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ФЛОРИАН ЗНАНЙЕЦКИ –  

СОЦИОЛОГ, РЕФОРМАТОР НА НАУКАТА, ФИЛОСОФ НА 

КУЛТУРАТА 

 

Флориан Знанйецки (1882-1958) е един от създателите на полската 

социология като академична дисциплина. Висшето си образование по 

философия получава в университетите във Варшава, Женева, Цюрих и 

Париж. През 1909г. защитава докторска степен в Краков. Професор в 

Познанския университет, основател на Полския социологически институт 

(1921г.) и на първото полско социологическо списание Социологически 

преглед (1930г.). Преподава в редица американски университети, между 

които Чикагския университет, Илинойския университет, Колумбийския 

университет. През 1953 г. става президент на Американската 

социологическа асоциация. 

Творчестровото на Флориан Знанйецки има свое непреходно място в 

историята на полската, американската и световната социология, но то е 

актуално в много отношения и с оглед на теоретичните търсения в 

плуралистичната социология днес – търсения, които са немислими без 

диалог между формиралите се традиции, направления, модели на 

мислене и т.н.  

Безспорно е присъствието на Флориан Знанйецки в историята на 

социологията, разбирана не като музей на застинали във времето 

социологически ориентации, конструкции и възгледи, а като 

потенциално  действен източник на социологическо вдъхновение и 

въображение, стимулиращо към непрекъснато избистряве на 

епистемологическото и методологическото самосъзнание на 

социологията. Това мое твърдение не бива да се схваща като прикрита 

възхвала на едно връщане назад към Знанйецки, нито като внушение, че 

е необходимо преоткриване на този мислител с цел да се вземе участие 

(от определени позиции) в полемиката относно проблемите на (и в) 

теорията на социологическото познание. Патосът на изказа ми  е свързан 
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по-скоро с убеждението, че към Знанйецки трябва да се подхожда като 

към класик, т.е. като към учен, с идеите на когото човек може и е 

желателно да не се съгласява, но когото в никакъв случай не бива да 

подценява, пренебрегва и подминава. Според мен поне по три причини:  

Първо, за значението на Фл. Знанйецки като учен може да се 

дискутира в контекста на историята на обществените науки и то смислено 

да се дискутира; 

Второ, присъствието на Знанйецки в историята на обществената 

мисъл не се измерва единствено с интелектуалната активност на учения, 

обективирана във вид на книги, статии, предговори, рецензии и преводи. 

Не по-малко важна е заслугата на Знанейцки за институционализирането 

на полската социология, особено ако се има предвид, че развитието на 

дадена научна дисциплина не се изчерпва изцяло с наличието и 

развитието на идеи, а зависи и от онова, което подпомага възприемането, 

разбирането, предаването и относителното затвърдяване на тези идеи. 

Тук става дума не за нещо друго, а за мрежа от катедри, институти, 

списания, научни дружества и др., с помощта на които дадена наука се 

превръща от индивидуално и/или колективно хоби в наука в пълния 

смисъл на думата. Познанският социологически център, създаден от 

Знанйецки е пример за изграждане на солидна институционална рамка 

на полската социология. Тази рамка е в основата на динамичното 

развитие на социологията през 30-те години на ХХ век и нейния ренесанс 

след Втората световна война. Разбира се, не бива да се прави механична 

аналогия между Познанската школа и тези на Дюркем и Парк; 

Трето, Знанйецки е не само социолог, но и солиден представител на 

т.нар. хуманистика. В обхвата на неговата интелектуална активност 

попадат както основите на хуманистичното познание, така и светогледа, 

който може да се изгради върху тях. Независимо от това дали 

изследователят на Знанйецки ще подходи към него като към социолог, 

реформатор на науката или философ на културата, безспорно е едно –  

Знанйецки е един от създателите на „реориентацията на европейската 
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мисъл”, започнала през последните години на XIX век и набираща 

скорост през първата половина на ХХ век.  

Щрихираните дотук разсъждения са една встъпителна 

характеристика на Флориан Знанйецки като сложен мислител, за когото 

не подхождат (освен с риск за опростяване в неблагородния смисъл на 

думата) етикетите на еднозначните определения и оценки.  

Защо е необходимо да се възпроизвежда и анализира 

хуманистичната социология на Флориан Знанйецки? Според мен 

главната причина за подобно възпроизвеждане и анализиране се 

съдържа в богатството от възможни съотнасяния между теоретичната 

система на Знанйецки и социологията, развивана през ХХ век. Трябва да 

се знае, че Знанйецки, изграждайки социологическата си теория първо, 

съзнателно се самоопределя с помощта на различни референтни системи. 

Това обяснява факта, че той никога не се отъждествява с определена 

„школа” или направление (ориентация) в социологията. Не се 

отъждествява, но не ги и пренебрегва. Изучава внимателно френския 

социологизъм, немския формализъм, американския социален 

прагматизъм и др. Второ, стреми се да преодолее традиционното 

тотално противопоставяне между „субективизъм” и „обективизъм”, 

„номинализъм” и „реализъм”, „психологизъм” и „социологизъм”. Трето, 

по един оригинален начин се опитва да „примири” хуманистичната 

гледна точка, взимаща под внимание наличието на съзнателни субекти в 

социалните процеси, с нормите на науката, изработени от 

природознанието и натуралистката философия на науката. Четвърто, 

създава подстъпи към взаимопроникването на европейската и 

американската интелектуални традиции.  

Не по-малко важен от въпроса за идейните определители на 

социологическата теория на Флориан Знанйецки е въпроса за влиянието, 

което тя оказва върху социологическите системи на ХХ век. Тук имам 

предвид не само полската социологическа традиция, развивана от такива 

ученици на Знайецки като Халашински, Шчепански, Шчуркйевич и др., 
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но и факта, че два сериозни в съдържателно отношение негови труда – 

Методът на социологията и Социални действия – излизат на бял свят 

по време на очевидна криза на Чикагската школа и представяния от нея 

тип социология. Нещо повече, ключовите понятия на теорията, 

предлагана от Знанйецки са идентични с тези на Толкът Парсънз, чиято 

книга Структурата на социалното действие (1937) излиза една година 

след Социални действия (1936) на Знанйецки.  

Някои автори свързват теорията на Знанйецки със символното 

взаимодействие, а меродавният представител на тази ориентация 

Х.Блумър приема, че Знанйецки е един от нейните основатели. През 

последните десетилетия на ХХ век много социолози възобновяват 

атаките срещу натурализма и се опитват да наложат нов стил на 

„отглеждане” на социологията. Може дори да се каже, че постулират 

подходи, тясно свързани с „хуманистичния коефициент”, въпреки че не 

употребяват този характерен за хуманистичната социология на Флориан 

Знанйецки термин. И докато усилията на Знанйецки са насочени 

предимно към налагането на характеристиката, че участниците в 

социалното действие са съзнателни субекти, съвременните версии на 

хуманистичната социология се опитват да обяснят на какво се основава 

подобна „съзнателност” и по какъв начин с нейна помощ кристализира 

социалния ред.  

В заключение, социологията на Флориан Знанйецки е опит за баланс 

и синтез. Интелектуалната му активност е насочена към изграждане на 

връзка между поляризирани становища, към омекотяване на крайности, 

към търсене на гледни точки, които са в състояние да лишат от смисъл 

стари теоретични спорове. Р. МакАйвър, Х. Бейкър, У. Томас, Г. Зимел, Е. 

Дюркем – това са само част от мислителите, оказали влияние върху 

избистрянето на системата на теоретичната социология на Знанйецки. В 

България трудовете на Знанйецки и съдържащите се в тях идеи са малко 

известни и почти непознати. Възпроизвеждането и анализирането на 

неговата социология има за цел да запълни определен информационен и 
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теоретичен вакуум, както и да извади от чистилището на 

полузабравените класици един ум, който не без основание е признат в 

американската социология за един от най-влиятелните на неин терен 

представители на европейската социологическа мисъл. 
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ОБЩЕСТВОТО КАТО КУЛТУРНА СИСТЕМА 

И СХВАЩАНЕТО НА ФЛОРИАН ЗНАНЙЕЦКИ 

ЗА АКСИОНОРМАТИВНИЯ ПОРЯДЪК 

 

Резюме: Статията акцентира върху усилията на Флориан Знанйецки 
да очертае и аргументира своеобразна базисна характеристика на 
социалната онтология. С помощта на понятията „социално отношение” и 
„социално действие” полският учен разглежда участниците в социалните 
взаимодействия като съзнателни субекти, които имат обектно-субектен 
характер. При изследване на социалните действия се срещат две основни 
конфигурации на порядък: порядък на съответствие на действията с 
културните образци и порядък на функционална зависимост, обединяващ 
конформистките действия в системи. И двата порядъка са 
аксионормативни и се обозначават с термина „социален ред”.  

Ключови думи: общество, култура, система, междучовешки 
отношения, социални действия, социален ред. 

 

SOCIETY AS A CULTURAL SYSTEM AND FLORIAN ZNANIECKI’S 

CONCEPTION OF AXIO-NORMATIVE ORDER 

Assoc. Prof. Dr Veselin Bosakov 

Abstract: The article highlights Florian Znaniecki’s efforts to outline and 
ground a kind of fundamental characteristic of social ontology. Using the concept of 
“social relationship” and “social action”, the Polish scholar views the participants in 
social interaction as conscious subjects that possess an object-subject characteristic. 
The study of social action reveals two basic configurations of order: an order 
consisting in the correspondence of action to cultural patterns, and an order of 
functional dependency that unites conformist actions into systems. Both orders are 
axio-normative and are designated under the term “social order”.  

Key words: society, culture, system, inter-human relationships, social action, 
social order 

 

 

 

1. Общество и култура 

Когато Конт въвежда понятието „социология” и обозначава с него 

една нова наука, която използва същия подход и същите методи като 

всички по-стари науки, ѝ запазва определено място в своята 

класификация на науките. Социологията е представена като шеста 

последна позитивна наука – след биологията, а тя от своя страна е след 

химията. Както съществуването на живите организми като сложни 
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системи, несводими до химичните си съставки, е причина за 

функционирането на биологията като отделна наука, така причина за 

потребността от обособяването на социологията е наличието на 

обществата като най-сложни системи, които не могат да бъдат 

редуцирани до връзките между отделните човешки организми. 

Представата на Конт за обществото има своите корени в прастарата 

политическа теория за държавата като интегрално цяло, което обхваща 

без остатък хората, населяващи определена територия и подчиняващи се 

на една власт. Под влиянието на историците, икономистите и 

философите на културата от XVIII век. Конт доразвива тази концепция, 

като включва в нея и културата, която евентуално се смята, че е дело на 

участниците в държавния организъм. По този начин за Конт обществото 

е културна система, поддържана от запазващото биологичната си 

непрекъснатост население, което заема определен географски район. 

Хората, които принадлежат към него не са свързани природно, а 

посредством културата: общ политически строй, обичаи, техника, 

икономическа организация, език, религия, знание, изкуство. Тези 

различни видове културна дейност са отделни, но взаимозависими 

функции на обществото, поради което социологията като пълна наука за 

обществото едновременно с това е и пълна наука за културата, а всички 

специализирани клонове на хуманистиката са нейни съставки. 

Подобна концепция не е резултат от обективни изследвания на 

взаимовръзката между културните явления в рамките на отделните 

общества; неин източник е опитът на Конт да обедини новата наука с 

теорията за трите настъпващи един след друг стадии на историческото 

развитие на цивилизацията. Приобщаването на тази теория към 

социологията под наименованието „социална динамика” води до 

продължително смесване на социологията с философията на историята. 

Определението на социологията като наука за обществото 

предопределя подхода на съгласните с това определение социолози към 

културните явления. Всички тези социолози са единни в схващането си, 
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че обществата са отделни цялости, заемащи определена територия и 

обхващащи, от една страна биологическите човешки организми, а от 

друга – културата. Също така, представата на всички за културата на 

обществото е свързана с убеждението, че последната е система. 

 Много важна е и развитата от Спенсър социологическа теория на 

културата, понеже неговата обща еволюционистка философия му 

позволява да третира социалната еволюция като продължение на 

органичната еволюция, но без да свежда първата до последната. Щом 

социалната еволюция става еволюция на институциите, обобщенията 

относно нея във все по-малка степен се опират върху заключенията на 

биологията и биологическата психология и във все по-голяма степен – 

върху културния материал, който Спенсър черпи от етнологията и 

историята. Обществото остава единственото звено, свързващо биологията 

на човека с теорията на културата. Както за Конт, така и за Спенсър 

обществото е единствената система, стояща над индивидуалните 

организми. Също така всички свързани с културата явления се 

разглеждат от Спенсър като интегрални съставки на обществото. 

Социологията като наука за обществото се явява като обща наука за 

културата. 

Все пак подходът на Спенсър се различава от този на Конт, понеже в 

своята теория за институциите Спенсър прави опит да установи 

определена връзка между социалната организация като такава и 

своеобразните културни явления. Институцията е преди всичко част от 

целостта на социалната организация. Някои институции обаче служат да 

поддържат и развиват определени културни явления. Така например 

религията е поддържана и развивана от църковните институции, т.е. от 

организираните религиозни дружества, ръководени преди всичко от 

духовенството; музиката, изкуството, литературата, медицината и науката 

са поддържани и развивани от съответните професионални институции. 

Ако свържем това разбиране за институцията с основната предпоставка 

на Спенсър, съгласно която основна черта на обществото като система е 
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сътрудничеството, както и с неговата етическа теория, ще стигнем до 

извода, че първо условие за всяка културна еволюция е развитието на 

морално регулирано взаимодействие между индивидите, влизащи в 

състава на сътрудничещите си групи. За съжаление Спенсър не прилага 

последователно своята концепция. Социолозите след него, които боравят 

с термина „институция”, му придават малко по-друго значение. Прилагат 

по-скоро този термин към религията, отколкото към организираните 

религиозни групи и обхващат с него изкуството и науката вместо 

професионалните функции на творците и учените1 .  

Френските социолози, които в по-малка или по-голяма степен 

признават Дюркем за свой водещ учител, приемат в основни линии 

концепцията за  обществото като локализирана в пространството 

общност от човешки същества с обща интегрирана култура, но не 

развиват систематично обща теория на обществото, а единствено общ 

методически подход към своеобразните културни явления. Този подход е 

независим от биологически предпоставки, ако не се вземе под внимание 

обяснението на разделението на труда с растящата гъстота на 

населението – обяснение, характерно за младия Дюркем (по-късно почти 

изцяло изоставено от изследователите на Дюркем и от него самия) и още 

– ако не се вземе под внимание определено надценяване на 

биогеографските фактори в социалната морфология. Единството на 

обществото се основава върху съзнателната солидарност на неговите 

членове. Организацията на обществото се крепи върху приети и 

поддържани от общността норми, които регулират не само действията, но 

и опита и представите на нейните членове. От тази гледна точка всички 

културни събития са социални явления, понеже всички те се подчиняват 

на наложени от общността принципи. 

Понеже във всички области на културата своеобразните представи и 

действия са регулирани от общността, последната трябва да се изследва 

                                                           
1
 В своята евристична теория на „институционалната структура” на обществото Толкът Парсънз 

систематизира строго социална концепция за „институциите”, началото на която е сложено от Спенсър 

(Parsons, 1948:156-164). 
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социологически. Социологическата концепция за религията, създадена 

от Дюркем, води до неговата известна теория, според която религията 

като такава не е отделен културен продукт. Противопоставянето на 

sacrum и profanum е налице във всички религии и може да бъде сведено 

до противопоставянето на опита и дейността на групата като цяло на 

опита и дейността на индивидите; боговете са само символи на групата. 

Тази теория вече не е така силна, но зависимостта на религията от 

социалната организация – зависимост, предпоставена вече от Спенсър – 

се оказва, че е факт2. Най-оригинално и исторически най-значимо е 

прилагането на социологически подход към знанието, понеже подобен 

подход разкрива, че социални продукти са не само отделните теории, но 

също и основните логически принципи и категории. 

Американската социология тръгва от експлицитно или имплицитно 

приемане на теорията на обществото, чието начало е сложено от Конт и 

развито от Спенсър, но не прибягва до органицистки аналогии. 

Обществото е разглеждано като териториално и демографски определена 

общност, притежаваща компактна култура. Повечето от социолозите 

схващат културната интеграция като система от нюансирани, но 

взаимозависими колективни функции на институцията, всяка от които 

удовлетворява определени основни потребности или интереси на хората, 

принадлежащи към обществото. Общите социологически теории 

всъщност са теории на така разбираното общество.  

Бързото развитие на индуктивните социологически изследвания 

обаче не само прибавя нови доказателства за валидността на общите 

теории на обществото като разгърната културна система, но дори води до 

постепенно ограничаване на обхвата на социологията. Не е възможно да 

                                                           
2 Социологията на религията още от самото начало  е един от клоновете на 
социологията, от които Дюркем и неговите ученици най-много се интересуват. Когато 
обаче преглеждаме съдържанието на раздела Sociologie religieuse от новата серия 
“Annee Sociologique” (започваща от 1925г.) се оказва, че този раздел обхваща преглед на 
всички публикации, които се отнасят до религията. В тези рецензии има малко неща, 
които биха могли да обяснят разликата между социологията на религията и 
историческите и етнологичните изследвания върху религията. Единствено в някои 
обобщаващи трудове се използва оригинален социологически подход (Hubert, Mauss, 
1902-1903). 
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се намери един-единствен източник на тази тенденция в 

социологическата теория. Ясна програма за социологията като специална 

наука за първи път е формулирана и частично въведена от Зимел 

(Simmel, 1908), а по-късно наново представена с някои изменения и по-

широко приложена от фон Визе (Von Wiese, 1924). Тези автори 

решително изключват от полезрението на социологията явления, които 

други изследователи на културата са проучвали до този момент. Според 

Зимел и фон Визе първа задача на социологията е изследването на 

отношенията между индивидите като елементарни социални явления, а 

след това – преминаване към изследването на по-сложни социални 

системи. Зимел не отива по-далеч от сравнително изследване на 

ограничени социални групи, състоящи се от индивиди, които взаимно си 

въздействат и които взаимно съзнават своето съществуване. Фон Визе 

прекрачва тази граница и изследва онова, което нарича „абстрактни 

общности”, състоящи се от редица по-малки групи (например държава, 

църква)3. Независимо от споменатите автори подобен подход се среща и у 

Кули (Cooley, 1902), който започва да изследва личните отношения 

между индивидите, а след това анализира структурите на тези отношения 

в първичните групи и прави опит да включи в социологията проучвания 

върху по-големи групи. 

Също така и няколко други социологически теории постепенно 

ограничават обобщенията си до тази категория явления. Социолозите, 

принадлежащи към това течение, дори и да използват термина 

„общество”, му придават ново значение4. Те не само дават определение на 

обществото по-скоро в светлината на своеобразните явления, наречени 

                                                           
3 Тук трябва да споменем и за Макс Вебер, който поставя пред социологията специално 
изискване, а именно – да изследва социалните действия.   
4 Така например според МакАйвър „Обществото (…) означава цялостна сложна система 
от социални отношения (…), в която и чрез която живеем (…) Нейната структура 
непрекъснато се изменя.” (MacIver, 1931:9, 56). Според Хилър: „Предмет на 
социологията са отношенията между хората. Тези отношения са социални, понеже се 
състоят от взаимно ориентирани поведения и нагласи. Познанието на социалните 
отношения се осъществява посредством изследване на принципите, образците и 
обичаите, регулиращи взаимните постъпки на лицата едно спрямо друго (…) Всички 
регулативни механизми от този вид (…) са част от културата на дадено общество.” 
(Hiller, 1947: 2). 



 16 

„социални отношения” или „междучовешки отношения”, вместо да ги 

разглеждат като система, която обхваща всички видове културни 

явления, но също така признават необходимостта от индуктивни 

изследвания с цел да се открие как са организирани отделните общества, 

вместо да се твърди, че организацията на всички общества  в основни 

линии е една и съща и че нейните основни принципи вече са известни. С 

други думи, разбирането за обществото се превръща в евристично 

разбиране, което трябва да води към бъдещи открития5. 

 

2. Понятието „междучовешки отношения” 

Ще започна с кратък преглед на значението на термина 

„междучовешки отношения”, който е по-разпространен от термина 

„социални отношения”, ако е позволено за това да се съди по 

количеството публикации, които съдържат в заглавието си термина 

“human relations”.  

Срещат се две различни концепции за междучовешките отношения. 

Тези отношения могат да бъдат и често са разбирани като отношения 

между „човешки същества” в тяхното биопсихическо съществуване. 

Изразяват се посредством множество прости и съставни процеси, 

протичащи между  „човешки същества” и пряко или косвено оказващи 

влияние върху техните биологически функции и психологически 

процеси. Междучовешките отношения обхващат между другото онези 

явления, които изследва екологията на човека, следвайки примера на 

екологията на растенията и животните, и които Джеймс Куин определя 

като „пространствени и времеви отношения между човешките същества, 

подчиняващи се на въздействието на селективни, дистрибутивни и 

акомодативни сили на средата” (Quinn, 1940:212). Според тази концепция 

не е задължително човешките същества, между които се реализира 

отношение, взаимно да съзнават своето съществуване. Животът на 

                                                           
5 Чудесен систематичен преглед на тази и други тенденции в социологията, 
предложение за организиране на социологическата теория в светлината на нейните 
основни понятия прави Е. Eubank (Eubank, 1932). 
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нюйоркчани, които ядат портокали, отгледани във Флорида и 

Калифорния, или пият внесен от Цейлон чай попада в известна степен 

под въздействието на отглеждащите и берящите портокали или листа за 

чая, но огромното мнозинство жители на Ню Йорк знае за тях 

извънредно малко, не познава никого от тях лично и обратното. По време 

на кризи животът на милиони хора зависи от промените в живота на 

милиони други хора, които са им непознати. 

Второто разбиране, посочвано с помощта на термина 

„междучовешки отношения”, е значително по-тясно и по-специално. В 

основни линии обхваща онези явления, които се фокусират в 

използваното от социолозите понятие „социални отношения”. 

Преглеждайки някои изследвания на т.нар. междучовешки отношения, 

например на тема human relations в промишлеността, се убеждавам, че 

значението на този термин е почти идентично със значението на термина 

„социални отношения”, така както той се среща в социологическите 

разработки. И понеже, както изглежда, няма причина да се съхранява 

това терминологично раздвояване, ще отхвърля термина „междучовешки 

отношения” и ще огранича своя анализ до социалните отношения. 

Най-простото и елементарно явление, което някои социолози 

(например Зимел, фон Визе, Хилър) фиксират чрез този термин, е 

процесът на съзнателно взаимно въздействие между два индивида, 

въздействие, оказващо влияние върху тях. Първо основно условие за 

протичането на този процес е и двата индивида взаимно да съзнават 

своето съществуване. Ако някой от тях не съзнава, че другият съществува, 

не може да осъществи никакво съзнателно отношение между тях. Ако 

само единият индивид съзнава съществуването на другия, например ако 

А вижда Б да ходи по улицата, без Б да вижда А, това може да окаже 

влияние върху някои нагласи или стремления на А, но за социално 

отношение и дума не може да става, след като Б не е подложен на 

никакво въздействие от страна на А. Дори тогава, когато и двата 

индивида взаимно съзнават своето наличие, това само по себе си не е 
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достатъчно, за да се прояви социално отношение между тях. По улица, по 

която се движат тълпи от хора, много индивиди взаимно се виждат, но 

обикновено не се случва нищо, което да породи у тях съзнание за 

влиянието , което взаимно си оказват. 

Съзнание за такова влияние се появява единствено тогава, когато 

единият от тях, А, извърши действие, засягащо индивида Б, което е за Б 

факт на възприемане – например, когато А се опитва да отстрани Б от 

пътя си или съзнателно проправя през тълпата път за Б, или когато А 

пита Б за местонахождението на някаква улица или сграда, или когато А 

се старае за завърже приятелски разговор с Б. От гледна точка на Б 

действието на А създава ситуация, чиято съставка е А като възприеман 

факт от Б. Обикновено в тази ситуация  Б се опитва нещо да направи и 

каквото и да прави, двата индивида съзнават, че индивид А е извършил 

нещо, което има значение за индивид Б и че на практика за А е важно 

какво ще е поведението на Б под влиянието на извършеното от А 

действие, или накратко казано, как ще реагира на това действие. 

Когато простото, елементарно явление, наричано от някои 

социолози „социално отношение”, се изследва от позицията на двамата 

участващи в него индивиди, а не от позицията на наблюдател, и се 

анализира като свързване на техния опит и творчески стремления, се 

забелязва, че в действителност не става дума за отношение между двойка 

индивиди като такива, а за отношение между техните действия. Във 

връзка с това за предпочитане е да се говори за „взаимодействие”,а не за 

отношение, понеже в разговорния език думата „отношение” означава 

постоянна взаимозависимост. 

Следващите редове са конспект на позицията на Знанйецки относно 

използването на термина „социално отношение” (Znaniecki, 1952: 647-

670). Полският учен ограничава използването на този термин до 

достатъчно стабилни аксионормативни системи, състоящи се от 

множество действия, извършвани от два въздействащи върху себе си 
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субекти, от които всеки един е постоянна позитивна ценност за другия 

(например майка и дете, мъж и жена). 

Въпреки това – твърди Знанйецки – всяко взето поотделно явление 

на взаимно действие без съмнение е социално явление, понеже негова 

главна съставка е социалното действие, чийто предмет е индивид, 

възприеман от друг индивид и стараещ се да окаже влияние върху него, 

да предизвика реакция от негова страна. Тази реакция също може да е 

социално действие и то тогава, когато въпросният втори индивид дава 

изискващата се от него информация или отговаря положително на 

инициативата за започване на разговор. Реакцията може да е и 

техническо действие, например когато вторият индивид поеме пътя, 

посочен му от първия, без да се опитва да оказва въздействие върху него, 

но дори и в този случай това действие е социално обусловено, понеже 

индивидът осъзнава, че друг индивид иска да го накара да извърши това 

действие. 

Щом социологията е наука за междучовешките отношения, респ. за 

социалните отношения, възприемани от участващите в тях индивиди, 

основното явление, което социолозите трябва да изследват е социалното 

действие, така както основните явления, изследвани от религиоведите, 

проучвателите  на материалната техника, икономистите и теоретиците на 

изкуството са религиозните, техническите, икономическите и 

художествените действия. 

На повечето от историците, етнолозите и социолозите им е добре 

известно, че социалните действия, подобно на други видове действия, са 

аксионормативно структурирани дотолкова, доколкото кореспондират с 

определени културни образци и доколкото позволяват да бъдат 

клисифицирани съгласно тези образци. Приликите и разликите между 

социалните действия зависят преди всичко от образците, съгласно които 

са определяни и оценявани главните им обекти, както и от нормите, 

които трябва да се спазват при извършването на тези действия. Разбира 

се, както и във всички други области на културата, действия, които не 
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кореспондират с образците и нормите, са причина за възникването на 

отделни блокови проблеми. 

Функционално взаимозависимите социални действия на 

разнообразните индивиди или групи се свързват в аксионормативно 

организирани системи от различна големина, сложност, обхват и 

времетраене. Относително прости са системите на взаимозависими 

действия между два индивида, които на основата на приети от тях 

образци се оценяват положително и които във взаимното си въздействие 

се придържат към определени норми. Да вземем като пример 

приятелския разговор, воден от двама познати съгласно определени 

принципи на етикецията, или пък функционално взаимозависимите 

сексуални действия между мъж и жена, когато всеки един се старае в 

максимална степен да удовлетвори партньора си и сам да се радва на 

такова удовлетворение. Подобна краткотрайна система може да бъде част 

от дълготрайна система – например част от продължаващо цял живот 

приятелство или взаимна любов. 

Социолозите и етнолозите са изследвали редица дълготрайни 

системи, подчиняващи се на културните образци на взаимодействие 

между два индивида. Написани са много трудове за брака и брачните 

отношения, флиртовете, отношенията между родители и деца, въобще за 

отношенията на кръвно родство, отношенията на взаимопомощ и 

сътрудничество, отношенията между владетел и подчинен, работодател и 

работник, ученик и учител, лидер и привърженик и пр. 

Немалко внимание е отделено и на изключително сложните системи 

от взаимозависими социални действия, извършвани от много индивиди, 

които образуват организирана социална група. Една категория такива 

групи – военните групи е подложена на основно изследване още в 

класическата древност (Ксенофонт, Тукидит, Цезар и особено Полибий). 

Оттогава са изследвани множество други своеобразни социални групи – 

законодателни групи, административни групи, политически партии, 

занаятчийски групи, професионални групи, религиозни групи, родови 



 21 

съюзи, както и различни по-малки и привидно по-влиятелни 

обединения6. 

Значително по-малко внимание се посвещава на социалните 

системи, които представляват аксионормативно структурирани системи 

от социални отношения между индивид и определено количество други 

индивиди – например отношенията между лекаря и неговите пациенти, 

между учителката и нейните ученици и пр. Историците са изследвали 

редица такива системи – като отношенията между свещеник и вярващи, 

командир и войници, философ и ученици, творец и неговите меценати и 

обожатели, политически водач и неговите привърженици, домакиня и 

гости. Но социолозите прилагат към тях общото понятие „социална 

роля”, дори и досега няма единомислие по отношение на евристичната 

стойност на това понятие. 

Колкото и да са методологически съмнителни и творчески ялови 

някои резултати от проведени специализирани социологически 

изследвания, няма съмнение, че много социолози, които изследват 

социалните действия – в приетото от нас разбиране – срещат и ще 

продължават да срещат в областта на своите изследвания същите две 

основни конфигурации на порядък, които други изследователи на 

културата откриват в своите полета: порядък на съответствие на 

действията с културните образци и порядък на функционална 

зависимост, обединяващ конформистките действия в системи. И двата 

порядъка са аксионормативни, и двата съществуват благодарение на това, 

че индивидите възприемат и практически прилагат идеологически 

модели: в природния свят не съществува нито един аксионормативен 

порядък, ето защо социологията като наука за социалните действия е 

хуманитарна, а не природна наука. 

За обозначаване на аксионормативния порядък сред явленията, 

наричани „социални”, всеобщо се използва терминът социален ред. Кули 
                                                           
6 Много социолози твърдят, че сравнителното изследване на социалните групи е 
първопланова задача на социологията. „Най-важният факт за съвременната 
социология е по-скоро конкретната група, отколкото абстрактното общество” (Ellwood, 
1925: VI). „Групата е ключово понятие за социологическата теория” (Eubank, 1932: 164). 
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и други социолози го използват в обективното му научно значение. За 

много изследователи обаче това понятие е по-скоро етично, отколкото 

научно. Например известният психолог Edward  L.Thorndike  въобще не 

дефинира социалния ред и счита за разбиращо се от само себе си, че този 

термин обозначава икономическата и правната организация, която 

трябва да бъде изследвана не с помощта на научни методи, а от гледна 

точка на това, кое е добро за човека (Thorndike, 1940). Някои френски 

теоретици придават на термина „социален ред” моралистко значение, 

което кара Гурвич да изисква изключването на този термин от 

социологическата теория (Gurvitch, 1945: 267-296). 

Подобно объркване не е без причина. Ако социалният ред означава 

единствено аксионормативен порядък, с това социалните явления, които 

не съответстват на утвърдените  образци и норми не притежават никаква 

повторяемост, която би позволила на учените да ги обобщават: накратко 

казано, такива явления спадат към общата категория на непорядъка като 

противоположност на порядъка. Това е като да се ограничат 

биологичните изследвания на природния порядък до анатомичните 

структури и физиологическите функции на организмите и да се 

подминава търсенето на причини за връзката между органичните 

промени и влиянието на средата или търсенето на закономерности при 

появата на нови видове. Все пак терминът „социален ред” трябва да бъде 

запазен в своето обективно, неоценъчно значение, понеже помага в 

отличаването на социологията от другите науки. Но неговият обем трябва 

да се разшири по такъв начин, че да бъдат обхванати както онези 

закономерности на промените в действията и социалните системи, които 

създават възможност за обобщения относно причините, така и 

закономерностите на възникване на нови образци и системи, които могат 

да доведат до обобщения  относно развитието. С други думи, социолозите 

трябва да предпоставят наличието на определен вид порядък сред всички 

социални явления и да отхвърлят понятието „непорядък” и другите 

аналогични понятия. 
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Всъщност редица социолози, специализиращи се в изследването на 

аксионормативно организираните социални действия и 

аксионормативно организираните системи от такива действия, търсят в 

социалната промяна причинен порядък. Така че немалко опити са 

правени за създаването на  обобщения относно причините за промените в 

социалните действия, настъпващи в процеса на тяхното извършване. 

Осъществяват се и множество изследвания върху промените на различни 

видове системи от социални действия (подредени на скала в зависимост 

от големина и сложност) – от брачни отношения до държавни 

организации. В резултат на това се раждат хипотези за причините на тези 

промени. Всичко това ни убеждава, че социолозите скоро ще престанат да 

отделят изследванията на социалната промяна от изследванията на 

социалния ред. 
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ОБЕКТИВНОСТТА НА КУЛТУРНИТЕ ЯВЛЕНИЯ 

В КОНТЕКСТА НА „ХУМАНИСТИЧНИЯ КОЕФИЦИЕНТ” 

НА ФЛОРИАН ЗНАНЙЕЦКИ 

 

Резюме: Реалното битие на обхвата на дадена наука може да се 
постулира директно, като се посочи онзи специфичен клас от явления, 
които не са предмет на никия друга наука. В този смисъл социологията не е 
нито наука за обществото, нито наука за човека, нито наука за 
културата. Задача на социологията е да изследва само социалните системи. 
Обособяването на социалните действия от другите културни действия 
ражда проблеми, но без подобно структуриране на културната 
действителност и без стесняване на кръга на социалното, социологията е 
немислима като наука за порядъка на социалните действия. Подобно умение 
за самоограничаване е мяра за зрелостта на науката въобще и на 
социологията в частност. 

Ключови думи: култура, хуманистичен коефициент, общество, 
социално действие, ценности 

 

THE OBJECTIVITY OF CULTURAL PHENOMENA  
IN THE CONTEXT OF FLORIAN ZNANIECKI’S “HUMANISTIC 

COEFFICIENT”   
Abstract: Which existing things actually fall within the scope of a science can 

be directly determined by pointing out the specific class of phenomena that are the 
object of no other science but this. Hence, sociology is neither a science of society nor 
a science of man, nor a science of culture. The task of sociology is only to study 
social systems. The separation of social actions from other cultural actions gives 
rise to problems, but without such a structuring of cultural reality and without 
narrowing down the scope of the social, sociology would not be thinkable as a 
science about the order of social action. This capacity of self-limitation is the 
measure of the maturity of science in general and of sociology in particular.  

Key words: culture, humanistic coefficient, society, social action, values 
 

1. От философия към методология 

Дискусията с позитивизма на О. Конт и еволюционизма на 

Х.Спенсър, характерна за философията на ХХ век, ражда „философията 

на живота”. Представител на това направление във Франция е Бергсон, а 

в Германия – главно Зимел и Ницше. „Философията на живота” 

предсказва тотална криза на културата, критикува рационализираните и 

институционализираните форми на дейност и подхвърля на съмнение 

практическото осъществяване на ценностите на прогреса и 

демокрацията. 
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Вторият етап от дискусията с позитивизма е свързан с творчеството 

на Дилтай, Рикерт и феноменолозите (Хусерл, Фиркандт). Генезисът на 

възгледите на Фл. Знанйецки кореспондира преди всичко с идеите на 

Дилтай и по-точно с постулата за качествена отлика на хуманистичните 

науки от природознанието. Не може да съществува универсален метод на 

научното познание, независимо от неговия предмет. Не могат да 

съществуват универсални критерии за научност. Поведението на 

изследователя също е диференцирано: природата я обясняваме 

(erklaren), а психиката – разбираме (verstehen). Според Дилтай, задача на 

науките е не да създават извънвремеви схеми, а да анализират „това, 

което е дадено”, не да раждат метафизични кострукции, а да търсят 

типичните форми на живота. 

Концепциите на Бергсон също „формират” в известна степен 

интелектуалната активност на Знанйецки. „Културалистката” философия 

на последния има допирни точки с онези постановки на прагматизма, в 

които се набляга върху динамичния, непрекъснато променящ се характер 

на културните ценности и начини на мислене. Знанйецки подчертава 

еволюционния характер на културните системи и историческата 

относителност на всички ценности, в това число – на познанието и 

науката. И според прагматиците, и според Знанйецки историята на 

знанието не бива да се разглежда като история на независимо културно 

явление. Знанието трябва да се изследва в неговата зависимост от (и 

взаимовръзка с) развитието на културата и обществото като цяло. 

Генетичният метод се приема от прагматизма и от Знанйецки като един 

от основните методи на интерпретация и анализ на принципите на 

етиката, знанието, начините на мислене и действие. Прагматизмът не се 

интересува от истиността (респ. фалшивостта) на идеите, доказвана с 

помощта на абсолютни критерии за истинност, а от проблема за 
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въздействието на тези идеи върху практическата страна на живота и 

човешката дейност7. Тази характеристика важи и за Флориан Знанйецки. 

„Културалистката” философия на Знанйецки, наричана от него 

самия още „исторически релативизъм” е резултат от критиката, на която 

полският учен подлага натурализма (в неговото епистемологично 

звучене) и идеализма. В Културна реалност – един от главните трудове 

на Знанйецки, който може да се определи като методологическо 

въведение във философията на човешкото действие – се съдържа 

квинтесенцията на тази критика. Както идеализмът, така и натурализмът 

не се занимават с конкретния емпиричен свят, а с негови абстрактно (в 

лошия смисъл на думата) изолирани аспекти. „Идеализмът се стреми да 

открие някаква постоянна надстройка, за да я прилага към непрекъснато 

променящия се емпиричен поток, но не схваща, че за да има влияние и 

значение в развитието  на знанието трябва да остане в самия поток и да се 

променя заедно с него, т.е. да престане да бъде идеализъм” (Znaniecki, 

1919: 21). Критиката на натурализма се отнася до усилията му да използва 

теориите на природните науки като основа за систематизиране на 

хуманистичните явления и още: да приема тези теории като верни по 

отношение на дълбоката същност било на света като цяло, било на негови 

отделни, конкретни части. 

Културата е реалност, от която човек не може да се абстрахира. 

„Цялата наша действителност е просмукана с култура” (Znaniecki, 1922: 

40). Човек като действащ, познаващ и трупащ опит субект до такава 

степен е зависим от културното си минало и обкръжение, че вече не е в 

състояние да възприема света по друг начин, освен през призмата на 

културата. Подобна културалистка хипертрофия е в основата на 

становището на Знанйецки, че природата не може да се разглежда като 

детерминанта на културата. Главен фактор, който влияе на определени 

                                                           
7
 Прагматизмът се ражда и развива като опозиция на немския идеализъм. Стреми се да премахне 

систематичното противопоставяне „ценност-факт”, „идеал-действителност” и да сближи тези полюси 

посредством ситуирането им в света на целенасочените човешки действия. Прагматизмът кристализира и 

в борбата си срещу позитивистката традиция, която по своеобразен начин също издълбава пропаст 

между ценностите и фактите. 
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културни явления са други културни явления. Специфичната причинна 

връзка не е”външна”, а „вътрешна”. „Между природата и културата няма 

генетичен преход за науката, защото не може да се изведе нещо, 

схващано като „нечие” от нещо, схващано като „ничие”, без да се въведе 

някой, който да осъзнава това „ничие” (Znaniecki, 1922: 35). Понятието 

„хуманистичен коефициент” се въвежда от Знанйецки в Увод в 

социологията през 1922г., но и в Културна реалност ученият е 

последователен спрямо културалистката си ориентация. Заставайки на 

границата между епистемологията и методологията, авторът на Cultural 

Reality апелира съдържанието и значението на всяко понятие, което се 

отнася до емпиричната действителност да се определя изключително в 

корелация със съзнанието на действащите субекти, чиито възприятия и 

действия „създават” ценностите и цялата „действителност”. Емпиричната 

действителност съществува благодарение на непрекъснатия двупосочен 

процес на субективиране и обективиране. Сферата на възприятие е 

пасивната страна на личността, а сферата на рефлексия – активната 

((Znaniecki, 1919: 106). Тук някак от само себе си се налага аналогия 

между споменатите сфери на Знанйецки и Мийдовото „MЕ” и „I”. 

Знанйецки влиза в остър спор и с т.нар. чисти методолози, които се 

стремят да изработят общи методологически принципи на изследване на 

онтологичната действителност, независимо от предмета на отделните 

науки. Според него, постулатът за методологическо единство на науката е 

резултат от пренебрегване на спецификата на изследователския процес в 

отделните науки. Разширявайки позицията на Знанйецки, може да се 

каже, че социологът е длъжен да бъде в голяма степен методолог за самия 

себе си, което не означава, че се пренебрегват методологията, 

епистемологията, логиката и философията на науката като такива. 

Просто подобно становище е опит да се внуши, че социологията е длъжна 

да развива своя собствена методология и то със свои собствени усилия. 

Действителността не е отделен, логично кохерентен универсум, а ни се 

явява като множество системи, всяка от които има свои собствени, 
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характерни само за нея типове връзки и зависимости, подчиняващи се на 

определена логика. Ето защо опитите за теоретични обобщения, по 

отношение на цялата емпирична действителност са безсмислени. По 

херметичен начин това е изразено и от самия Знанйецки: „Концепцията 

за реалистичен, рационален монизъм е даже не идеал, а химера” 

(Znaniecki, 1919: 319). Една доброжелателна интерпретация на това 

мисловно съкращение може да приеме следния вид: методологическат 

концепция, която гласи, че във всяка област е възможно да се постигне 

пълна картина на онтологичната действителност на явленията е химера. 

И то поради „простия” факт, че емпиричната действителност е 

неограничена както количествено, така и качествено. Така Знанйецки 

отхвърля възможността за осъществяване на стария рационалистки 

идеал за единство на знанието, разпростираш се върху цялата 

действителност. В тази материя неговите възгледи кореспондират с тези 

на М. Вебер, който твърди, че нито една отделна научна дисциплина, 

нито пък всички дисциплини взети заедно са в състояние да ни дадат 

пълно знание за действителността. Съзнанието не е в състояние да 

възпроизвежда или копира тази действителност. Съзнанието може 

единствено да я реконструира с помощта на понятия. Но 

действителността е отделена от сферата на понятията с непреодолимо 

разстояние.   

 

2. Принципът на „хуманистичния коефициент” и проблемът за 

обективността на културните явления 

Когато се говори за обективност и субективност в обществените 

науки трябва да се имат пред вид два различни контекста на този 

проблем. Обхващането на двата контекста с една и съща терминология 

често води до солидни недоразумения. 

Когато става дума за връзката между ценностната система на 

изследователя като член на определена социална група и процеса на 

осъществяване на (и резултатите от) изследването акцентът е един, а 
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когато приоритет в анализа имат методологическите постулати, които са 

свързани с предпоставките, отнасящи се до характера на изследвания 

проблем – съвсем друг. Така например, Веберовият постулат за „наука, 

свободна от ценности” е неосъществим, което обаче не изключва 

обективния характер на науките за обществото. От своя страна, 

привържениците на стриктното прилагане на методите, характерни за 

природните науки по отношение на обществените, апелират за 

обективност за научните данни, т.е. научните данни трябва да се опират 

върху наблюдавани и (наблюдаеми) отстрани факти, верифицирането на 

които е възможно единствено посредством измерване (измерването се 

подчинява на императивите на бихейвиоризма). При подобна обосновка 

на въпроса съзнанието, намеренията, стремленията, ценностите, 

нагласите и културните норми се зачеркват понеже са свързани с 

явления, оцветени със субективност, което пък е равнозначно на научна 

безполезност8.  

За Знанйецки проблемът за субективността и обективността е пряко 

свързан с фундаменталното отделяне на природните явления от 

културните феномени9. Според него, никакъв научен метод не е в 

състояние да свърже в една логична система знанието за природните 

факти със знанието за културните факти. Изследователят на културата не 

може да подхожда към предмета, който проучва и който винаги е „нечий” 

като към предмет, който е „ничий”. Ето защо отликата на културата от 

природата се постига единствено с помощта на т.нар. хуманистичен 

коефициент. Знанйецки въвежда това понятие за първи път в своя Увод в 

социологията. Пак там, съдържателната натовареност на 

„хуманистичния коефициент” се появява експлицитно и е обяснена най-

точно. Изследователят на културата като теоретик е длъжен да се стреми 

                                                           
8 Антинатурализмът е свързан с традицията на мислене към която принадлежат 
Дилтай, Рикерт, Винделбанд и Вебер, а в по-нови времена с него се идентифицират 
Р.МакАйвър, Х.Бейкър, Р.Мъртън, Фл.Знанйецки. 
9 Терминът „явление” се използва от Знанйецки за обозначение на всичко, което е 
емпирически познаваемо. С други думи, този термин е оцветен чисто 
епистемологически (Znaniecki, 1919: 32). 
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към обективност, длъжен е в границите на познавателната си функция да 

се старае да бъде идеален наблюдател, чист субект на познанието, който 

чрез изследването си да не оказва влияние върху природата на обекта на 

това изследване. Но обектът в своята дълбока същност винаги „се явява” 

на изследователя като зависим от емпиричните човешки субекти. 

Свойството на културните явления, че като обекти на теоретичната 

рефлексия те вече са обекти, съществуващи в нечие възприятие (или 

вече са нечии съзнателни действия) се определя от Флориан Знанйецки 

като хуманистичен коефициент на тези явления.Иначе казано, 

процедурата на разбиране на обществените явления е методологически 

продуктивна, ако не се забравя, че като обект на изследване тези явления 

предварително притежават вече определен смисъл, придаден им от 

изследваните хора. Но т.нар. културни факти нямат нищо общо с 

каноните на психологизма. Те са обективни и верифицируеми. 

Понятията, които представителите на обществените науки формулират са 

конструкции на конструкциите, създавани от актьорите на обществената 

сцена, като продукти на мисленето, характерно за всекидневието. 

Научните конструкции кристализират на „второ равнище” и то съгласно 

процедурни правила, които са задължителни за всяка емпирична наука. 

Те са обективни, идеални конструкции на типови явления и като такива 

се различават от конструкциите, раждащи се на „първо равнище” 

(равнище на здраворазсъдъчното мислене). И накрая, те са теоретични 

системи, които съдържат проверяеми хипотези. 

Стара традиция е социологията да се определя като наука за 

обществото, схващано като конкретна човешка съвкупност с цялата й 

принадлежаща култура. Така разбирана, социологията е или сравнителна 

етнография (ако описанията й имат статичен характер), или философия 

на историята (ако се стреми да разкрие общите закономерности на 

историческата еволюция). Според Знанйецки, живителните сокове на 

подобна концепция за социологията се съдържат в две грешни 

предпоставки. 
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Първо, приема се, че е възможно да се изолира определена 

съвкупност и да се подхожда към нея като към „затворено общество”. 

След проучването на редица такива съвкупности могат да се извършат 

сравнения, а после и обобщения, които ще са общи закони за човешкото 

общество. 

Второ, че цялата култура на определена човешка съвкупност е 

единна, т.е. всички културни явления в рамките на изследваната 

съвкупност са взаимозависими10. 

И двете предпоставки позволяват да се конструират единствено 

статични закони, които се отнасят за структурните отношения между 

елементите на обществото. И двете предпоставки не позволяват да бъдат 

осветлени динамичните закономерности. Еволюцията на обществата не 

може да се разглежда като подчиняваща се на универсални закони. 

Противното би означавало, че всички общества се характеризират с 

принципно един и същ рационален ред и организация, които са 

детерминирани от едни и същи фактори. Иначе казано, определени 

културни комплекси са основни детерминанти на промените във всяко 

общество. Социологията – твърди Знанйецки – както и никоя друга 

дисциплина, не е в състояние да изгради научен синтез по отношение 

целостта на културния живот на човешкото общество (Znaniecki, 1922: 

219). Без да отричаме наличието на корелации между различните 

културни системи както и между действията на хората и групите в 

обществото, твърдим, че предпоставката за всеобща взаимосвързаност и 

всеобща взаимозависимост на всички области на обществото (респ. на 

всички области на културата) е резултат от повърхностна аналогия между 

общество и природа, аналогия, възхвалявана от философията с 

натуралистки уклон. Подобна предпоставка е метафизично оцветена и 

безполезна за целите на индуктивното, емпирично изследване на 

                                                           
10 Това много наподобява на органицистки подход към обществото: обществото като 
конкретна съвкупност трябва да е система, чиито отделни части си взаимодействат по 
определен начин с единствената цел да съхранят цялостта. По такъв начин се 
предпоставя, че връзките между компонентите на обществото са иманентно 
телеологически. 



 33 

културата и обществото. В Увод в социологията Знанйецки пише, че 

фактически не системите си взаимодействат, а действията на хората им 

влияят и по този начин ги свързват. Действията са онези звена, без които 

връзката между различните области на културата и обществото е 

невъзможна. Тази връзка е реална дотолкова, доколкото е актуално и 

активно осъществена (Znaniecki, 1922: 223). 

Привържениците на социологията като обща наука за културата 

базират своите схващания върху предпоставката, че всички културни 

явления са свързани с действието и опита на хората, а сред основните 

условия на изграждане и развитие на културата са: сътрудничество, 

солидарност и взаимно разбирателство между действащите индивиди11. 

Според Флориан Знанйецки, всеки опит да се формулира обща 

теория на културата, при едновременно спазване на методологическите 

императиви, е обречен на провал. Всяко усилие да се разширят границите 

на социологията и тя да се представи като обща наука за културата спира 

развитието на индуктивните социологически изследвания. 

Хуманистиката е набор от дисципини, повечето от които са независими 

от социологията. Всяка една от тези дисциплини проучва определен тип 

културни системи. Например, изкуствоведът може да изследва 

архитектурните паметници в изолация от социалната организация на 

обществото, в които тези паметници са изградени, което обаче не 

означава, че в търсене на генезиса на едно или друго явление в 

изследваната от него област не може да се обърне за помощ към 

социологията. 

След като социологията не може да бъде наука за общата основа на 

всички културни явления, тя трябва логически да се обособи от другите 

дисциплини. В Увод в социологията Знанйецки  говори за определена 

                                                           
11 Представителен в това отношение е т.нар. социологизъм, който остро е критикуван от 
привържениците на формалната школа в социологията. Въпреки че спорът между 
социологизма и формализма е вече отшумял, той все още не е преодолян и тези две 
ориентации продължават да слагат своя отпечатък върху съвременното развитие на 
социологията. 
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класа от културни явления, които не са предмет на никоя друга наука. 

Тези явления той ги квалифицира като „социални”. 

„Разбирането” на културните явления като явления, вече 

притежаващи определен смисъл, придаден им от хората, които ги 

конструират, не означава, че тези явления не са обективни и 

неверифицируеми. Израз на самосъзнанието, че културата е 

извънпсихологическа обективна действителност, несводима до онова, 

което в даден монет индивидите мислят, чувстват и правят, е книгата на 

Знанйецки Културна реалност. 

 

3. Структуриране на културната действителност 

Втората крачка, която Знанйецки прави към осъществяването на 

главната си цел (нека припомним, че първата е схващането за 

качествената отлика на културата от природата), е опитът за 

структуриране на културната действителност. Според Знанйецки 

културата е разделена на различни, несводими един към друг видове 

порядък: различни видове системи от ценности, на които съответстват 

обособени категории от действия. Картината на тези системи ни дава 

картината на науките за културата (Znaniecki, 1922: 240-241). Сред тези 

науки социологията е наука, която не си поставя задача да изследва 

всички системи, а само социалните системи. 

Становището на Знанйецки по въпроса за културната действителност 

(по-точно разбирането й не като тоталност, а като съществуващи 

относително самостойно видове порядък) контрастира в тази материя с 

функционализма, който по същото време прави опити да възкреси 

органицистката парадигма (Znaniecki, 1922: 237). Предложението на 

Знанйецки за категоризиране на културните явления (предмети, 

ценности и действия) има следния вид (Znaniecki, 1922: 241-245): 

 хедонистични явления; 

 технически явления; 

 икономически явления; 
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 правни явления; 

 религиозни явления; 

 явления на символизиране; 

 естетически явления; 

 интелектуални явления;  

 социални явления. 

Няма поотделно да анализираме и оценяваме всяка представена 

категория културни явления. Не е това и целта на настоящото изложение. 

За неговите нужди обаче е необходимо с няколко изречения да 

възпроизведем същността на социалните явления, както я схваща 

самият Знанйецки. Социалните явления са явления, при които обектите и 

съответстващите им действия могат да бъдат обособени като специфични 

социални ценности, дадени за емпиричните субекти, а социалните 

действия са действия, стремящи се да модифицират човешките индивиди 

(Znaniecki, 1922: 244). Обектите на социалните действия имат обектно-

субектен характер, т.е. променят се както под влиянието на други 

обекти, така и в резултат на собственото си действие; освен това могат да 

въздействат като субекти на първичния субект на действие. Обектите на 

всички останали културни действия имат само обектен характер, т.е. 

могат да се променят единствено под влиянието на външни фактори, 

каквито са действията на субектите (Znaniecki, 1952: 664). Следователно 

differentia specifica на социологията е в това, че при нея хуманистичният 

коефициент се вдига на квадрат. 

Несъмнена особеност на теорията на Знанйецки обаче е желанието 

му радикално и прецизно да стесни кръга на социалното. Понеже 

подобно желание е налице както при Зимел, така и при фон Визе, в този 

аспект (и само в този аспект!) можем да говорим за формализъм при 

Знанйецки. На равнището на абстрактните формулировки, стесняването 

на кръга на социалното е теорретична операция, майсторски извършена 

от Знанйецки. Но на практика, обособяването на социалните действия от 

другите културни действия ражда проблеми, особено ако подобно 
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обособяване е продиктувано не от аналитични съображения, а от 

онтологични предпоставки. В тази материя Знанйецки определено е 

уязвим, защото в резултат на специфичната интерпретация на 

хуманистичния коефициент изважда от обхвата на социологията редица 

социални факти. 

 

4. Базисни социологически и метасоциологически твърдения, 

които характеризират хуманистичната социология 

 Същността на обществото се конституира от действията на 

хората, от тези действия се изгражда обществения процес. Основен обект 

на изследване са индивидуалните действия, осъществяващи се в 

конкретни социални ситуации. Иначе казано, налице е тенденция 

социалните цялости да се свеждат до индивидуалните действия, по този 

начин кристализира една от същностните характеристики на 

хуманистичната социология, а именно – онтологическия 

индивидуализъм, заключаващ се в тезата, че реално съществуват 

единствено действащите индивиди; 

 Участието във всекидневния живот показва основните черти 

на човешките действия, една от които се крие във факта, че това са 

съзнателни действия. Човешкото поведение не е поведение, което 

може да се обясни с помощта на бихейвиористичния модел „стимул-

реакци”. Следователно, при изследването на социалния свят социологът 

не може да се абстрахира от състоянието, от „субективния аспект” на 

обществения ред, понеже единствено действията на човешкия индивид се 

характеризират със съзнателност и целесъобразност; 

 Въпреки, че реално съществуват само индивидите, които сами 

формират собствените си действия, все пак са налице и определени 

надиндивидуални зависимости и закономерности. В своите действия 

човек се ръководи от обществено кристализирали образци на поведение 

и ако този факт се пренебрегва от изследователя, той няма да е в 

състояние да опише и разбере смисъла на човешките действия. Така се 
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очертава друга същностна характеристика на хуманистичната социология 

– методологическия холизъм, т.е. необходимостта от взимане под 

внимание на историческия процес, културните образци и състоянията на 

общественото съзнание; 

 Основен метод на изследване на функционирането и 

развитието на обществения ред, чиито главни елементи са 

индивидуалните и автономните човешки действия, зависими от 

надиндивидуални закономерности е научното разбиране. В историята 

на социологията се срещат различни наименования на този метод. При 

Дилтай – Verstehen тясно свързано с Erleben и Nacherleben, при 

МакАйвър и Знанйецки -  imaginative reconstruction, при Кули и Осовски 

– емпатия, при Кмита – хуманистична интерпретация и пр. Според мен, 

„да разбереш” не означава единствено да проникнеш в психическото 

състояние на действащите индивиди. Подобно проникване е само част от 

процеса на разбиране. Разбирането на нечие действие е свързано преди 

всичко с културната идентификация на това действие, т.е. с достигането 

до определения му от културата смисъл. Идентификацията се 

осъществява винаги с помощта на типологизация, а решаващи при 

типологизацията са социалният опит на изследователя, неговото 

обществено придобито знание и конкретният му практически интерес. 

Естествено, предпоставка за подобна процедура е убеждението, че 

носителят на наблюдаваното действие е човек, който по силата на 

изпълняваните от него социални роли се подчинява – поне в определена 

степен – на културните норми и образци, битуващи        

надиндивидуално. Едва във връзка с идентификацията възниква 

проблемът за възпроизвеждане на индивидуалното съзнание, 

намеренията и мотивите на действащия. Обхватът на такова 

възпроизвеждане зависи от практическата, ситуационно обусловена 

необходимост, което подчертават в различен контекст както Гофман, така 

и Шютц. Възпроизвеждането на индивидуалното съзнание винаги е 

повече или по-малко конкретна типологизация, т.е. обхващане на 
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индивида в по-общи категории. Накратко: разбирането се състои 

преди всичко в идентификацията на действията на 

партньорите посредством приписване на типологизиран 

културен смисъл. Това изисква разкриване на мотивите на 

действието и съпровождащите го състояния на съзнанието. В 

развитието си хуманистичната социология трябва да се оттласне от 

кохерентна теория на човешкото действие, в която концепцията за 

връзките между обществото и неговата култура от една страна и 

действащите в конкретни ситуации хора, от друга, ще заема централно 

място. В тази връзка знанието ни за обществото трябва да се задълбочава 

преди всичко в следните плоскости: 

 Онтологична плоскост – тук имаме предвид теорията на 

социализацията на индивида, описваща и обясняваща механизмите на 

„срастване” на човека с културата, на възприемане на културните образци 

без, разбира се, да се подценява творческото начало на инвидуалната 

психика и нейното коригиращо въздействие; 

 Интерактивна плоскост – имаме предвид теорията, описваща и 

обясняваща начините на действие и взаимодействие на хората в 

конкретни ситуации; 

 Плоскост на описване и обяснение на всекидневното мислене и 

начините, по които хората възприемат реалността на всекидневния 

живот; 

 Плоскост на описване и обяснение на възприемането, предаването, 

придаването и разбирането на значенията в процеса на символната 

комуникация. 
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