговите идеи. Липсата на аналог в 

                                                 
197 Основна заслуга за събирането и систематизирането на 

статиите и есетата на Запфе има норвежкият философ, катерач и 

екоактивист Сигмунд Квальой Сетренг (Сетеренг), който е 

инициатор на сборника Дръзки удоволствия и други теми от 

един живот под открито небе (Barske glæder og andre temaer 

fra et liv under åpen himmel) (1969), обявен през 2008 г. за най-

добрата норвежка книга за живот на открито. Близък приятел и 

съмишленик на Запфе, Квальой е един от най-последователните 

популяризатори на Запфе в Норвегия. Повечето от есетата на 

Запфе са публикувани на страниците на норвежките вестници 

Morgenbladet, Aftenposten, Farmand и др.  
198 Peter Wessel Zapffe, Ausgewählte Texte, Zürich: Thomann-Bolz-

Verlag, 1999. 
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норвежката, а също и в редица европейски 

философски традиции, както и неяснотите в 

текстуалните препратки и заимствания от страна на 

Запфе,199 предполагат изключителна ерудираност от 

страна на читателя, който трябва да притежава 

висока компетенция в сфери, които не се ограничават 

до философията, а изискват задълбочени познания в 

областта на психологията, неврофизиологията, 

драматургията и т.н., както и добро владеене на 

немски и латински език.  

Ето защо едно от големите предизвикателства 

при превода на текстовете на Запфе е свързано с 

необходимостта от въвеждането на редица детайлни 

коментари и уточнения, които на пръв поглед 

усложняват възприемането на преводния текст. 

Екстраполирайки твърдението на Р. Фремстедал, 

гласящо че Запфе заимства някои от идеите на 

                                                 
199 Запфе рядко посочва едновременно автор и произведение, на 

които се позовава. Поради широкия интердисциплинарен 

„фонд“ от идеи и концепции, норвежкият философ често не 

прецизира източниците си, дори когато става въпрос за слабо 

познати текстове. Такъв е и примерът със стихотворенията на 

Демел и Рилке, цитирани в текста Биософска перспектива. 

Стихотворенията са оставени в немския им оригинал, което е 

често срещана практика при Запфе по отношение на 

позоваването на немски източници, като никъде не се 

споменават заглавията им и годината на публикуване. И докато 

стихотворението на Рилке относително лесно се „декодира“ 

като част от цикъла Часослов, стихотворението на Демел 

поражда редица въпроси. Единственият източник, свързан с 

името на Демел, който Запфе цитира в библиографията си към 

Въведение в литературната драматургия е съчинението му 

Трагедия и драма (Tragik und Drama. Bd. 9, s. 12. (1909)), което е 

прозаично съчинение. 
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Киркегор, за да „създаде свой тип екзистенциализъм“ 

(Fremstedal 2012: 301),200 можем да примем, че 

норвежкият философ подхожда по същия начин по 

отношение и на много други автори. Ето защо имаме 

основания да се съгласим с тезата на Фремстедал, че 

Запфе „успешно комбинира“ различни „импулси“ 

(Ibid.) в стремежа си да изгради своя уникална 

философска теория, съдържаща редица 

интердисциплинарни препратки и послания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
200 Roe Fremstedal. Peter Wessel Zapffe: Kierkegaard as a 

Forerunner of Pessimistic Existentialism, In Jon Stewart (ed.), 

Kierkegaard’s Influence on Philosophy – German and Scandinavian 

Philosophy, 2012, 289–302. 
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Биософска перспектива 

Въведение в проблематиката на 

драматургията в една по-широка връзка с 

живота201 

 

Има такива драматурзи, които разглеждат своя 

предмет изолирано: за тях драмата е един затворен 

свят и те пренебрегват (съзнателно или несъзнателно) 

изследването и описанието на нейните връзки с 

„плодородната ѝ почва” (til „grobund”), със сходни 

културни феномени и т.н. Независимо от това 

повечето се опитват да ситуират полето на своите 

изследвания или да го разглеждат в един по-широк 

контекст. Този контекст, който ние смятаме да 

открием, но който много по-често сам ни се разкрива, 

понякога е животът, който напоследък виждаме; най-

често това е изкуството, където драмата се чувства 

като у дома си под формата на произведение на 

изкуството. Без поредица от прецизирания естествено 

е невъзможно човек да вземе отношение към подобна 

класификация. Но в практиката това често води до 

твърде удобни заключения от гледна точка на 

изкуството: колкото по-голяма е драмата, толкова по-

тясна е сферата ѝ и по-ограничени са заключенията, 

ако тяхната валидност зависи от неясни, подлежащи 

на дискусия и почти никога дискутирани 

                                                 
201 Главата Биософска перспектива е публикувана като трета 

глава в монографията Въведение в литературната драматургия 

(Indføring i litterær dramaturgi) (1961). Преводът е направен по 

Есета. Петер Весел Запфе (Essays. Peter Wessel Zapffe), 

редактирани от Я. Б. Гундерсен и С. К. Сетeренг, 1992, Осло, 

Авентура, 141-168. 
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предпоставки. Теорията за прецизирането на 

качеството (глава VII202) ще покаже защо ние не 

можем да усвоим един подход като гореспоменатия, 

когато търсим основания за въвеждането на двете 

основни понятия, а именно – понятията „драматичен 

материал” (“dramatisk stoff”) и „драматично 

впечатление” (“dramatisk indtryk”). 

Както видяхме в предишната глава, изглежда, че 

произходът на цялата категория „драматично” лежи в 

емпиричното наличие на драматичното впечатление – 

преживявания, чийто специфичен характер за 

преживяващия индивид естествено ги разграничава 

от впечатления, които нямат драматичен характер. Те 

се характеризират (както установихме чрез 

интроспекция и доказателства, както и на базата на 

наблюдения в ежедневната употреба на езика) като 

вътрешно, душевно-физиологическо състояние 

(sjælelig-fysiologisk tilstand), в което човек се поставя 

в качеството си на наблюдател: състояние на 

състрадание, на напрежение, на задух, на сърдечен 

шок, на „естетическа треска” и т.н. Но в подобно 

състояние идва като незаменимост интелектуалнaта 

съзнателност за природата на това, което човек 

съзерцава, за явяващите се богати на следствия 

характеристики на съзнателността, отвъд които се 

създава впечатление от греспоменатия вид. Ние 

приемаме, че подобни впечатления също могат да 

бъдат породени от музиката и визуалните изкуства, 

но случаите, с които драматургията се занимава в 

                                                 
202 Става въпрос за глава VII от съчинението Въведение в 

литературната драматургия (Indføring i litterær dramaturgi) 

(1961). 
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частност, са провокирани от „драматичен материал”. 

Този термин обхваща също материя, притежаваща 

важни характеристики, които са общи с 

драматичната, провокираща впечатления материя. Но 

само в случай, че човек не може да вземе под 

внимание способността за провокиране на 

впечатления в самия процес на класифициране 

поради липсата на средства за контрол. Общите 

характеристики се откриват в твърдения като 

„желание за влизане в битка с опонента” и т.н. (срв. 

предложенията в предишната глава), които също 

могат да бъдат прецизирани по различен начин. 

Чрез тази формулировка ние разглеждаме 

материала на драмата като част от „борбата за 

оцеляване”: съответно - изглежда изкушаващо той да 

бъде разглеждан в една по-голяма биософска 

(билогическа) цялост (“biosofisk” (biologistisk) enhet). 

Под „биософия” се разбира една философия, един 

теоретичен възглед за съществуването, ориентиран 

към биологията и нейните „анекси” (например, 

палеонтологията и др.), който съответно се отнася 

изцяло емпирично към всички свои проблеми. По 

този начин биософският възглед относно дадена тема 

(в случая - драматургията) ясно се разграничава както 

от един метафизичен възглед (респективно, от един 

духовен, материалистичен, виталистки, финалистки, 

религиозен възглед и т.н.), така и от един 

спекулативен, естетически светоглед – който е 

индиферентен и не непременно полемичен. Ако 

именно тези мирогледи (helhetsbilleder) са от такъв 

характер, че се предполага неведомите сили да се 

легитимират чрез природните закони и биологичния 
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живот, тогава това би означавало, че те се основават 

на същия материал на изследване и разликата се 

дължи единствено на начина на интерпретацията му. 

От друга страна, ако те (мирогледите – б. на пр.) 

включват импулси, които от гледна точка на 

съзнателни „теологични” предпоставки (av bevisste 

“teologiske” grunder)203 са нарушени и могат да 

нахлуят по всяко време: тогава човек или променя 

курса, или трябва да се осланя на базата на общия 

опит. Тогава разликата се дължи на най-дълбоките 

предпоставки и поради липсата на обща платформа, 

компромисът е невъзможен. Едно убеждение, което 

се дължи на екстензията (forlængelsen) на опита, 

предизвиква единствено любопитвство от гледна 

точка на биософията: съответно - едно убеждение, 

което „върви срещу” опита (Бог го е грижа за земните 

потребности на всички хора, дори без те да трябва да 

работят) представлява интерес само като симптом. В 

драматургията метафизичната ориентация е 

представена от автори като Хегел, Шопенхауер, 

Ницше, Йозеф Кьорнер204, Петер Роксет205. От друга 

                                                 
203 В изданието от 2015 г. се говори за „телеологични 

предпоставки” (“teleologiske” grunder). (Zapffe 2015c: 80). 
204 Йозеф Кьорнер (1888-1950) e литературовед и писател от 

австрийско-чехословашки произход. Изучава германистика в 

университетите във Виена и Прага. От 1913 г. е приват доцент в 

университета в Прага, а в периода 1930-1938 г. е професор в 

новооснования департамент по история на литературата. През 

1945 г. се оттегля от преподавателска дейност по политически 

причини. До края на живота си работи самостоятелно, бивайки 

финансиран предимно от свои приятели. Интересите на Кьорнер 

в областта на литературата са свързани предимно с епохата на 

Романтизма. Той издирва и публикува три хиляди оргинални 

писма на братята Шлегел. Неговият почти тридесетгодишен 
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труд Библиографски справочник на немската литература 

(Bibliographischen Handbuch des deutschen Schrifttums) се 

отличава със своята прецизност и задълбоченост. Сред 

основните съчинения на Кьорнер са. Изследвания върху 

Нибелунгите в немския Романтизъм (Nibelungenforschungen der 

deutschen Romantik) (1911), Посланието на немския 

Романтизъм към Европа (Die Botschaft der deutschen Romantik 

an Europa) (1929), Кризисните години на ранния Романтизъм. 

Писма от кръга на Шлегел (Krisenjahre der Frühromantik. Briefe 

aus dem Schlegelkreis) в два тома (1936-1937). [Österreichisches 

Biographisches Lexikon 1815–1950] (бел. на прев.). 
205 Петер Хялмар Роксет (1891-1945) е първият норвежки 

литературовед, който въвежда литературознанието като 

академична дисциплина в Норвегия. Изучава френска 

литература и философия в Кристияния (днешно Осло). През 

1915 г. заминава за Майрока, където пише теза за земеделската 

терминология, използвана от жителите на острова, която е 

публикувана в Барселона. В периода 1916-1921 г. пребивава във 

Франция, Испания и Италия. Връщайки се в Кристияния става 

стипендиант по романска филология. Престоят му в Париж от 

1923 г. се свързва с проучванията му върху творчеството на 

Кондияк, за когото пише дисертация. Впоследствие е назначен 

за лектор по френски език в университета в Осло, работейки 

върху проблеми в сферата на класическата френска трагедия. 

През 1928 г. Роксет издава „първата монография по теория на 

литературата в Норвегия”, а именно – Френската трагедия I. 

Формата на френската трагедия. Корней (Den franske tragedie 

I. Den franske tragedieform. Corneille). Вторият том, който е 

трябвало да бъде посветен на Расин остава неиздаден, вероятно 

поради факта, че ръкописът изгаря при пожар в хотела, в който 

Роксет живее през 1941 г.. Концепцията на Роксет за 

литературата се основава на следните принципи: всички теории 

за литературата трябва да започват от „спонтанното естетическо 

удоволствие”, поетическото произведение произлиза от един 

дълбок по-духовен живот, а не от от биографичната 

„повърхностост”, и не на последно място – събраните съчинения 

на поета трябва да се разглеждат като една завършена цялост. 

[Norsk biografisk leksikon. Karin Gundersen. 2009] (бел. на прев.). 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichisches_Biographisches_Lexikon_1815%E2%80%931950
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichisches_Biographisches_Lexikon_1815%E2%80%931950
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страна, биософски релевантни са твърденията, които 

откриваме при Х. В. Брьондстед206 (в съчинението 

                                                 
206 Холгер Валдемар Брьондстед (1893-1977) е зоолог, ректор на 

университета в Копнехаген. Изучава природни науки, в 

частност – зоология в същия университет. През 1917 г. е 

назначен за асистент на проф. Й. Е. В. Боас в зоологическата 

лаборатория към Аграрния университет в Копенхаген. По 

икономически причини Брьондстед е принуден да напусне 

работа през 1920 г. Същата година е назначен в гимназията в 

Биркерьод, ползвайки се с репутацията на утвърден педагог и 

издавайки книга на базата на своя опит със заглавие Бъдещето 

на гимназията (Gymnasiets Fremtid) (1945), както и редица 

популярни книги по биология, сред които Биология (Biologi) 

(1928), Преобразуването на видовете (Arternes Omdannelse) 

(1939), Клетката и нейният живот (Cellen og dens Liv) (1939). 

Брьондстед възстановява научните си занимания първо като 

сътрудник на Алберт Фишер в Биологическия институт към 

фонда Карлсберг, а впоследствие и като Рокфелеров 

стипендиант в Стокхолм за периода 1934-1936 г. Това е и един 

от неговите най-плодотворни периоди. Тогава се появява и 

съчинението му Изследване на физиологичното развитие на 

Spongilla lacustris (Entwicklungsphysiologische Studien über 

Spongilla lacustris) (1937), което съдържа експериментални 

проучвания върху регенерацията на сладководните гъби. През 

1948 г. Брьондстед става професор по зоология в университета в 

Копнехаген. Там той прави проучвания в съответствие с най-

модерните стандарти, включвайки цитологията и 

експерименталната ембриология като научни дисциплини. 

Издава монографиите Нашите биологични основния. I. 

Клетката (Vort biologiske grundlag. I. Cellen) (1956), II. Полът 

(Kønnet),(1957), III. Ембрионалното развитие 

(Fosterudviklingen) (1957), IV. Индивидът (Individet) (1958), V. 

Родът (Slægten) (1959). В научно отношение Брьондстед 

продължава заниманията си със сладководни гъби, както и с 

процесите на регенерация, която е другата ключова тема в 

неговите проучвания. В по-късните си съчинения той изследва 

връзката между философията и хуманитарните науки и 
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му Биология и човешко разбиране) (Biologi og 

menneskeforståelsе), както и при Я. фон Юкскюл207 

                                                                                              
биологията. Тази страна от неговите занимания е отразена в 

цитираното от Запфе съчинение Биология и човешко разбиране 

(1951). Следват съчиненията Годините на атомната енергия и 

биологичното бъдеще на човечеството (Atomalderen og 

menneskets biologiske fremtid) (1956), Познание на природата, 

познание на Бога и вяра (Naturerkendelse, gudserkendelse og tro) 

(1956). След пенсионирането си се отдава на активна творческа 

дейност, издавайки на базата на досегашните си изследвания, 

монографията Планетарна регенерация (Planarian Regeneration) 

(1969), заедно със съчиненията си върху ролята на философията 

и хуманитарните науки (Мисли за преосмислянето на нас 

старите (Tanker til overvejelse for os ældre) (1969), Година 2030. 

Едно предизвикателство за младите поколения (År 2030. En 

udfordring til de yngste generationer (1973), Eдин живот – три 

времеви периода (Et liv - tre tidsperioder) (1974), Противоречиви 

есета за някои важни проблеми на съществуването 

(Kontroversielle essays, om nogle vigtige tilværelsesproblemer.) 

(1975)). [Dansk biografisk leksikon, 3.udg. Knud Jørgen Pedersen, 

1979-1984] (бел. на прев.). 

207 Якоб Йохан фон Юкскюл (1864-1944) е биолог от естонско-

германски произход, който работи в сферата на мускулната 

физиология, поведението на животните и кибернетиката. Едно 

от неговите основни научни постижения се свързва с 

утвърждаването на термина „среда” (Umwelt), използвано от 

семиотика Томас Сибиък, a именно средата, която животното 

или видът животни възприема със своя уникален когнитивен 

апарат. Юкскюл е и един от пионерите в областта на 

биосемиотиката. Неговите занимания дълго време са били 

пренебрегвани от представителите на т.нар. механистична 

биология и биват реабилитарни не от биолози, а от философи 

сред които Касирер, Ортега-и-Гасет, Шелер, Хайдегер, Мерло-

Понти. В периода 1884-1889 г. той изучава зоология в 

университета в Дорпат (днешно Тарту), а в периода 1837-1900 г. 

физиология в университета в Хайделберг. Там през 1907 г. 
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(Биологически светоглед) (Biologische 

Weltanschsаuung).208 

С въпроса за драматичното впечателние, по 

необходимост отиваме в сферата на психологията, 

докато уточняването, свързано с материала на 

драмата трябва да бъде в тази област, където животът 

се бори за своето съхранение, както и за своето 

развитие в една повече или по-малко 

предразполагаща среда. Всички дисциплини, които 

имат тази борба, ще бъдат, разбира се, взети предвид 

от изследователите, заинтересовани от биософията. 

Тук, където често при други обсотятелства човек 

открива „чисти случаи”, от педагогическа гледна 

точка се сблъсква с най-лесно достъпния материал в 

примитивното развитие на живота. Биологията 

предпоставя определено фундаментално родство за 

всички живи организми, в това число по отношение 

                                                                                              
защитава дисертация в областта на мускулната физиология. 

Развива понятието за „субективност” в сферата на биологията, 

твърдейки че всеки вид проявява уникална перцепция на 

средата, която определя неговото поведение. Въпросната 

субективна перцепция е концептуализирана с термина „среда” в 

емблематичното му съчинение от 1909 г. Среда и вътрешен 

свят на животните (Umwelt und Innenwelt der Tiere). От друга 

страна Юкскюл се опитва да приложи възгледите на Кант в 

областта на биологията, възприемайки се като продължител на 

делото на Йоханес Мюлер и Карл Ернст фон Баер. Поради 

критичните си изказвания срещу нацистката идеология, 

Юкскюл е принуден да емигрира през 1940 г. на остров Капри, 

където остава до края на живота си. [New World Encyclopedia] 

(бел. на прев.). 
208 Става въпрос за съчинението на Юкскюл Елементи на един 

биологичен светоглед (Bausteine zu einer biologischen 

Weltanschauung) (1913) (бел. на прев.). 
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на устройство и условия; различия не са 

дискутирани. Всъщност един биософски аспект е бил 

формулиран още от пророка Иисус, който в притчата 

за семето,209 попаднало в различна почва, бивайки 

по-малко от орехова черупка, разказва как в една 

зърнена обвивка се съдържа основната форма на 

живота и неговите условия. (Семената са 

предпоставени като еднакво устроени и няма никаква 

намеса на Йехова). Хиляда и осемстотин години по-

късно, но преди Дарвин, Шелинг-Щефенс210-

                                                 
209 Става въпрос за Притчата за сеяча (бел. на прев.). 
210 Хенрик Щефенс (1773-1845) е норвежко-датски учен, 

философ и писател. През 1797 г. защитава дисертация по 

минералогия. Една година по-късно получава стипендия по 

минно дело и геология във Фрайбург, но остава в Йена. Там той 

се запознава с философията на Фихте и Шелинг и публикува 

своя „най-голям принос към новата натурфилософия” Приноси 

към същинската природна история на Земята (Beyträge zur 

innern Naturgeschichte der Erde) (1801). Връщайки се в 

Копенхаген, през 1802 г., Щефенс започва да изнася своите 

прочути лекции за новите направления в духовния живот в 

Германия. През 1804 г. Щефенс става професор по философия в 

университета в Хале, където остава до закриването му от 

Наполеон две години по-късно. Връща се в университета при 

неговото повторно отваряне през 1808 г. Впоследствие става 

професор в университета в днешен Вроцлав, а също и негов 

ректор в периода 1821-1822 г. През 1824 г. се връща за кратко в 

Норвегия в един от най-драматичните ѝ периоди, свързани с 

борбата за независимост. В съчинението Норвежкият 

парламент през 1824 г. (Der norwegische Storthing im Jahre 

1824), посветен на предложението на Карл Юхан за промени в 

конституцията, Щефенс взима страната на норвежкия народ, 

подчертавайки обаче, че норвежците все още не са достигнали 

етапа на зрялост за подобно демократично състояние като 

Конституцията от 1814 г. Постепенно неговата позиция като 

ортодоксален Лутеранец го поставя в изолация. Той 
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Вергеланд211 виждат212 във „въртеливата извивка на 

змията” (“Ormens snelle Bugten”) борбата на херувима 

                                                                                              
категорично се разграничава и от националистичните 

настроения в Германия. [Norsk biografisk leksikon. Ivar Sagmo. 

2009] (бел. на прев.). 
211 Хенрик Вергеланд (1808-1845) е един от най-известните 

норвежки поети в епохата на Романтизма, брат на популярната 

норвежка писателка и защитничка на правата на жените Камила 

Колет. Утвърждавайки се като „романтичен поет” под 

влиянието на английския и немския романтизъм, най-вече под 

въздействието на Байрон, той не се ограничава до поезията като 

жанр. Сред неговите най-известни поетични произведения са 

стихотворението Първата лятна птица (Den første Sommerfugl) 

(1837), Първата прегръдка (Den første Omfavnelse) (1838), както 

и стихотворенията За пролетта (Til Foraaret), На моя шибой 

(Til min Gyldenlak), коeто пише на смъртния си одър. Също така 

Вергеланд е автор на драми (Убийцата на деца 

(Barnemordersken) (1835)) и сатири, сред които Последните 

мъдреци (De sidste Kloge) (1835), Английска сол (Engelsk Salt) 

(1841), подписвани с псевдонима Сифул Сифада. Вергеланд е 

автор и на редица публикации в периодичния печат, включващи 

рубриката За обикновения човек (For Almuen) от 1830 г., 

редакторската дейност на радикалния вестник Гражданинът 

(Statsborgeren) (1835-1837), както и на вестника За 

работническата класа (For Arbeidsklassen) (1839-1845). 

Взимайки активно отношение към редица социални проблеми, 

Вергеланд се включва и в езиковия дебат за утвърждаването на 

„ландсмол” („нов норвежки език” – днешният „ню норшк”). 

Поради тази причина той е определян като предшественик на 

друг яростен защитник на идеята за изграждане на книжовен 

език на диалектна основа, а именно – на норвежкия лингвист и 

преподавател Кнуд Кнудсен. От друга страна Вергеланд се 

ангажира и с активна педагогическа дейност, издавайки 

учебника Учебник за норвежката младеж (Læsebog for den 

norske Ungdom), съвместно с Н. И. Весел-Берг, както и детска 

поезия (едно от най-известните му стихотворения е Зли духове и 
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да разпери крила – една мисъл, която 

еволюционистките теории одобряват по отношение 

на това какъв е пътят от амебата до гения. 

Фундаменталните прилики, свързани с устройството 

и условията могат да бъдат изследвани от всеки, 

независимо от която и да било теория. 

Традиционният дуализъм „индивид-среда” обаче 

вече не е толкова ефективен, след като Якоб фон 

Юкскюл (в съчинението си Среда и вътрешен свят 

на животните (Umwelt und Innenwelt der Tiere) 

(Берлин, 1921) излага и аргументира тезата, че 

средата за отделния вид, всъщност дори за 

съответния индивид, се определя съвместно, 

вероятно напълно се определя, от сетивното 

                                                                                              
джудета (Nisser og Dverge)). [Norsk biografisk leksikon. Jørgen 

Magnus Sejersted. 2018] (бел. на прев.). 
212 Става въпроса за поемата на Вергеланд Сътворението, 

Човекът и Месия (Skabelsen, Mennesket og Messias) (1830), която 

е доработена и издадена през 1845 г. със заглавие Човекът 

(Mennesket). Оригиналните посвещения от първата печатна 

версия на съчинението от 1829 г. са разширени до седем 

„проповедници на истината, свободата и любовта”, между които 

Нилс Трешов, Хенрих Щефенс, П. А. Хайберг и бащата на 

Вергеланд. Реакцията към сборника не закъснява. На 15.08.1830 

г. в норвежкия вестник Моргенбладет е отпечатано анонимно 

първото стихотворение на Й. С. Велхавен, под формата на остра 

критика срещу поезията на Вергеланд, която е характеризирана 

като „безумна“, изпълнена с макабрични мечти и подигравка 

срещу божественото величие. В отговора си, излизащ още на 

следващия ден, Вергеланд отбелязва, че се е опитал да напише 

„Епос на човешкия род [...] Библия на републиканците”. 

Полемиката между двамата автори продължава в поетична 

форма в няколко броя на вестника. [Norsk biografisk leksikon. 

Jørgen Magnus Sejersted. 2017] [Norsk biografisk leksikon. Vidgis 

Ystad. 2009] (бел. на прев.). 

https://brukere.snl.no/1012
https://brukere.snl.no/1012
https://brukere.snl.no/1012
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устройство на живите организми във връзка с едно 

възможно вътрешно развитие на впечатленията. Тези 

способности и органи са единственото средство, 

единственият път към утвърждаването на 

характеристики на средата – или по-точно: към 

утвърждаването на един Х, който съответно би бил 

наречен или би бил третиран като „среда” 

(“omverden”). Доколкото се отнася до ежедневния 

опит, тази връзка намира своя конвенционален израз 

в изречението: Видяното зависи от очите, които 

гледат. В последните години радиоапаратът често e 

използван като eмблематичен модел: той хваща само 

вълните, за които е настроен, останалото е тишина, 

другите вълни не съществуват за апарата. Нито една 

от тези вълни не съществува за човека чрез директни 

възприятия, само чрез посредничеството на знанието 

и апарата като посредник, който се явява 

„допълнение” и съответно – като модификатор на 

нашето перцептивно устройство. Кучето живее в 

един свят на звуци и миризми, който ние познаваме 

само опосредствено и т.н. Основната мисъл на 

Юкскюл може да се разгледа като философски 

съотнасяща се с тезата на Бъркли „esse est percipi” – 

евентуално дори като връщане към твърдението на 

Протагор, че „човекът е мяра на всички неща” 

(“homo-mensura-sætningen”) (А. Нес, История на 

философията (Filosofiens historie), Осло 1953, стр. 

60, 61, 62 ). В различни форми темата за „Аз-а и 

средата” се среща почти във всички философски 

теории. Доколкото човек „мисли биософски”, 

философските формулировки са само от 

второстепенен интерес. За да бъде схваната 
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неопровержимостта на тезата „esse est percipi” от 

едно съзнание, тя трябва да бъде определена (след 

като работата по прецизирането е приключена) от 

перспективата на “percipi”, от която човек може да 

разбере едно “esse” без “percipi”. Следователно така 

ние всъщност имаме една погрешна теза преди да 

съумеем да сравним въпросното „esse” с неговото 

“perceptum” при разрешаването на проблема с 

идентичността. Съобразно интенцията на Юкскюл, 

изречението може по-подбре да се формулира по 

следния начин: „Биологията не може да работи с 

нищо друго освен с „perceptum”“. Но при 

съчетаването (вероятно, при акумулирането) на 

редица възприятия един студент на Бъркли или 

Юкскюл приема, че в основата на възприятието му да 

схваща възприятието на животните лежи при всички 

случаи едно изначално усложнение (“perceptum est 

percipi”). 

В практическия живот интерференциите на 

възприятията с едно предпоставено “esse” могат да 

имат тежки последствия. Твърдението, че друг 

индвид има друго възприятие обаче е несъществено 

от гледна точка на биософията, освен ако въпросното 

нещо няма друга релевантност като интерес за 

индивида. 

От гледна точка на биософията едно живо 

същество се характеризира съобразно своите 

интереси: по отношение на тях, устройството на 

сетивата е допълнено с интелекта, паметта, 

фантазията и емоционалния живот (вторично). 

Тук думата „интерес” се използва като 

събирателно за редица термини, които са повече или 
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по-малко синоними – потребност, порив, 

удоволствие, желание, воля и т.н. Необходимостта от 

дистинкции не се проявава предварително. 

Следователно интересът се проявява, когато нещо е 

„спешно, притискащо” (“maktpåliggende”), когато 

„нещо трябва да се направи”; то е важно, то има 

стойност. С по-голяма или с по-малка интензивност, 

индивидът ще се присъедини или разграничи от 

тенденции, нагласи, „да свърши (постигне) нещо” 

или да „избегне нещо”. Индивидът „харесва” или „не 

харесва”, казва „да” или „ не” на съответното 

съхраняване или промяната на дадено състояние. 

(Възможно е човек да класифицира част от каузално 

детерминирани интереси в противоположни двойки: 

например, „да” на контакта (Ja til kontakt), „не” на 

изолацията (Nei til isolation) и т.н., но експериментът 

не ни изкушава на момента). 

С други думи индивидите придобиват биософска 

значимост, доколкото те се държат като носители на 

интереси (som interesse-bærere). Тук думата се 

употребява независимо от нейното централно място в 

целия начин на мислене, не за да означи определено 

прецизиране. Изразът има много приложения. Той 

описва индивида като биософска цялост (som 

biosofisk enhet) и прави излишно да се вземе 

отношение относно противоречиви дуализми от типа 

„дух и материя”, „душа и тяло”, „материализъм и 

духовност”, „психически каузален закон или 

свободна воля” (“psykisk årsakslov eller fri vilje”) и 

т.н. Дистинкции от този тип са биософски релевантни 

само когато имат реално значение за благополучието 

на човека (Срв. Юкскюл, Биологичен светоглед 
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(Biologische Weltanschauung), Мюнхен, 1913, стр. 143 

и на други места от цитираното съчинение; Х. В. 

Брьондстед, Наука и светоглед, (Videnskab og 

livssyn), стр. 60). 

За философа гореспоменатите въпроси са обект 

на изследване, чието приключване e цел сама по себе 

си или средство за постигането на друга цел 

(промовиране и др.). Драматургът не се сблъсква 

често с философи, въпреки че става така, че един 

драматичен поет прави каузалната връзка предмет на 

специално проучвание. В най-често срещания 

„драматичен материал” (тук под „материал” се 

разбира в широк смисъл или в собствен смисъл 

„драма”), драматургът е свързан с хората, ако 

интересите отиват отвъд теоретичното решение на 

проблеми, които може да са се появили в резултат от 

гореспоменатите дуализми. Отношения като „душа и 

тяло” могат да бъдат използвани от драматурга като 

помощни средства за тълкуването на конкретни, 

богати на последствия ситуации. В един извънреден 

случай, може би стоят въпросите за каузалния закон 

и свободната воля на човека - отчасти благодарение 

на всеобемащата си философско-историческа 

традиция (метафизика, етика, наказателно право), 

отчасти доколкото всеки човек практически 

ежедневно се изправя лице в лице с фундаментален 

опит и неговата пораждаща тревожност, афективно 

натоварена практическа проблематика. Например, 

човек се изправя пред избор на действие, имайки 

силни мотиви „за” и „против”, вероятно със 

съдбоносни последствия и в двата случая. Или човек 

има за задача да оцени начина на поведение на друг 
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човек. Опитът ни е научил да действаме с „връзки на 

зависимост”, „релевантности”, „калкулации”, 

„вероятности”, „функционална връзка” и др. Всички 

познават етическата борба, породена от тревожността 

на избора: човек я (борбата - бел. на прев.) преживява 

постоянно по нов начин, без да отчита своята 

потенциална позиция в една дискусия за свободната 

воля – например, позицията, че един волеви избор без 

мотиви или независим от мотиви става неясен и 

изглежда абсурден, или точно обратното – за един 

свободен човек е деградиращо и отвращаващо да 

бъде подчинен на причинената от масите диктатура. 

В ситуации на потисничество, теоретическите 

спекулации ще представляват лукс, който е забранен 

заради недостига на време. Да се колебаеш означава 

да действаш. Драматургът има отношение към 

носителите на интереси: за него интересът към 

теоретичното решение на въпросите е само 

спорадичен и във връзка с останалите интереси. 

Под „носител на интереси” (“interessebærer”) 

имаме предвид най-вече индивиди, които имат 

съзнание за своя интерес. Също така можем да 

дефинираме, че интересът не се появява преди една 

тенденция и т.н. да бъде осъзната и наложена на 

решаващите институции, които след това ще се 

опитат да реализират интереса с подръчни средства. 

По-нисшите животни и растения, на които не 

приписваме съзнанието да избират, са най-близо до 

това, което бихме нарекли условия на живот. 

Всеки един носител на интереси живее в среда, 

която има различно и променящо се отношение към 

неговия актуален статус, свързан с интересите. 



 

381 

 

Средата може да бъде в хармония с интереса 

(контакт, състрадание, любов, солидарност и др.) – 

нормалната среда при възрастните като част от 

средата на младите. Средата може да бъде 

индиферентна (земя, вода, въздух, определени 

животни и хора, които „не ги е грижа” за носителя на 

интереси). Те могат да унищожат или да насърчат 

благосъстоянието му, но това е, доколкото той може 

да отсъжда, а не защото е задействаща причина 

(Фотография на „индиферентна среда” във Виндиш 

(Windisch),213 Цветна фотография, Осло, 1954, стр. 

105). Средата може да бъде и враждебна, зла, 

„дяволска”. Тя е такава, когато нейните интереси 

съвпадат с нарушаването на гореспоменатите 

интереси на индивида (например, садистите и т.н.). В 

един междинен клас можем да поставим дивите 

животни, които атакуват от глад или лидери, които 

неохотно изпълняват своя дълг да порицават. 

Под съдба тук разбираме връзката между 

фактическите, постоянни условия на интерес и един 

обмислен, дългоочакван, мечтан, хипотетичен, 

идеален курс (на събитията – бел. на прев.). За 

радост, баланс или ужас, в основата на избягването 

на една или друга съдба, лежи сходството между 

всички носители на интереси, от плъха в контейнера 

за боклук до разрива на гения с последните отговори. 

В светлината на биософията, живите същества, 

нещата и условията се разглеждат като източници на 

съдбата. В същата степен, в която престават да бъдат 

такива, те се доближават до периферията на 

                                                 
213 Виндиш е община в окръг Бруг в кантона Ааргау (северна 

Швейцария) (бел. на прев.). 
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биософската перспектива. Такъв, например, е един 

„план на света”, в който съзнателният човек не взима 

друго участие освен като безличен материал. 

Само носителите на интереси имат съдба. 

Лишеният от интерес свят не преживява никаква 

„разлика в благоденствието”, каквото и да се случва с 

него. Например, дали определените от хората 

цялости като „луна”, „снежен блок”, „картоф” се 

смесват или се разтварят, смазват се и се 

разпростират, възпламеняват се или се смразяват. 

Редица подобни цялости са имали неведнъж история, 

разбрана в смисъла на „идентичност с вариации”. 

От друга страна, думата потенциал (potential) 

означава една общност, която свързва целия познат 

свят. Например, потенциал означава акумулиране на 

енергия: човек притежава гравитационен потенциал 

(по отношение на един камък, който стои високо), 

потенциал за натиск (в парния котел), потенциал за 

топлина (в една фурна), електрически потенциал (в 

един зареден полюс). Всички потенциали си 

приличат по това, че ако не бъдат възпрепятствани, 

те ще „пропускат”, ще се „задействат” и т.н. докато 

по-високият потенциал не стане подобен на 

потенциала на средата. Природата обаче не позволява 

потенциалът да се акумулира от само себе си за 

сметка на средата. Законите казват „да” на 

изравняването и „не” на акумулирането. Ако силата 

се компресира в борбата с волята на природата, това 

трябва да се случи с употребата на добавените сили 

на тежестта, които са изразходвани по отношение на 

целта (помпите с налягане). Също така можем да 
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говорим за променящия се спад на потенциалите във 

връзка със средата. 

Живите същества (в случая – носителите на 

интереси) имат също така своите чисто физически, 

силови възможности, които се поддържат чрез 

откриването на храна и най-накрая се поддържат чрез 

слънчевата светлина. Но също и в изцяло 

фигуративен смисъл ние можем да си представим 

един „потенциал на живота” спрямо неживата или 

по-слабо диференцираната природа - със сигурност 

една картина със силно променящо се съдържание и 

капацитет. Паралелите, по отношение на условията за 

физически потенциал трябва да бъдат възможно най-

внимателно избягвани, но от това не следва, че човек 

се налага да ги избягва напълно. Флуктуациите в 

човешката психическа енергия често остават встрани 

от всяко изследване, но един силен афект и неговата 

вербализация, или превръщането му в действие, се 

възприема веднага като „зареждане” (en opladning) и 

„разреждане” (en utladning) и така съответстващите 

езикови метафори заемат „широко” място в 

ежедневната реч. 

Във физиката връзката между един висок и един 

нисък потенциал се определя като „напрежение” – 

срв. опънатата тетива на лъка. В контекста на идеята 

за напрежение, човек може да има предвид три 

фактора – вложената сила, заобикалящата среда и 

условията, които възпрепятстват „разреждането”. 

Интересите могат да се разглеждат като по-високи 

потенциали по отношение на един свят (не където 

интересът автоматично се осъществява изцяло, както 

при абсоюлтисткия управник), а където те се нуждаят 
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от прилив на сила, за да не бъдат нарушени 

(например, изолацията) и дори нещо повече, за да се 

реализират. Ето защо редица силни, очевидни 

интереси внезапно предизвикват риск развитието да 

тръгне в противоположна на интересите посока. По-

ниският потенциал на средата, евентуално – 

противоположният тип енергия (била тя позитивно 

или негативно заредена), действа като една 

притегателна сила, като засмукване (et sug). Много 

по-проблематично е да се формират ценности 

(благоприятстващи интересите състояния), отколкото 

те да бъдат унищожени (градът и бомбата). Болестта 

идва в тялото „на килограм” (“i kilovis”) и трябва да 

се извлече отново „грам по грам” (“gram for gram”). 

Дългогодишното приятелство става усвойчиво по 

силата на дреболия. Ако се намирам на четвъртия 

етаж, мога за „нула време” да пропадна надолу и да 

потъна в най-силното отчаяние и страдание. Но аз не 

мога по силата на едно „противоположно „нула 

време”” да се озова на шестия етаж, изпитвайки 

съответното екстатично чувство на щастие. 

Ценностите постоянно трябва да получават енергия 

отвън (например, икономическа субсидия), докато 

разрушението „получава помощ от природата”. 

Хора със силни, необичайни и „крехки” интереси 

предпочитат да се обграждат със себеподобни 

(обстоятелства със същия потенциал), защото една 

индиферентна или различно настроена среда действа 

изтощаващо, подценяващо по отношение на 

реализацията на интересите (изобретатели, 

художници и т.н.). 
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Изследването на подобни връзки се нарича в 

биологията екология или биономия. Ако човек остави 

думите да добавят към цялата „борба на интереси” 

„оцеляването на най-силните и най-щастливите”, 

тогава може да се смята, че материалът на 

драматичното (т.нар. обективно драматично) 

принадлежи на екологията на човешкия живот. 

Занапред ние ще разглеждаме само човешкия 

живот, въпреки че ще бъдат привеждани примери и 

от света на животните.  

Общият набор от интереси, който се удържа в 

определен период от един индивид или една група, 

ще наричаме индивидуален или групов фронт на 

интерес (interessefront). Едно картографиране на 

жизнените условия в света на нисшите видове, както 

и на интересите в света на висшите видове животни, 

би ни дало завладяващо допълнение към учението за 

унаследяването и развитието (генетиката и 

еволюцията). Но доколкото драматургът показва, че 

ще се занимава само с хората, ние няма да отидем по-

далеч от изследването на примитивния човек. 

Най-грубо казано, фронтът на интерес на 

примитивния човек се състои в неща от типа на 

следните: здраве и физически интегритет, свобода, 

добра връзка с роднините, въздух, храна, топлина, 

сексуални отношения и потомство, „добро 

настроение” без определена причина, неща, които са 

вкусни, миришат добре, звучат хубаво, изглеждат 

добре и т.н. Всяко едно от тези неща намира в 

дадената среда различни и променящи се условия, 

било то добри или лоши, и техният общ статус 
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определя благосъстоянието на индивида, неговото 

добруване и удовлетворение. 

Когато инидвидът е ангажиран в реализацията 

на един (вероятно застрашен) интерес (неговото 

желание, внимание и способност се обединяват за 

реализацията) – той, например, се опитва да осигури 

за себе си и близките си храна чрез лов и риболов – 

ситуацията, може да бъде описана с помощта на 

следните фактори. 

1. Интересът или 

потребността, в случая – нуждата от 

храна, поради глада, който е 

състоянието, от което индивидът иска 

да се освободи. 

2. Обектът или предметът, тук 

се има предвид дивото животно, чиято 

смърт означава удовлетворяване на 

потребността (наличната задача). 

3. Помощните средства, които 

стоят на разположение на ловеца 

(оръжието, мускулната сила, но също и 

уменията, практиката, находчивостта, 

хитростта, бързината в действията). 

4. Външни условия (пейзаж, 

зависимост от времето и т.н.). 

5. Свързаният със задачата риск – 

Той се състои не само в това, че 

ловецът може да не успее и поради 

своите усилия да бъде още по-изморен 

и гладен, но и поради факта, че самото 

животно също е носител на интерес. 

Ако интересът му е различен, или дори 
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противоположен на този на ловеца, то 

би могло самò, или с помощта на 

близките си, да предприеме контра-

нападение и да унищожи ценности, 

които досега са били ненакърнени. 

6. Като шесто условие можем да 

посочим поведението на ловеца по 

време на и след лова (неговата радост, 

безразсъдна смелост, страх, 

страхливост, предателство към близки, 

шансът, който е интерпретиран като 

находчивост, умереният и честен, или 

самохвален, евентуално, 

фалшифициран разказ). 

7. Резултатът може да бъде 

един от следните три: а) Ловецът 

успява: той подсигурява храна за себе 

си и за близките си, изпитва радост и 

гордост и бива приветстван от своите 

роднини. б) В същността лежи статукво 

ante bellum,214 подхожда се или с 

облекчение (животното беше твърде 

силно), или с разочарование (той 

трябваше да го надвие) в) Човекът е 

ранен или убит – или без да е 

постигнал нещо, или неговото 

постижение означава спасение (или 

представлява дързък опит за спасение) 

на семейството или рода (героят). 

От тези елементи на ангажимента, особено номер 

две, три и четири (предмет (задача), помощни 

                                                 
214 ante bellum (лат.) - cъстояние преди война (бел. на прев.). 
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средства и външни условия) могат да бъдат в една 

променяща се, реципрочна връзка на баланс, излишък 

или дефицит (на способности – бел. на прев.) 

(достатъчност, недостатъчност, благоразположеност 

и неблагоразположеност, вж. съчинението на автора 

За трагичното (Om det tragiske), Осло, 1941, §§ II, 

17, 47, 49 и др. подобни) – една връзка, която може да 

предизвика изненадващи затруднения. Един „свръх-

излишък” (Et “formeget”) може да бъде също толкова 

унищожителен, колкото и един „свръх-недостиг” (et 

“forlitet”). Аз убивам заека с помощта на ръчна 

граната (свръхпомощно средство), но отново няма да 

имам нищо за обяд. Бялата мечка е твърде голяма, за 

да дръзна да стрелям по нея с лък и стрела. Това е 

моето спасение, тъй като изглежда, че всички 

огромни мечки в този регион страдат от трихинелоза 

и т.н. 

Тази основна схема, заимствана от примитивната 

борба на интереси, запазва своята приложимост също 

и след като развитието на културата започва да се 

съпътства с нарастване на населението, достигайки 

до удвояване на неговия брой, и налага огромни 

промени в техническо и психологическо отношение. 

1. Потребностите. Всички примитивни 

потребности все още разцъфтяват, но претърпяват 

нарастваща диференциация. Самото здраве заема 

широк фронт: упражнения, къпане, диетични 

ограничения, защитата от бактерии, духовната 

хигиена и т.н. Половият живот представлява една 

широка аутотелична сфера, където любовната игра се 

разкрива в богато променящи се нюанси: нещо 

повече, той се превръща в предмет на бизнеса във 
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връзка с театъра, филма, илюстрованите списания, 

грамофонните плочи, козметиката и т.н. Но също 

така той съзнателно се асоциира с репродукцията и 

нейното регулиране. Нарастването на броя на хората, 

пазарната икономика и концентрацията в големите 

градове води до нарастваща доминация на социалния 

сектор от кръга на интереси. Постоянно 

нарастващите инициативи получават значение за 

благоприятстващата връзка на инидвида с 

обществото, с работодателите и колегите, със 

семейството, с юридическата система, с 

професионалните групи и други организации. 

Етическата сфера се ограничава и усложнява. 

Групи, които се обединяват на базата на всеки един 

от общите си интереси, стоят заедно или един срещу 

друг, мъже и жени, млади и стари, село и град, елит и 

простолюдие, разбрани в различни смисли, 

вероизповедания, философски и научни възгледи, 

политически партии, раси и нации. 

Техниката и нарастващият излишък от свободно 

време и покупателна способност са направили 

възможно за относително по-широки групи от 

населението също да удържат и един аутотеличен 

фронт на интереси – с променящо се културно 

значение. Развитието на личността (диференцирането 

и усъвършенстването на интелекта, чувството, 

фантазията, вкуса, знанията, уменията и характера) е 

цел самà по себе си: в известна степен това се отнася 

и за науката и изкуството. Оттук идва и постоянно 

нарастващото желание за лукс и наслаждение от все 

„по-изтънчен” и „по-първичен” характер. 
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Метафизическата част от фронта на интереси 

изначално се намира в добра връзка с боговете на 

времето, лова и плодородието, но също и със 

зараждащото се неясно изумление от смъртта и 

съдбата на смъртните. Би могло да се каже, че 

биологичният инстинкт за самосъхранение, 

аутотеличният стремеж към развитие и жажда за 

власт, заедно с метафизичното безпокойство са 

сферите на интереси, които най-силно 

характеризират културната история на западния свят 

в последните три хиляди години. (Непосредствено на 

втори план идват радостта от живота, етическият 

идеализъм и други подобни). Човек може да 

дискутира кои от тях са тези, които са се разкрили в 

своите най-гротескови форми, дори едно изследване 

по темата би могло да постави метафизичното поле 

като номер едно. Тук в основата лежи една силна 

нужда от сигурност относно централните въпроси за 

природата на света, живота и смъртта (тяхната 

специфична релевантност по отношение на човека), 

тeхният смисъл или безсмислие в светлината на 

нашите категории – по правило, свързани с въпроса 

за екзистенцията на един персонален и всемогъщ Бог 

и неговите (главният Бог винаги е от мъжки род) 

характеристики, преди всичко по отношение на 

тяхната връзка с човешката земна, и евентуално post 

mortem съдба.215 

Като цяло, в своята неограничено варираща 

поява всички тези проблеми конституират един 

осезателен натиск върху съзнанието на 

цивилизования и културно-обременен човек. 

                                                 
215 post mortem (лат.) – след смъртта (бел. на прев.). 
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Кръстосването на гените при стотици родственици е 

готово да интерферира с новата, пълна с 

възможности среда. Най-насилствените конфликти и 

контрасти могат да възникнат не само между хората 

по между им, но дори и може би по-често в рамките 

на отделния ум. Индивиди с богато организиран 

емоционален живот, високо развит интелект и 

глобална съзнателност (verdensomfattende bevissthet) 

могат да се ангажират с дейности, които за тях са от 

жизнена важност, но по отношение на които 

примитивното и изпълнено със сила мнозинство стои 

неразбиращо и затова изпълнено с омраза. 

Общността преживява подобни напрежения по време 

на всякакви видове кризи със социален характер, 

например, когато един нов период в политиката, 

чувство за стил и др. замени един по-стар период 

(или по-старо чувство). 

2. Обектите се развиват съответстващо. 

Осъществява се едно взаимодействие с фронта на 

интереси, доколкото обектите се откриват не само в 

природата, но също са представени в нарастващи 

количества с помощта на техниката. В редица сфери 

обектите са в излишък: предлагането е по-голямо от 

търсенето. Човек се оптива с помощта на рекламата 

да създаде една изкуствена потребност. Обаче 

доминиращите принципи на разпространение 

(дистрибуция), правят така, че, например, в една 

определена географска област или социална сфера да 

има същевременно дефицит. Това се отнася в голяма 

степен до биологични обекти като средствата за 

хранене, отопление, подслон и дрехи. 
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В аутотеличната сфера предлагането е особено 

агресивно: достъпът до игри и танци, спортове и 

атлетика, изящни изкуства, красиви дрехи, както и до 

всички видове непретенциозни забавления по 

правило е много по-голям в модерното градско 

общество, отколкото количеството, което 

способността и психо-физическата възприемчивост 

(рецептивност) могат да понесат – да не говорим за 

икономическите помощни средства. 

Нещо подобно важи за възможността за социални 

отношения, макар че тук срещаме затруднения от 

класификационен характер. Какво е обект в даден 

случай и какво е собствено способност? Какво е 

недостигът на обект и какво е собствено самият 

недостиг? Една широкоразпространена техника е да 

се проектира собствената недостатъчност навън така, 

че да излезе, че именно хората са тези, които нямат 

цел. Но това означава също, че те наистина нямат цел 

и че ценната социална готовност се срива заради 

недостиг на собствения си предмет – или дори 

отговаря чрез агресия. Където войната, окупацията и 

т.н.т. не могат да създадат подходящи обекти става 

така, че една подобна готовност търси изход в 

престъплението. Например, връщащите се удома 

войници са изложени на рискове от такъв „шок от 

вакуум” (“vacuum-chok”). 

Къде съвременните хора ще търсят обектите на 

своите метафизични потребности? Изследователски 

настроените натури, които ги търсят в света на опита, 

биха могли да страдат от липсата на обекти. Но също 

и емпиристки настроените натури могат да открият, 

повече или по-малко, стабилен обект в една 
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комбинация от опит и фантазия (въображение, 

предполагане, вяра и т.н.), като, например, „победата 

на доброто”, „вечният мир”, „щастие и здраве за 

всички хора” и т.н. като постижими бъдещи цели по 

силата на предпоставката за неегоистично 

постижение. По този начин „жаждата за смисъл” е 

почувствана като удовлетворена. Подобни обекти 

(или които другите биха нарекли обекти-заместители 

(сурогати) (objekt-surrogater)) могат да имат тежест 

(стойност) и достойнство – или да деградират до 

чиста пародия (“нещата от живота” като метафизичен 

проблем). През 1953 г. един млад подвързвач на 

книги обяснява, че той би желал да посвети живота 

си на задачата да усъвършенства подвързваческата 

дейност в Норвегия, изцяло преди това да стане в 

останалия Нурден216 и по възможност над неговото 

ниво. Ако успее с тази задача, животът му би 

получил „цeлия смисъл, който е вложил”. 

Религиозният вярващ би искал, ако той 

принадлежи към една организирана група (една 

конгрегация), да намери своя обект вече оформен в 

изповедта на групата. По правило обектът се състои 

във възможността за спасение след смъртта. 

3. По отношение на потребностите и техните 

обекти, помощните средства са също така 

многообразни и вариращи. Но понеже натуралното 

стопанство е заменено с паричната система, парите 

се превръщат в универсално средство в такава 

степен, че мнозина ги схващат като предмет със 

собствена стойност (ценност). Ловецът на мамути е 

станал служител: той вече не ходи на лов преди обяд, 

                                                 
216 Страните от Скандинавския cевер (бел. на прев.). 
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в магазина на ъгъла може за половината от дневната 

си надница да избира между риба от морето, северен 

елен от планината, птица от горите, прасе от 

фабриката за свинско и дори кит. Като временен 

предмет, парите също дават достъп до богато 

вариращото предлагане на технически помощни 

средства в земеделието, риболова, минния добив, 

индустрията и всекидневния живот. Същевременно 

редица от основните средства, използвани в 

миналото, са излезли, повече или по-малко, от 

употреба, например, личностни характеристики като 

хитрост и мускулна сила. Хитростта се завръща 

отново в света на бизнеса, дипломацията и войната. 

Почти всички по-ранни биологически проблеми днес 

са социални, обществото е поело огромни части от 

защитата на индивида в замяна на това, че той 

делегира съответстващите аспекти на своята свобода 

на действие (юридическата система, полицията, 

здравната система и др., социалното подпомагане). 

Парите отново са навсякъде, капиталът може да 

осигури на човек социален статус, който той, по 

силата на своите собствени лични характеристики, 

вероятно би трябвало да пренебрегне. В рамките на 

аутотеличната сфера парите са вълшебният ключ, а в 

сферата на определени метафизични системи, те дори 

могат да увеличат метафизичната сигурност 

(благотворителни дарове, вотивни дарове, завещания 

за строежа на храмове и т.н.). Техниката също е в 

услуга на метафизиката, макар и по друг начин 

(мисионерски полети, евангелистки текстове, 

изпълнявани на грамофон, молитвени колела,217 

                                                 
217 Молитвените колела (мани) се използват предимно в 
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задвижвани с хидроелектрическа сила или свързани с 

електрически мотор). 

4. Разграничението между помощни средства и 

външни условия не винаги е лесно или ползотворно. 

Човек коригира условията, доколкото му е възможно 

и ги взима под внимание, когато средствата са 

приведени в употреба. Връзката с времето може да се 

предвиди: ежедневно посещаваният пейзаж е 

култивиран и стандартизиран (мостове, пътища, 

кейове, летища), опасните животни са премахнати. 

Но бактериите държат все още много бастиони: един 

бик или един кон могат да изпаднат в амок: 

земетресения, бури, вулкани, снеговалежи, пожари 

могат все още да нарушат и най-прецизната 

калкулация. Социалните и икономически условия в 

едно общество, доколкото става въпрос за 

обикновения „малък човек” (den enkelte “lille mand”), 

трябва да бъдат причислени към външните условия и 

дори към определени психологически фактори в 

самия него. Войната, която е човешко творение, идва 

без някой да я е искал или желал. Дали влиянието на 

цивилизацията върху средата е предимство (по 

отношение на въпроса, предимството е в един 

определен, цялостен фронт на интереси) или 

недостатък, е проблем, който постоянно се дискутира 

                                                                                              
Тибетския будизъм. Мантрата се гравира или изрисува върху 

външната част на къс цилиндър и се изписва във вътрешността 

му много пъти на плътно навит лист хартия. Всяко завъртане на 

цилиндъра се смята за повторение на навитата вътре формула. 

Ръчните молитвени колела имат цилиндър и дръжка, 

монтираните в близост до ступи молитвени колела са подредени 

в редици, които хората завъртат последователно. [Молитвените 

колела в Тибетския Будизъм, 2016] (бел. на прев.). 
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в културните дебати. По време на ваканцията човек 

търси примитивни връзки, за да може отново да си 

възвърне силите. Самолетната машина е 

„унищожила” последните резервни сили на 

полярните изследователи и други, които търсят „нова 

земя”.218 

5. Рискът при действия, свързани с 

осъществяването на интереси е редуциран в голяма 

степен. Рискът за здравето и шансовете за загуба на 

респект от страна на съгражданите са все още 

постоянно присъстващи. Също така в нарастваща 

степен е застрашен и душевният баланс при критични 

натоварвания (нарастване на броя на инфарктите и 

нервните сривове). Икономическата отговорност 

става с постоянна валидност. В аутотеличната сфера 

всеки става внимателен към рисковете от 

злоупотреба с алкохол, тютюн и други стимуланти. 

По-малко очевидно е развитието в посока към 

деперсонализацията на индивидите и „онищостените 

хора” (“ingenting-mennesker”), което се подсилва от 

постоянното предлагане на забавления от кината, 

„жълтата преса”, радиото и др., както и тяхното 

влияние върху латентните криминални нагласи. 

6. От променящите се връзки в обществото във 

всяка една епоха възниква определен апел към 

поведението на групите и индивидите, т.нар. 

поведенчески модел (“adfærds–mønster”), както се 

нарича днес. Хигиената на поведението се е 

                                                 
218 Запфе прави аналогия със смъртта на норвежкия полярен 

изследовател и откривател на Южния полюс, Роалд Амундсен, 

който загива в спасителна експедиция при издирването на своя 

навигатор Умберто Нобиле (бел. на прев.). 
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наложила като един нов, самостоятелен ангажимент. 

Поведението може, по силата на мнението на средата, 

да окаже обратно въздействие върху статуса на 

интереси на индивида. Така в най-общи линии 

общеставата се разглеждат като проникнати от една 

норма да се демонстрира оптимизъм при всякакви 

условия, да не се подчиняваме, да не се предаваме, да 

не се омърлушваме. Преди всичко да не се отчайваме 

или да излагаме подобни слабости на показ. От друга 

страна човек е задължен да бъде заинтересован преди 

всичко от актуалните аспекти на изкуството и 

литературата, политиката, науката, историята: както 

се казва, „да бъде в час” (“følge med”). В редица 

ситуации се изисква човек да прояви лоялност към 

групите, към които принадлежи, към общите 

интереси на групата, въпреки че индивидът се 

разграничава от тях в конкретния случай. 

* * * 

Тази евфемистично наречена сумарна картина на 

тоталната ситуация на интереси на модерния 

„западен” човек може да бъде завършена с кратко 

изложение на конфликтите, на колизиите на 

интереси, които може да се смята, че възникват и 

които емпирично се появяват, с по-голяма или по-

малка честота, с повече или по-малко фатални 

последици. Разбира се, те могат да бъдат подредени в 

групи по безброй начини, една класификация като 

тази е в синхрон с гореспоменатата картина. 

1. Два или повече биологични интереса: 

Изолираният гарнизон не може да бъде победен, но 

му липсват храна и вода. Извън стената могат да 
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бъдат открити и двете, но да се отиде до там се 

свързва с риска от прострелване или плен. 

2. Два или повече социални интереса: Трябва ли 

политикът А да се откаже от кариерата си, за да 

подкрепи една помощна инициатива? 

3. Два метафизични интереса: Трябва ли теологът 

Б да живее уединен, благочестив живот, или трябва 

да се посвети на критикуване на Библията, за да 

изобличи възможните фатални погрешни източници? 

4. Два аутотелични интереса: Трябва ли младият 

мъж В да стане художник или музикант? Трябва ли 

да спре да пуши, за да спести пари за мотор? 

5. Един биологичен и един социален интерес: 

Трябва ли политикът от втория пример да се оттегли 

поради съображения за здравословното си състояние? 

6. Един биологичен и един метафизичен интерес: 

Трябва ли Бранд219 да пожертва спасението на 

паството (а оттук може би и своето собствено) заради 

това, което предстои? Може ли еретикът да оцелее 

чрез отричането от своята вяра? 

7. Един биологичен и един аутотеличен интерес: 

Трябва ли наркоманът Д да се подложи на драстично 

лечение, за да избегне смъртта? Или пациентът Е да 

се реши на болезнена превантивна операция? 

8. Един аутотеличен и един социален интерес: 

Един пленен партизанин трябва да избере между 

мъчения и предателство срещу своя народ: 

последното може да бъде свързано с власт и 

богатство. 

                                                 
219 Главен герой от едноименната пиеса на Ибсен Бранд (Brand) 

(1865) (бел. на прев.). 
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9. Един аутотеличен и един метафизичен 

интерес: Изкушенията на духа или един нещастен 

живот в името на надеждата за спасение. 

10. Един социален и един метафизичен интерес: 

Трябва ли теологът да издигне в култ своя 

благочестив живот или да се стреми към длъжността 

епископ? Или да се пожертва за гетоизираната 

общност, когато вариантът на паството за божествена 

воля е такъв, че само благочестивият живот има 

значение? 

Принципно две очевидни тенденции доминират 

описанието на изпълнения с интереси живот на 

цивилизования човек. 

Първата тенденция е, че цивилизованият човек 

по правило „подслонява” повече и по-силни 

интереси, отколокото един живот в дадена среда, а 

вероятно и по цялото земно кълбо, може да 

реализира. Ето защо отчасти поради тази причина, 

той трябва отново и отново да се отказва от 

преживяването на неща, които бляновете представят 

в изкусителна светлина, но които реално са 

недостижими – пътуване до луната, спечелване на 

състояние, спасение на човечеството, правене на 

света по-добър, един мъж да обича и да бъде обичан 

от всички жени, които забележи. Отчасти, 

цивилизованият човек трябва да избира между 

постижими неща, при които едното изключва 

другото. Би могло да се каже, че алтернативите 

„чакат на опашка” пред тясната врата на 

реализацията, където само една от тях би могла да се 

промъкне (със съответните последствия). 

Необходимостта на избора е съпроводена от 
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мъчителността на избора, която в определени случаи 

нараства с броя на възможностите. Фронтът на 

интереси наподобява един военен фронт също и по 

това, че колкото е „по-разтеглив” във връзка с 

дадените ресурси, толкова той е по-неустойчив. 

Когато човек дискутира единия пункт, той разкрива и 

другия. Това разместване на ограничените средства 

за защита в един дълъг, „раззинал се” (“gapende”) 

фронт, заема голяма част от човешката духовна 

дейност в нейните променящи се отношения със 

средата - икономически, еротични, полемични. Един 

духовен и всестранно развит човек би могъл да 

страда от откритието, че той би трябвало да 

разполага с хиляда живота вместо с един, за да не 

трябва да отнесе деветдесет и девет процента от 

своите възможности със себе си в гроба. Като един 

Фауст, той ще боготвори и насърчава повечето науки, 

ще пее, ще танцува, ще играе и ще рисува, ще стигне 

до съвършенство в играта на шах, земеделието, 

световната история и философията, ще създава 

произведения и ще разиграва комедии, ще има жена, 

деца, и дом, и дори ще бъде свободен да се отдаде на 

всички импулси, да лови риба, да ходи на лов, да се 

посвети на откривателски пътешествия и т.н. и т.н. 

Оказва се, че натрапчивите интереси, които влизат в 

конфликт с инстинкта за самосъхранение действат а-

биологично или анти-биологично. Въпреки че се 

възприемат като ценни, когато се разглеждат по 

отделно, те водят до нещастието на индивида или до 

неговата гибел (например, героичният или 

трагичният ход на събитията). По отношение на 

свободните избори, човек открива неизбежни връзки 



 

401 

 

между благоприятстващи и неблагоприятстващи за 

интересите фактори: чувствителността, 

интелигентността, интензитетът на темперамента, 

творческата фантазия и т.н. се проявяват без самият 

индивид да е наясно, че те са свързани с психически 

или нервни разстройства с деструктивен характер (за 

културно-патологичния парадокс, виж За 

трагичното, стр. 144, 145, 146). 

Другата, богата на последствия специфика на 

биологично детерминираното устройство на човека 

се дължи на нефиксираността (ufiksertheten). 

Именно това е, което разграничава в голяма степен 

човека от висшите животински видове: липсата на 

фиксираност действа като субстанциално различие 

(различие в „природата”) (en forskjel i „væsen”), една 

несъпоставимост. 

При повечето висши животински видове има 

една доминираща способност, концентрирана в един 

специализиран орган: летене (крила), плуване 

(плавници и ципи), бързо тичане, копаене, гризене, 

катерене, недосегаемост (броня) и т.н. Тази 

способност доминира и ограничава развитието на 

живота на животното, като заедно с устройството на 

сетивата, тя ограничава и неговата картина за 

средата, а също и възможното себе-чувстване 

(Юкскюл, Среда и вътрешен свят на животните). 

Изборът на животното в дадена ситуация често стои 

между използването и не-използването (ikke-bruk) на 

доминиращата способност. Колкото по-слабо са 

специализирани органите, толкова по-всестранно 

могат да бъдат използвани (мечката може да тича, да 

се катери, да копае, да плува и да напада). При човека 
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имаме едно множество от такива способности 

(индивидуализирани чрез съгласие), които са 

потенциално налични, отчасти поради 

примитивността на крайниците, с други думи – 

поради тяхната недиференцирана форма, отчасти 

поради огромния капацитет на съзнателността и 

фантазията по отношение на неподлежащата на 

схващане функция на изследващата мисъл. Това е 

може би отново свързано с огромните количества от 

недиференцирана протоплазма в главния мозък, ако 

наличието (й) е предизвикало изключително много 

проблеми в съответните части на мозъците на 

медиците (Вж. вече цитираното съчинение на Херман 

Попелбаум,220 Човек и животно (Mensch und Tier, 

Базел, 1933 и тук цитираното съчинение). 

Една неудачна характеристика може – по-

свободно – да се разглежда като следствие от тази 

връзка. Цивилизованият човек има в много по-малка 

степен от животните способността за действие и 

реакция с общата помощ на целия си физико-

психологически капацитет. Той успява най-добре да 

се реализира именно във фундаменталните 

биологични ангажименти, свързани с прехраната, 

оцеляването и възпроизводството. Много по-често 

                                                 
220 Херман Попелбаум (1891-1979) e немски антропософ, 

психолог и антрополог. Той е утвърден изследовател на 

творчеството на Рудолф Щайнер. Монографията на Попелбаум 

Човек и животно (Mensch und Tier) (1975) придобива 

популярност в Норвегия чрез превода на друг последовател на 

антропософията, а именно - на норвежкия редактор и публицист 

Дагфин Флем (1906-1976), който също е повлиян от 

съчиненията на Рудолф Щайнер. [Norsk biografisk leksikon. 

Harald Kjølås. 2009] (бел. на прев.). 
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той трябва да действа, или е принуден да действа под 

влиянието на всякакви видове съмнения и с 

отслабени и възпрепятствани сили. Човекът е обект 

на един постоянен, значимо променящ се поток, а 

именно - поток от импулси, идващи отвън и отвътре, 

който, в по-голяма или по-малка степен, се обръща 

към неговите решаващи регулативи. Този натиск на 

съществуващото може да се преживее едновременно 

като мъчение и ценност (богатство), често и като 

двете едновременно. Тук новоначетените психиатри 

говорят преди всичко за шизофрения – на базата на 

едно хипотетично, нешизофренно, идеално 

състояние, основаващо се на медицинска 

систематизация. 

В най-общи линии човешката природа (като 

всяка друга жива природа) се характеризира със 

следните два фактора: първо, с устройството 

(Utrustningen), което може да варира по силата на 

предявените изисквания от „дефицит в устройството” 

(under-utrustning), „недостатъчност” (utilstrækkelighet, 

insufficiens) през „еквивалентност” (ækvivalens) до 

„свръх-устройство” (overutrustning) (едно състояние, 

където има способности и сили, които остават след 

като потребността е удовлетворена). Второ – с 

условието за фиксация (Fiksations-forholdet), 

варираща от „дефицит на фиксация” (under-fiksation) 

(лабилност, бездействие, безхарактерност в степен, 

която е неблагоприятстваща, в съпоставка с даден 

интерес, проявен от един или друг носител), през 

„съответстваща” фиксация (tilpasset fiksation) 

(необходима устойчивост и т.н., с благоприятстваща 

степен на еластичност, усъвършенстване, 
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контролируемост на алтернативите) и „свръх-

фиксация” (over-fiksation) (упоритост, закостенялост, 

настойчивост и т.н.), както и погрешна фиксация (feil-

fiksation), която има най-различни измерения (по-

подробно вж. За трагичното, стр. 20, 28, 81 и т.н.). 

Често се говори за човешкото невежество, 

духовна немощ и др. под. (интелектуална 

недоразвитост), защото ние знаем твърде малко за 

света, в който живеем и дори още по-малко за 

същинската природа на живота. Големият огън на 

открито през нощта и разрастващата се гранична 

линия с мрака е запомняща се картина. 

Устойчивостта на тази характеристика зависи 

естествено от стандарта, лежащ в основата и 

единственото сравнение, което ни идва на ум е да 

мобилизираме познанията си за набора от въпроси, 

които сме в състояние да поставим, но не и да 

отговорим. Овцата е най-вероятно по-глупава от 

човека, макар че тя рядко притежава едно 

съответстващо подсилено чувство за невежество. Ето 

защо немощта има значение само по отношение на 

превъзходството (на свръхсилата), което имаме чрез 

способността да схващаме и формулираме въпроси. 

Ако ние различаваме само светлинния кръг около 

огъня, щяхме също така да чувстваме само гордост от 

неговия обхват. Принципно, за да можем да говорим 

за линия на контакт (досег) с непознатото, трябва 

също така да имаме някаква представа за това 

непознато. 

Особено силно това се чувства спрямо 

гореспоменатата липса на базиращ се на опита 

отговор, когато той се отнася до формулираните от 



 

405 

 

нас проблеми за природата на света и живота, за 

произхода им, за бъдещето и значението им. Тези 

въпроси не са съществували преди там да възникне 

човешки мозък, който да реагира на своя жизнен 

опит с подобни въпроси. (За миг този феномен също 

е схванат от един конкретен човешки мозък, а 

именно – от този на писателя. Perceptum est percipi). 

Тези фундаментални въпроси за съществуването 

имат дескриптивна природа, те представляват един 

чисто познавателен проблем. В допълнение, в 

светлината на дадена оценка се появяват и т.нар. 

фундаментални въпроси за фиксацията. Не всеки 

един смисъл на живота и естествени характеристики 

на света ни изглеждат еднакво добри, ние само се 

научаваме да ги познаваме. Съществува едно 

универсално и продължително напрежение между 

нашата потребност по отношение на един обозрим 

контакт, доброта и/или справедливост и мнение 

(приемлива позиция) за нашата връзка с универсума 

– и отговорът, който в светлината на опита е 

подвластен на тотална индиферентност. 

В тази двойствена усложненост (от една страна - 

свръх-устройство, свързано със способността за 

схващането на проблеми и провалящи се средства за 

познание и от друга - нашата относителна, погрешна 

етическа фиксация спрямо природната 

неодушевеност) хората се опитват да си помогнат 

отчасти чрез способността на фантазията да придава 

форма на даденото (не винаги, за да се разграничи от 

интерпретацията), отчасти – чрез способността за 

волево детерминирана фиксация. Те създават един 

привиден свят (en “som-om-verden”) вместо света на 
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опита (емпиричният свят) и си „отдъхват” в лесната 

адаптация. Доколкото нищо не е предопределено с 

общоутвърден аргумент, в това число и животът 

(съдбата) след смъртта, едната алтернатива може да 

бъде също толкова вероятна, колкото и другата 

(когато симптомите в опитa за оцеляване първо са 

разграничени). И тогава избираме вярата, която или 

ни подхожда, или която одобряваме у авторитети, на 

които се доверяваме по други причини (пророци, 

троицата баща-учител-свещеник). Първоначално 

детето мисли какво казва тази „троица” по 

отношение на това, в което трябва да се вярва, като 

тази първа житейска ориентация се утвърждава почти 

неизкоренимо стабилно.  

Срещу индиферентността на природата ние 

строим общество, което по презумпция се основава 

на противоположното, а именно – на общите 

названия на всички „кръстосващи се” интереси, 

наречени морал – етическото „да” и етическото „не”. 

Същевременно образованието дава помощта на 

фиксациите. Този, който „къса” с морала е 

колаборатор с индиферентността, респективно – един 

паразит или един съзнателен враг на човечеството. 

Да вземем за пример солидарността у един 

корабокруширал екипаж: символ на предателството е 

действието плавателният съд да се напълни със 

солена вода, за да се скрие кражбата. Независимо от 

това моралът не се възприема еднакво от всички (вж. 

напр. Изложения на историята на етиката (Outlines 

of the History of Ethics) от Хенри Сиджуик, Лондон, 

1931, библиография, стр. 338), нито прилагането на 



 

407 

 

формулираните принципи се оценява еднакво (в една 

конкретна ситуация).  

Ако човек не е възроптал срещу случайните, 

лишени от смисъл разрушения на ценности и т.н. (ако 

фиксацията съответства на средата), тогава не би 

съществувало някакво лишено от сила напрежение 

между човешкия ум и природата. Също така 

постепенно се оказва, че етически по-

индиферентните характери са по-способни да 

оцеляват в това отношение, имат по-богат социален 

живот и изпитват по-голяма непосредствена радост 

от живота, отколкото хора с боезнена (“skranten”) 

съзнателност, независимо дали тази съзнателност е 

религиозна, „хуманно-етическа“, „инфектирана” 

(“inficen”).221 Затова утвърдени умове като 

Макиавели, Ницше, Фройд и Ибсен настояват за по-

голяма свобода на действията в рамките на 

обществото – за всички, или за избрани групи, или за 

отделни индивиди (Хитлер). Тази мисъл среща 

определено приложение в психотерапията и по-

новите занимания в областта на педагогиката. От 

друга страна, етическото чувство се преживява от 

страна на мнозина като една неизкоренима ценност, 

въпреки, а дори и именно поради факта, че тo им 

причинява тежки жертви и една верига от страдания 

в резултат от направените жертви. 

Способността да можем да живеем и 

същевременно от дистанция да рефлектираме върху 

себе си, своя живот и своята смърт като част от една 

тоталност с или без връзка, се разглежда в биософска 

                                                 
221 В изданието от 2015 г. е посочена формата “inficert” (Zapffe 

2015c: 95) (бел. на прев.). 
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светлина като един вид „късо съединение” в 

природата – една привилегия, която смятаме, че 

никое друго от децата на живота не е било 

благословено и прокълнато да има. Животното 

същестува в една себеразбираща се цялост на 

съществуващо и природа, доколкото не се сблъсква с 

реални злини. Човешката душа по природа е самотна 

и объркана, чужда за своя произход, бездомна в 

своята визия за една чудовищна среда, която е 

толкова непознаваема, колкото и душата за самата 

себе си. 

В своите най-силни прояви това „космическо 

чувство за живот” е несъпоставимо с детайлите на 

обичайния живот, защото те са били лишени от 

необходимото внимание и сили. Но изглежда, че 

подобен нажежен до бяло потенциал не се среща 

често: малцина са тези, които стигат до същността 

чрез самоизпепеляване (психологическа меланхолия). 

Вероятно предразположението е налично при 

повечето хора, но резултатите са спорадични и от 

различен тип. Те се появяват, когато коприненият 

плат на сигурността е разкъсан от физически болки, 

от смъртта на обичаните хора, от смехотворни 

съвпадения, които унищожават един жизнен план и 

т.н. – и духът стои спонтанно притихнал над 

безграничните възможности за страх и страдание, 

които човек носи в себе си в дадената среда. 

Но обикновено повечето хора се предпазват от 

подобни перспективи с изолация, дистракция, 
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сублимация, свръх-компенсация222 и други житейски 

и съхраняващи благоденствието техники. Също така 

като изолация функционира съзнателното събиране в 

конкретни обекти, фирмата, отечеството. Това „да се 

постави една цел и да се впрегнат всички 

способности, които човек притежава, за да я 

постигне” е възможно най-важният съвет, който 

възрастните дават на младите – за да им се помогне 

по най-добрия възможен начин по време на 

животозастрашаваща ситуация, в която те самите са 

ги поставили и с нежелание бихи поели отговорност 

за нея. Бягството в потомството (детето, моето 

обезсмъртяване) може да бъде реално решение (което 

е емпирично обосновано), но също така може да бъде 

и чист заместващ обект (сурогат) (det rene surrogat) 

(повърхностно-решение) (skin-løsning). Последното 

става ясно, когато човек си представи своята 

собствена личност и своя собствен живот като 

„отговора” на поколенията в период от двеста години 

мечти, борба и отрицания. 

Такива „изходи” (от биологически обусловената 

житейска паника) успяват повече или по-малко. 

Където имат характера на „заместител” 

(“fortrængning”), те могат да предизвикат неврози, 

също така без помощта на чувството за малоценност 

или сексуалните задръжки и други дейности. „В” и 

„зад” клинично регистрираната травма стои големият 

основен „заместител” (generalfortrængning), а именно 

- че човек не смее или не иска да погледне очи в очи 

                                                 
222 За първи път идеята за четирите вида фиксационни 

механизми е форумиларна в есето на Запфе Последният Месия 

(Den sidste Messias) (1933)  (бел. на прев.). 
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своите „космически условия” (sine “kosmiske vilkår”): 

това за нашето разбиране е толкова загадъчно, 

гротесково абсурдно по отношение на произхода на 

нашето тяло и душа, техните неизкореними интереси, 

тяхната съдба, определена от чужди сили и крайното 

им онищостяване, рецесията на синтеза в нулев 

потенциал. Изискващата мислене проблематичност 

лесно се свързва с емоционалната паника, един 

всепоглъщащ ужас, засягащ както смъртта, така и 

съществуването. По повод на това дали този вид 

размишление и страх също могат да се дължат на 

патологични източници, терапевтите не се ангажират 

веднага да отхвърлят биософското обяснение, което 

разглежда феномена като естествено следствие от 

нашето останало биологическо познание. Нито е 

открита една цялостна, общоприложима терапия, 

въпреки че съществуват достатъчно както 

религиозни, така и други метафизико-спекулативни 

ситеми, които предлагат „мир в сърцето“, 

„примирение с всемогъществото” и др. на този, който 

им се посвети. С други думи, това означава да се 

създаде хипотетична картина на света на мястото на 

опита или опитът да се тълкува с целия брой 

комбинации в морския шах (kryds og b),223 които 

системата предписва. Душевното терзание е толкова 

силно за повечето хора, че само фикцията е 

устойчива, като остава от второстепенно значение 

дали тя е добра, тривиална в други отношения.224 Във 

                                                 
223 Kryds og bolle – морски шах (букв. кръстчета и кръгчета) 

(бел. на прев.). 
224 Срв. случаят с посещението на Алберт Швайцер в Осло.(бел. 

на Запфе). Швайцер печели Нобелова награда за мир през 1952 



 

411 

 

връзка с една дискусия относно има ли Ад или не, 

един водач казва пред Моргенбладет,225 че би било 

голямо предимство, ако църквата можеше да 

постигне съгласие в полза на едното или другото 

твърдение, така „на хората би им било разрешено да 

се успокоят”. 

Повечето решения, както реални, така и 

фиктивни, изпълнени едновременно с излишък от 

познание и необходимост от фиксация, се събират в 

голямото, общо начинание, което се нарича култура. 

В допълнение към удовлетворяването на биологични, 

социални и аутотелични интереси, тя има една важна 

функция като основен заместител на метафизичния 

смисъл на живота. Чрез въпросната функция това се 

случва веднъж – винаги в бъдещето – да се появи 

една толкова неразбираемо тънка връзка, че всеки 

                                                                                              
г., но я получава едва през 1953 г., тъй като Норвежкият 

Нобелов комитет смята, че нито един от кандидатите не 

отговаря на критериите така, както те са зададени в завещанието 

на Алфред Нобел. Според критериите на Нобеловата фондация, 

в такива случаи наградата се получава едва през следващата 

година. През есента на 1954 г. Швайцер пристига в Осло, за да 

прочете лекцията за награждаването си 

[https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1952/summary/] (бел. на 

прев.). 
225 Моргенбладет (Morgenbladet) е първият норвежки 

ежедневник, основан през 1819 г. от Нилс Вулфсберг. Адолф 

Бредо Стабел, който е редактор в периода 1831-1857 г., 

превръща ежедневника в трибуна на опозицията, както и в 

изразител на най-актуалните литературни и политически 

проблеми. Сред сътрудниците от този период е известният 

норвежки поет и писател Хенрик Вергеланд. През 1988 г. 

вестникът се определя като „вестник на либералите“, отразяващ 

възгледите на Партията на прогреса (Fremskrittspartiet).[Store 

Norske leksikon. Øyvind Breivik Pettersen. 2016] (бел. на прев.). 
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песимизъм в този случай би бил разглеждан като 

предателство срещу едно общо дело. Характерът на 

културите като заместител се разкрива чрез всички 

отрицания така, че неговата валидност трябва да се 

подкрепи от една неофициална цензура. Човек не би 

искал да се впуска във въпроси като, например, дали 

ще се възцари щастие на улица “Торвалд Мейер”226 II 

б през 3000-та година, от какво е страдал човекът в 

миналото – по време на войни, епидемии, детски 

кръстоносни походи и т.н., само за да хвърли един 

бърз поглед от високо на повечето колективни 

страдания. Самото поставяне на подобни въпроси се 

заклеймява като арогантност – в частност, понеже те 

принадлежат към небесните тайни на царството, но и 

в реалността: понеже насочват към табуто, от което 

заместителят трябва да бъде „заобиколен”, за да бъде 

съхранен. 

В светлината на биософската перспектива, която 

в качеството си на изследване търси цялостна 

картина и яснота вместо назидание на изпълнени с 

тъга фикции, се утвърждава тази страна на културата, 

която я представя като един значително по-изкусен 

замък, ограден от кристалите от пот на човешката 

душа, отделени в нейната дълга, трескава борба със 

самата себе си – висяща така, както е, между 

тривиалности на самосъхранението и великолепната, 

отчайваща деструкция в посока към смъртоносна 

експанзия, към единение с всичко, което отнема 

                                                 
226 Улицата носи името на норвежкия филантроп Торвалд Мейер 

(1818-1909) (бел. на прев.). 
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всяка възможност за един съзнателен избор „а ла 

маргарин“ (valg av margarintype).227 

Този „неочакван обрат” (“peripeti”) или криза в 

хилядолетната жизнена история на човешкия род е 

прогресирал при всяко едно положение през 

последните три хиляди години и се смята, че рано 

или късно, ще се сблъска с една от двете 

възможности. (Ние пренебрегваме други две 

възможности, които все още са налични, но са от по-

малък интерес в дадения контекст: или кризата ще 

стане хронична, като родът продължи по други 

планети, или хромозомите ще се променят и така ще 

промени и картината на живота – както за нас, така и 

по отношение на самите хромозоми). Първото е една 

външна промяна, която внезапно или постепенно 

вдъхва смъртоносен покой на пациента: сега тя идва 

или от природните сили, или от техническото свръх-

устройство. Другото е една вътрешна зрялост – едно 

акумулиране на достатъчен и колективен опит, 

философски кураж и етическа сила за действие, 

независимо от цялата забрава, цялото възраждане на 

надеждата, цялата мимолетна смъртност на 

изпълнените с познание и лишените от илюзии. Една 

зрялост на човешката същност (ядро), едно последно 

примирение с биологическите предпоставки на рода, 

едно скъсване с течението чрез „късото съединение” 

на зародишите, едно волево детерминирано 

приключване, при което катастрофалната мутация 

реализира своята последна иманентна възможност в 

дадения свят – едно приключване, което вече 

                                                 
227 Запфе визира тривиалните избори, които човек прави в 

своето ежедневие (бел. на прев.). 
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(подобно на самотната общност от песимисти в едно 

незряло време) не се чувства като поражение, като 

бягство, като себепредаване, а като крайна цел сама 

по себе си и утвърждаване – единствената възможна 

легитимация на всички тревоги и цялото отчаяние в 

това твърде дълго пътуване – едно душевно, 

афективно и хромозомно себеразбиране, което вече 

няма едно дискурсивно обосноваване в потребността.  

Днес човешкият род като цяло стои твърде 

далече от подобна цел – най-малкото точно толкова 

делече, колкото и от всяка друга. Мисълта за едно 

доброволно прекъсване (например, чрез 

ограничаването до две деца в семейство) изглежда 

също толкова абсурдна, също толкова жестока, 

предателска, човекомразна и перверзна, колкото биха 

били най-наивните пристъпи (paroksysmer) на 

разумен оптимизъм. Приключението на живота все 

още е твърде далече от своето изчерпване: напротив, 

сега ние се намираме пред огромни нови впечатления 

под формата на пътувания в пространството, 

удължаване на възрастта на живота и освобождаване 

от нежеланите физически източници на сила – 

първото е по-непоносимо вълнуващо от второто. Под 

„ние” разбираме оцеляващите, тези, които не са 

непоправимо страдащи: „ние”, това са видимите 

други, които са живи228 и се намират извън бодливата 

тел и вратата на болницата. 

                                                 
228 Става въпрос за тези, които са живи – букв. „над торфа“ 

(“ovenfor torven”). На норвежки език изразът „ligge under torven” 

означава „погребаните“ – букв. тези, които са „под 

земята/торфа“ (бел. на прев.). 
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Но нито едно външно впечатление не може да 

промени биологическото устройство. Нито която и да 

е евгеника или анти-геника (dysgenik) е открила 

средства да елиминира божествената искра сред 

гените, която е носител на погрешната фиксация, на 

метафизическия стремеж към смисъл, от който са се 

родили нашите богове. Въпреки че няма заплаха от 

облъчване, ние дръзваме да имаме едно такова 

очакване. Доколкото човек носи гореспоменатия 

метафизичен стремеж в себе си, законът на сърцето 

стои непоклатим и като едно предизвикателство към 

заобикалящата среда, въздуха, огъня, земята, водата и 

жлезите. Също така, когато нещастието дойде, този, 

който, се предава и се подчинява със смирение на 

непознатото, първоначално, доколкото му позволяват 

силите, се е опитал да остави своя отпечатък на 

доброта и смисъл върху бездушните процеси, в които 

е завихрен. 

Културно осъзнатата и културно активната част 

от човечеството работи по една безкрайна задача, да 

построи свой собствен, ценностно определен свят в 

рамките на огромната, ценностно-неутрална среда. 

Werkleute sind wir, Knappen, Jünger, Meister, 

und bauen dich, du hohes Mittelschiff. 

– – – 

Und werden dich niemals vollenden 

Du Dom. 

                                                    (Rilke)229 

                                                 

229 Стихотворенията са оставени в оригинал, тъй като самият 

Запфе ги публикува без да ги превежда. Първото двустишие е 

част от стихотворението Работници сме ний... (Werkleute sind 
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Mein Sohn befragt mich um den Sinn der Welt, 

und ich vermag es ihm nicht so zu sagen, 

wie ich es längst in mir getragen, 

und jedes Wort dünkt mir entstellt. 

Wie mühsam Weisheit ist! Sich selbst ein Spott! 

Kann ich denn je mein Kind Erfahrung lehren, 

das zu sich wachsende mit dem beschweren, 

was mich Erwachsnen beugt, mit meiner Last, mit 

Gott? 

                                                                                             

(Dehmel)230 

                                                                                              
wir…) (1899). Стихотворението е част от сборника Часослов 

(Das Stunden-Buch), Книга Първа. Книга за монашеския живот 

(Еrstes Buch: Das Buch vom mönchischen Leben) (1899). 

Сборникът се състои от три книги: Книга за монашеския 

живот, Книга за поклонничеството (1901) и Книга за 

бедността и смъртта (1903) (Das Buch vom mönchischen Leben, 

Das Buch von der Pilgerschaft, Das Buch von der Armut und vom 

Tod) (бел. на прев.). 

230 Рихард Демел (1863-1920) е поет, драматург и романист, 

един от най-известните представители на немския символизъм. 

Демел следва естествени науки, икономика, социология, 

философия, както и теология в Берлин и Лайпциг. По време на 

престоя си в Берлин се запознава с прочутия норвежки 

художник Едвард Мунк и легендарния шведски драматург 

Огъст Стриндберг. Сред произведенията му се открояват 

стихосбирките Избавления. Единомислие в поезията и езика 

(Erlösungen. Eine Seelenwandlung in Gedichten und Sprüchen) 

(1891), Но любовта (Aber die Liebe) (1893), Жената и светът 

(Weib und Welt) (1896) и др. В България съчиненията на Демел 

са познати от преводите на Пенчо Славейков, Николай Лилиев. 

В Лайпциг Гео Милев пише дисертация на тема Лириката на 

Рихард Демел с оглед на новата поезия, като включва и няколко 
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Биософската картина на условията на човешкия 

разум в света стои като един цялостен хоризонт (som 

en rundhorizont) на разгръщащите се, конкретни 

курсове, където ценните интереси се смесват в 

борбата по такъв начин, че те стават курсове на 

драматичния материал.  

Но целият този материал не ангажира и не 

алармира един възприемчив наблюдател, както и не 

всички наблюдатели се впечатляват от едно и също 

нещо. Борещият се дух може да се събере и да се 

разгърне от стремежа за насъщния до надхвърлящата 

границите екзалтация и до световната болка 

(verdenssmerte). Повечето хора отнасят своята лична 

история със себе си в урната: в това отношение 

всички истории си приличат. Само малцина, които са 

спечелили способността да създават в лотарията на 

възпроизводството, могат в ролята си на реципиенти 

да насочат бурята на своя живот към едно ново 

знание и едно ново съществуване, едно изпълнено с 

щастие разгръщане на тъмната и блещукаща 

съзнателност за това какво означава да бъдеш роден 

като човек на земята. 

Едно аутотелично просветление, разтърсено до 

смърт и грубо инспирирано, следва зародиша, 

горящия шнур на живота, който с тихо свистене и 

мощни детонации се изпепелява в бъдещето. 

От това просветление се ражда голямата драма. 

 

Превод от норвежки: Силвия Серафимова 

 

                                                                                              
превода от немски език в Антология на жълтата роза. Лирика 

на злочеста любов (1922) (бел. на прев.). 
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Биософски послеслов231 

Когато ние хората се опитваме да се ориентираме 

в съществуващото, тогава инстинктивно се хващаме 

за модели, черти от или цели процеси, които са добре 

познати и лесно разбираеми средства. Например, ние 

знаем, че нещата в практическия живот имат начало и 

край и ето защо приемаме, че човешкият род също е 

имал начало. За него не знаем нищо, но когато 

търсим един отговор ad hoc, който да бъде използван 

на момента, тогава действа най-малко опитно 

невъзможното (det mindst erfarings-umulig), за да 

визуализира една еволюция, подобна на тази, която е 

описана от палеонтолозите. 

Чрез едно фанатично, но необходимо 

опростяване (открито в същността), ние 

възнамеряваме да изведем едно първоначално 

„биософско”232 заключение от позициите на 

изследването и интроспекцията, без да бъдем 

обвинявани в проява на произволна и безотговорна 

фантазия. А именно, че – в една фаза на 

милионногодишното развитие – между безбройните 

по-големи и по-малки диференциации – се появява 

разграничение, което разделя животинското царство 

на две: на животни от една страна и на човешкия род 

от друга. Въпреки всички паралели в устройството, 

                                                 
231 Главата Биософски послеслов е публикувана като последна 

глава в монографията Тайната на Царството Божие. Кратка 

биография на Иисус (Rikets hemmelighet. En kortfattet Jesus-

biografi) (1985). Преводът е направен по Есета. Петер Весел 

Запфе (Essays. Peter Wessel Zapffe), редактирани от Я. Б. 

Гундерсен и С. К. Сетeренг, 1992, Осло, Авентура, 269-272. 
232 „Биософията е начин на мислене, който се основава на 

биологията, на нашето знание за живота” – бел. на Запфе. 
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сетивата, метаболизма и примитивните емоции, 

ситуацията в същността си е несравнима, доколкото 

човекът със своето ментално и духовно свръх-

устройство и липса на фиксираност е предназначен 

за една както количествено, така и качествено 

различна в същността си форма на живот. 

От една страна тази форма на живот означава 

възможности за един богат външен и вътрешен живот 

(„културата”), а от друга – цялата джунгла от 

конфликти, проблеми и спорове, индивидуални и 

колективни, както и постоянен натиск от 

съществуващото като такова, по подобие на натиска 

на дълбоката вода върху шлема на водолаза. Този 

натиск, като цяло и по отношение на отделните 

части, може да бъде по-силен, отколкото нормалната, 

психосоматична организация може да понесе 

(„световна болка”) (“Weltschmerz”).233 

Напрежението е свързано с това, че ние, чрез 

толкова много избори, сме повлияни от цялата 

история на човешкия живот, в която сме „вплетени” и 

която, поради тази причина, засяга нашата 

„всеобхватна” съзнателност. Същевременно ние 

                                                 
233 Терминът е въведен от немския писател и хуморист Жан Пол 

Фридрих Рихтер (1763-1825) в неговия песимистичен разказ 

Селина (Selina) (1827) с цел описание състоянието на Лорд 

Байрон така, както то е пресъздадено в произведенията му 

Пътешествията на Чайлд Харолд (Child Harold’s Pilgrimage) 

(1812) и Манфред (Manfred) (1817). Според Рихтер понятието 

означава чувството, при което човек е убеден, че физическата 

реалност никога не може да удовлетвори духовните му 

потребности. Състояние, което е обект на детайлен анализ през 

цялата епоха на Романтизма [Encyclopedia Britannica] (бел. на 

прев.). 
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разполагаме с едно интензивно познание (en intens 

erkjendelse av), че както историята на животните, така 

и човешката световна история е пълна с феномени, 

които не можем да приемем, които ние отричаме и 

осъждаме (природни катастрофи, болести, нещастия, 

остаряване и смърт). 

Отчаянието, породено от това непоносимо 

състояние, тези непоносими условия, е провокирало 

фантазията и способността за въображение да 

създадат един нов, допълнен и коригиран свят, един 

„горен свят” (en over-verden), населен с богове, 

духове, ангели и т.н. по модела на едно земно, 

монархично дъpжавно устройство. Когато било 

важно да се намери място в божествения световен 

ред за противоречащото на интересите, за „това, 

което не се предполага да съществува” (“das Nicht-

sein-sollende”), за „злото” (“det onde”), тогава човек 

създал един противоположен на „горния” свят, един 

„долен свят” (en underverden) със същества, които са 

врагове на света на боговете. Така човекът получава 

един цялостен свят на три етажа, заедно с абсурдния 

жребий да бъде едновременно бореща се сила, бойно 

поле и битка. 

За мнозина е отчайваща задача да се ориентират 

в този пандемониум от фактори, които изпълват и 

доминират нашата обща екзистенция, съществуване, 

живот и съдба. 

В по-голяма или в по-малка степен, хората се 

подготвят сякаш техните три свята имат еднакъв 

статус и изискват еднакво внимание. 

Реакцията спрямо тези „космически условия” 

има както емоционален, така и рационален характер. 



 

421 

 

Злото веднага предизвиква състояния у нас, като 

например, страх и ужас, безпомощност и отчаяние, 

но също така протест и желание за противодействие. 

От друга страна ние търсим съюзници в „горния 

свят”. С помощта на ласкателства, подаръци и 

магически ритуали, ние се надяваме, че можем да 

настроим неговите сили да бъдат благосклонни към 

нашите начинания – в по-ранни времена, това е 

ставало също чрез жертвоприношения на деца, 

девойки и военнопленници: днес, освен всичко друго 

и с пари, както и с изолиран, аскетичен начин на 

живот. 

Във всички епохи мислители, писатели и 

пророци са се проявявали като водачи в това наше 

метафизично състояние на дистрес и опасност 

(историята на религията и философията). Много 

преди да се роди Йешуа, в различни части на света са 

съществували учения, като всяко от тях е предлагало 

своя инструментариум (sine “bestikk”) и методи за 

ориентация. Връзките на емпиричния свят с горния и 

долния свят са били определяни по различен начин. 

Но редица от старите мисловни системи загубили 

влиянието си, когато Йешуа излязъл на преден план 

със своята версия. 

Мечтата за един „по-добър свят” (утопия, Земята 

от мед и мляко, “Божието царство”) се оформя в 

биософски аспект като промяна отчасти на средата 

(едно ново небе и една нова земя), отчасти на 

човешката природа, тя ще „бъде родена отново”. 
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Около осемстотин години преди рождението на 

Йешуа, пророкът Осия234 създал своето учение за 

Бога на базата на душевните вълнения, които го 

занимавали, когато блудницата, в която бил влюбен и 

за която се оженил, го изоставила и се върнала при 

своите стари покровители. По същия начин и 

израелският народ унизил своя „жених“ Яхве и 

потърсил чужди богове. Когато Йешуа изисква от 

своите последователи да намразят „баща си и майка 

си, жена си и децата си, братята и сестрите си, та 

дори и самия живот” (Лука 14, 26. Йоан 12, 25), 235 

това е трябвало да стане, защото самият той е мразел 

майка си и баща си, както и своя живот в този свят. В 

проблематичната позиция на човека между трите 

свята, самият той имал за своя отправна точка едно 

чисто земно занимание (каквото е царското 

занимание в Галилея, свързано с разпределянето на 

земните блага и т.н.). Но след като прехвърлил 

връзката с баща си на небето, той постепенно 

отхвърлил света на опита, така че човекът бил 

изправен пред едно „късо съединение” (i en 

                                                 
234 Името на пророк Осия означава „спасение“ и се появява в 

Писанието под различни форми. Осия е първата и най-дълга от 

поредицата книги, които наричаме „малките пророци“. Тя 

съдържа четиринадесет глави. Запфе визира първата част от 

книгата, свързана с нещастния брак на Осия с блудницата 

Гомер. Нейният постоянен грях на изневяра се интрепретира 

като „пример за Израилевото отклонение и духовно 

прелюбодейство”. [https://bgbible.sdabg.net/uvod/s-28.htm] (бел. 

на прев.). 
235 В текста пасажът е редуциран до следната форумила: те 

трябва „да намразят своя баща и своята майка, както и своя 

живот в този свят (светът на чувствата)”. Преводът е съобразен 

с българския превод на Библията от 1981 г. (бел. на прев.). 



 

423 

 

kortslutning) между „горния” и „долния” свят и 

трябвало да избира. Без следа от самопротиворечие 

Йешуа посочил пътя на своите последователи също и 

в земния живот. Когато Йешуа ги напуснал, за да 

стане коронован принц на небето, той ги оставил 

пред една неразрешима дилема. Това, което те 

наследили било всичко друго, но не и мир – кръв, 

противоречия, пожари, страх и мъчения в 

главозамайващи размери. Учението било доразвито в 

една аргументирана апологетска система. След като 

Лутер разпространил системата, вярващите се 

опитали в по-малки групи “да бъдат деца на своя 

баща”, доколкото те като „братя и сестри на Иисус”, 

Божии деца от блудница по плът, се стремят да 

получат родство със своя богат и могъщ баща-гост 

(mæktige gjeste-far) (на земята – бел. на прев.).  

Реминисценции от Тиберия236 се откриват още и 

в очакванията параклисите да имат перлени врати и 

златни улици. За тези, които няма да получат достъп 

до Царството Божие, а това са повечето (също така, 

това са повечето от посветените роднини и 

приятели), не им се дава никаква алтернатива освен 

присъдата да останат в „долния” свят и вечното 

страдание. Ти си или изцяло бял, или изцяло черен. 

Коя (букв. Какво) е Лилемор (Lillemor)?237 Не 

съществуват гараници – всичко е по милост или 

                                                 
236 Наред с Йерусалим, Хеброн и Сафед, Тиберия е един от 

четирите свещени градове за евреите (бел. на прев.). 
237 Запфе се основава на игра на думи. Лилемор е популярно 

женско име през 1930-те и 1940-те години, срещащо се в 

скандинавските езици, което буквално означава „малка майка” 

(lille mor). Също така в датския език се е използвало като 

обръщение към съпруга или майка (бел. на прев.). 
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предопределеност. Всичко е по силата на каприза – 

всичко е по силата на случайността. И ние 

отговаряме с питащи и треперещи пипала (med 

spørgende og bævende tentakler): Аскеза? Съжаление? 

Умереност ? Действие? Вяра? 

Или както си говорим между добри приятели, 

след съдържателен разговор, когато похапваме и 

попийваме: „Да, да, точно така. Това не е шега.” 

Например, смъртта. Ние не бихме могли да я 

забравим. Какво е чувството да срещнеш смъртта? 

Ами „последната дума”? За един английски автор, 

това е като “да напуснеш една неподредена къща”. 

Един норвежки колега се чудеше: „Можеш ли да ми 

кажеш какво въобще означаваше това?“ Е ли прахта 

краят на всичко? Дръзваме ли да отговорим това, 

когато ни питат наследниците? 

Можем ли да избегнем да конфронтираме самия 

автор с тази тема – той, който се е борил с мисълта за 

смъртта в продължение на седемдесет години и е 

видял всичко sub specie mortis238 – в светлината на 

края. Това започва ли да бъде по-скоро актуално сега, 

когато наближаваш деветдесетте? 

„Съжалявам. Не мога да Ви помогна. 

Единственото, което самият аз имам, за да посрещна 

тта е една глуповата усмивка.” 

Превод от норвежки: Силвия Серафимова 

 

 

 

 

                                                 
238 Sub specie mortis (лат.). – пред лицето на смъртта (бел. на 

прев.). 
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